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Hoofdstukk VII 

OVERGANGSRECHTT VOOR PENSIOENEN EN 

PERIODIEKEE UITKERINGEN DIE REEDS BESTONDEN 

BIJJ DE INVOERING VAN BREDE HERWAARDERING I I ; 

ARTIKELL 3 6, 37 EN 38 WET LB 1 9 64 

VII.11 Inleiding 
Hett overgangsrecht dat noodzakelijk werd door de wetswijzigingen in het kader 
vann Brede herwaardering II , is opgenomen in artikel 36, 37 en 38 Wet LB 1964. 
Oorspronkelijkk lag het in de bedoeling van de wetgever om een zeer ruime eerbie-
digendee werking toe te kennen aan alle op de ingangsdatum van de wetswijziging 
inn eigen beheer of bij een pensioen-BV ondergebrachte pensioenaanspraken. Nadat 
ditt voornemen was uitgelekt486 en er binnen enkele maanden 20.000 aanvragen 
voorr een verklaring van geen bezwaar waren ingediend bij het ministerie van 
Justitie,, werd hier vanaf gezien. De bewindslieden waren naar aanleiding van deze 
lawinee van aanvragen tot de conclusie gekomen dat "de pensioenfaciliteiten niet 
alleenn voor nieuwe (na 31 december 1993 op te richten) eigen pensioenlichamen 
niett meer moet gelden, maar dat het evenmin verantwoord is het oude faciele regi-
mee nog tientallen jaren te handhaven voor kort voor 1 januari 1994 met het oog 
opp de onderhavige wetswijziging opgerichte BV's".487 

Artikell  36 was door deze aanpassing in eerste instantie een uitermate gecompli-
ceerdd artikel dat tien leden bevatte en ruim vier bladzijden tekst besloeg. In de 
loopp van het wetgevende proces werd het echter steeds verder vereenvoudigd, tot-
datt er een artikel overbleef dat slechts uit twee zinnen bestaat. Stevens vindt het 
achteraff  betreurenswaardig en verbazingwekkend dat met de eerdere moeizame 
verbods-- en overgangsbepalingen zoveel maatschappelijke onrust en kosten is ver-
oorzaaktt en - wat zijns inziens het ergste is - zoveel pensioenkapitaal naar het bui-
tenlandd is gedreven, terwijl met veel minder ingrijpende maatregelen een gelijk-
soortigg resultaat had kunnen worden verkregen.488 

Artikell  37 en 38 werden later in de parlementaire behandeling toegevoegd, waarbij 
dee toelichting op het oorspronkelijke artikel 36 met name van belang is voor artikel 
37.. Daarom zal de parlementaire historie van de delen van artikel 36 die later zijn 
vervallenn toch vrij uitgebreid worden besproken. 
Bredee herwaardering II voorzag met name in wijziging van het regime voor pen-
sioenenn en voor stamrechten die werden verstrekt als vergoeding voor gederfde of 
tee derven inkomsten bij ontslag, de zogenoemde gouden handdruk stamrechten. In 

4866 Zelfs het WFR wijdde er een special aan voordat het wetsvoorstel officieel was gepubliceerd, WFR 1992/6030. 

Eenn en ander bracht de leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer tot de opmerking dat zij verheugd waren 

overr het feit dat na de vakpers nu ook de Kamer heeft kunnen kennisnemen van dit voorstel, Tweede Kamer 

1992-1993,, 23 046, nr. 5, blz. 2. 

4877 Nader rapport betreffende het voorstel van wet tot aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en andere 

wettenn aan Brede herwaardering, blz. 7. 

4888 Prof. dr L.G.M. Stevens, Pensioen flexibel geherwaardeerd?, WFR 1994/6115. 
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eerstee instantie wilde de staatssecretaris de mogelijkheid schrappen voor directeu-
renn grootaandeelhouder om hun pensioenen onder te brengen in een aparte pen-
sioen-BV.. Alleen een BV die een materiële onderneming dreef of een professionele 
verzekeraarr of pensioenfonds zouden als uitvoerder van pensioenen van de direc-
teurr grootaandeelhouder kunnen optreden. Zonder overgangsbepalingen zou dit 
inhoudenn dat de waarde van alle bestaande aanspraken die waren ondergebracht 
inn een pensioen-BV onmiddellijk na het inwerking treden van het nieuwe regime 
tott het loon zou moeten worden gerekend.48*  Teneinde dit te voorkomen, stelde 
artikell  36 in zijn oorspronkelijke vorm de voorwaarde inzake de toegestane verze-
keraarr buiten werking voor bestaande aanspraken. De voorgestelde overgangsbe-
palingg had geen betrekking op handelingen die in de werkingssfeer van artikel l i c 
Wett LB 1964 vallen. Handelingen zoals bedoeld in artikel l i c met op de ingangs-
datumm van de wetswijzigingen bestaande aanspraken, vallen onverkort onder de 
werkingg van dit artikel. 

Inn eerste instantie voorzag artikel 36 in een overgangsregeling voor bestaande aan-
sprakenn en voor aansluitende aanspraken. Voor dergelijke aanspraken gold gedu-
rendee de overgangsperiode de eis niet dat zij moesten worden ondergebracht bij 
eenn van de in het nieuwe artikel l i b Wet LB 1964 genoemde pensioenuitvoerders. 
Dee overgangsperiode was beperkt tot het aantal jaren dat een pensioenaanspraak 
opp de ingangsdatum van de wetswijziging al was ondergebracht bij een ander 
lichaamm als bedoeld in artikel l i b , met dien verstande dat hij maximaal tien jaar 
was.. Indien een pensioen op de ingangsdatum reeds drie jaar was ondergebracht in 
eenn pensioen-BV, mocht dit derhalve nog eens drie jaar zo blijven. Was dit tien jaar 
off  meer, dan besloeg de overgangsperiode in alle gevallen tien jaar. Als bijkomende 
eiss werd gesteld dat het lichaam waarin de pensioenaanspraken waren onderge-
brachtt zijn middelen op solide wijze moest beleggen. Wat hieronder moest worden 
verstaann werd niet nader gedefinieerd. Er werd volstaan met een verwijzing naar 
artikell  14 van de Pensioen en spaarfondsenwet.4™ Ook in deze wet ontbreekt ech-
terr een nadere invulling van dit begrip. 

Well  was er een negatieve definitie opgenomen in artikel 36; in ieder geval belegde 
eenn dergelijk lichaam niet solide als hij zijn bezittingen voor meer dan 10 percent 
belegdee in schuldvorderingen op dan wel beleggingen bij de pensioengerechtigde, 
dienss partner of bloed- of aanverwanten in de rechte lij n of tweede graad van de 
zijlij nn en/of pleegkinderen van deze personen, dan wel een lichaam waarin een van 
dezee personen een aanmerkelijk belang heeft of een hiermee verbonden lichaam als 
bedoeldd in artikel 13 van de Wet Vpb 1969491. Deze solide beleggingseis is uitein-
delijkk niet in de wet terecht gekomen, evenals het onderscheid tussen bestaande en 
aanvullendee aanspraken en de beperking in de duur van de overgangsperiode. 
Desondankss is de parlementaire geschiedenis bij dit artikel van belang voor de in-
vullingg van het begrip 'bestaande aanspraak'. Ook in artikel 37 wordt namelijk 

4899 Tweede Kamerl992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 27 

4900 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 29. 

4911 Zie voor een uitgebreide beschouwing over het overgangsrecht in deze fase van het wetgevend proces H.M. 

Kappelle,, De Brede herwaardering op weg naar zijn twintigjarig jubileum (XII) In de overgang, FED 1993/434. 
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eenn vrijwel identieke omschrijving gebruikt om aan te geven wat onder 'bestaande 
aanspraken'' moet worden verstaan die onder de overgangsregeling vallen. 
Inn paragraaf VII. 2 wordt eerst stil gestaan bij het ook voor de artikelen 36 en 37 
wezenlijkee begrip 'bestaande aanspraken'. Geconstateerd wordt, dat de omschrij-
vingg 'bestaande aanspraken zijn aanspraken die bestaan', op zichzelf volkomen 
juistt is, maar ons niet veel verder brengt. Vervolgens wordt in de paragrafen VII. 3 
enn VII. 4 de verdere parlementaire behandeling van artikel 36 besproken. Artikel 
377 komt aan bod in paragraaf VII.5, waarin wordt geconcludeerd dat de mogelijk-
hedenn om een bestaande aanspraak te wijzigen zonder hierdoor de eerbiedigende 
werkingg te verliezen uitermate gering zijn. Artikel 38 komt in paragraaf VII. 6 aan 
dee orde. De drie in dit hoofdstuk behandelde artikelen worden in paragraaf VII. 7 
getoetstt aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 
Dee terugwerkende kracht in artikel 36 is op grond van deze toets aanvaardbaar, 
terwijll  de toets bij artikel 37 tot de conclusie leidt dat de terugwerkende kracht 
niett aanvaardbaar is. Bij artikel 38 is de toets niet aan de orde aangezien dit arti-
kell  geen elementen van terugwerkende kracht bevat. Uit de in paragraaf VII. 8 
opgenomenn samenvatting en conclusies blijk t dat artikel 36 zich van een monstru-
euss lang en ingewikkeld artikel heeft ontwikkeld tot een handzaam en goed toe-
pasbaree bepaling. De strikte interpretatie van de belastingdienst van het begrip 
bestaandee aanspraak volgt niet zonder meer uit de wettekst, terwijl artikel 38 de 
materiëlee terugwerkende kracht heeft weggenomen die het wetsvoorstel in eerste 
instantiee bevatte. 

VII.22 Bestaande aanspraken 
Dee definitie van het begrip 'bestaande aanspraken' in artikel 36 luidt: "onder be-
staandee aanspraken worden verstaan de op 31 december 1994 bestaande aanspra-
kenn welke naar of krachtens de tekst van artikel 11 zoals dat toen luidde, zijn aan 
tee merken als aanspraken die berusten op een pensioenregeling". Artikel 37 spreekt 
vann "de op 31 december 1994 bestaande aanspraken welke naar of krachtens de 
tekstt van artikel 11 zoals dat toen luidde zijn aan te merken als aanspraken op 
periodiekee uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon". Op zichzelf 
brengenn deze definities ons niet veel verder; bestaande aanspraken zijn aanspraken 
diee bestaan, daar zal niemand een speld tussen kunnen krijgen. Maar, welke wijzi-
gingenn kunnen nog worden aangebracht voordat sprake is van een nieuwe aan-
spraak?? In de parlementaire behandeling is met name met betrekking tot artikel 36 
enigee toelichting te vinden. 

Volgenss de memorie van toelichting gaat het om op 31 december 1993 bestaande 
aansprakenn inclusief de daarbij behorende aanspraken op gebruikelijke aanpassin-
gen.. Bij dit laatste valt te denken aan aanpassingen in verband met waarde- of 
welvaartsvastheidstoezeggingen,, waarbij die aanpassingen als basis hebben het 
loonniveauu van 31 december 1993 en de tot op dat moment reeds verstreken dienst-
jaren.4922 Deze cryptische omschrijving brengt Brouwer tot de conclusie dat een 

4922 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 27 en 28. 
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onderr het overgangsrecht vallend pensioen zou moeten worden geknipt in een zeven-
tall  verschillende soorten aanspraken/'3 

Inn het voorlopig verslag vragen de leden van de D66-fractie om verduidelijking van 
hett begrip bestaande aanspraak. Het was hun niet duidelijk in hoeverre aanpassingen 
vann bestaande aanspraken na de datum van inwerkingtreding van de wetswijzigin-
genn nog kunnen worden aangemerkt als bestaande aanspraken.494 De staatssecreta-
riss antwoordt in de memorie van antwoord: "Zoals in de memorie van toelichting 
naderr is aangeduid worden als bestaande aanspraken aangemerkt de op 31 decem-
berr 1993 bestaande aanspraken, inclusief de daarbij behorende aanspraken op ge-
bruikelijkee aanpassingen zoals waarde- en welvaartsvastheidstoezeggingen, waarbij 
dientt te worden uitgegaan van het loonniveau van 31 december 1993. Andere aan-
passingen,, bijvoorbeeld een aanpassing die verband houdt met een bevordering van 
dee werknemer na 31 december 1993, zijn geen bestaande aanspraken."49' 
Uitt dit antwoord blijk t dat de staatssecretaris een zeer beperkte interpretatie van 
hett begrip bestaande aanspraak voorstaat. Via het later uit het wetsvoorstel verwij-
derdee begrip 'aansluitende aanspraken' wordt nog enige aanvullende ruimte gebo-
den,, maar het begrip bestaande aanspraak bevat in de visie van de staatssecretaris 
weinigg rek. Dat blijk t ook uit zijn antwoorden op vragen van PvdA en D66 in het 
eindverslag496.. Aan de hand van het in het eindverslag door de PvdA gegeven voor-
beeldd van iemand die zijn salaris van ƒ 100.000 ziet stijgen tot ƒ 120.000 stelt de 
staatssecretariss dat de uit deze salarisstijging voortvloeiende extra pensioenaan-
sprakenn moeten worden gesplitst in een deel dat als bestaande aanspraak kan 
wordenn aangemerkt en het restant dat als aansluitende aanspraak moet worden 
beschouwd.. Het deel dat als bestaande aanspraak wordt aangemerkt wordt ge-
vormdd door de aanspraak die voortvloeit uit de als 'gebruikelijk' aan te merken 
salarisstijging.. De aansluitende aanspraak komt voort uit de salarisstijging die niet 
alss gebruikelijk kan worden bestempeld, maar kennelijk voortvloeit uit bevorde-
ringg of een andere reden voor een forse salarisverhoging.49 

VI I .33 Tweede nota van wijziging en verdere parlementaire behandeling in 
dee Tweede Kamer 

Inn oktober 1994, als inmiddels de heren Vermeend en Linschoten zijn aangetreden 
alss staatssecretaris van respectievelijk Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid,, gaat het roer radicaal om. Artikel 36 wordt teruggebracht tot twee leden. 
Hett onderscheid tussen bestaande aanspraken en aansluitende aanspraken is ver-
dwenen.. Hetzelfde geldt voor de beperkte overgangsperiode. Artikel 36 luidt in het 
gewijzigdee voorstel als volgt: 

11 Met betrekking tot bestaande pensioenaanspraken voor welke op of na 1 januari 1995 

eenn ander lichaam als verzekeraar optreedt dan bedoeld in artikel 11, derde lid, onder-

4933 dr J.Th.L. Brouwer, De Brede herwaardering op wegnaar zijn twintigjarig jubileum (XVII) Varia, FED 1994 /1 . 

4944 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5, blz. 8. 

4955 Tweede Kamer 19931994, 23 046, nr. 6, blz. 12. 

4966 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 8, blz. 3 en 4. 

4977 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 10, blz. 11 . 
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deell b en vierde lid, onderdeel b, is de in die onderdelen gestelde voorwaarde inzake de 

verzekeraarr niet van toepassing. Onder bestaande pensioenaanspraken worden verstaan 

dee op 31 december 1994 bestaande pensioenaanspraken welke naar of krachtens de 

tekstt van artikel 11 , zoals dat toen luidde, zijn aan te merken als aanspraken die berus-

tenn op een pensioenregeling. 

22 Met betrekking tot lichamen die op 1 januari 1995 optreden als verzekeraar van bestaan-

dee pensioenaanspraken is de in artikel 11b, eerste lid, onderdeel e, gestelde voorwaarde 

datt het lichaam zijn bezittingen solide belegt, eerst van toepassing met ingang van 

11 januari 1998. 

Terr toelichting op dit artikel wordt het volgende opgemerkt: "In de derde plaats is 
dee overgangsbepaling voor bestaande en aansluitende pensioen- en VUT-aanspra-
kenn welke zijn ondergebracht bij een eigen pensioenlichaam aanzienlijk vereenvou-
digd.. Deze vereenvoudiging houdt verband met de omstandigheid dat ook na de 
inwerkingtredingg van het onderhavige wetsvoorstel de mogelijkheid blijf t bestaan 
dee desbetreffende aanspraken onder te brengen bij een eigen pensioenlichaam.498 

Ditt door de toevoeging in artikel 11b, eerste lid, onderdeel e van de Wet op de 
loonbelastingg 1964 van een onder bijzonder regime gesteld eigen lichaam als ver-
zekeraarr van pensioen- en VUT-aanspraken. Aangezien na de inwerkingtreding 
vann het onderhavige wetsvoorstel de mogelijkheid blijf t bestaan pensioenaanspra-
kenn op te bouwen in een eigen lichaam, is het niet meer nodig in artikel 36 onder-
scheidd te maken tussen bestaande en aansluitende aanspraken."M" 
Dee enige wijziging ten opzichte van de oude situatie is dat het eigen pensioen-
lichaamm de pensioenverplichting moet rekenen tot zijn binnenlandse onderne-
mingsvermogen,, in Nederland moet zijn gevestigd en zijn middelen op solide wijze 
moett beleggen. Voor een lichaam waarin bestaande aanspraken zijn ondergebracht 
geldenn deze eisen dus niet. Dergelijke lichamen mogen bijvoorbeeld nog zijn geves-
tigdd op de Nederlandse Antillen. 

Opp deze wijze wordt voorkomen dat de waarde van dergelijke aanspraken ingevolge 
artikell  l i c , eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 on-
middellijkk na d inwerkingtreding van het nieuwe regime tot het loon zouden moe-
tenn worden gerekend.500 De solide beleggingseis zou in dit voorstel pas met ingang 
vann 1 januari 1998 gaan gelden. Stevens achtte dit ongewenst. Hij constateerde 
datt het niet geheel duidelijk is wat de bedoelde rangorde is tussen het voorgestelde 
artikell  36, eerste lid en het voorgestelde artikel 36, tweede lid. Als de eerbiedigende 
werkingg van artikel 36, eerste lid voorrang had op de overgangsregeling be-
treffendee de beleggingseis uit het tweede lid, zou deze eis in het geheel niet worden 
gesteldd aan pensioen-BV's die uitsluitend bestaande pensioentoezeggingen verzeke-
ren.. Deze laatste uitkomst had zijn voorkeur. Ook de zowel voor bestaande als 
voorr nieuwe pensioen-BV's geldende beleggingseis vond hij onnodig zwaar. Tegen 
misbruiksituatiess waren immers al voldoende speciale sanctiebepalingen in het 
levenn geroepen. Hij achtte het volstrekt ongewenst dat de pensioen-BV niet langer 

4988 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 1 1 , blz. 16 

4999 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 1 1 , blz. 18 

5000 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 1 1 , blz. 18 
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haarr maatschappelijke, voor familiebedrijven toch zeer belangrijke financierings-
functiee kon continueren. Herbezinning was volgens hem dan ook beslist gewenst.501 

Dee kritiek van Stevens vindt gehoor bij de staatssecretaris. In de op 2 november 
19944 gepubliceerde derde nota van wijziging'02 wordt voorgesteld de solide beleg-
gingseiss te laten vervallen, zowel in artikel 11b als in artikel 36. Blijkens de toe-
lichtingg bij deze nota van wijziging is deze voornamelijk gebaseerd op de sugges-
tiess en kanttekening die Stevens in zijn artikel heeft gedaan en gemaakt. Door het 
latenn vervallen van de beleggingseis kan ook de eis dat de pensioen-BV een mate-
riëlee onderneming moet drijven vervallen.5(B 

Tijdenss de mondelinge behandeling in het wetgevingsoverleg van de vaste Com-
missiee van Financiën op 7 november 1994 is artikel 36 als zodanig niet aan de 
ordee gekomen. 

VI I .44 Parlementaire behandeling in de Eerste Kamer 

Inn het voorlopige verslag van de Vaste commissie van Financiën zoals vastgesteld 
opp 9 december 1994, wordt enige aandacht besteed aan het overgangsregime. Er 
wordtt geconstateerd dat de eerbiedigende werking voor de op 31 december 1994 
bestaandee pensioenaanspraken uitsluitend geldt voor de al dan niet kwalificerende 
verzekeraar.. Dit betekent dat zodra een aanspraak bijvoorbeeld wordt vervreemd 
off  bovenmatig wordt, de sanctie intreedt van artikel l i c , hetgeen betekent dat de 
gehelee aanspraak wordt aangemerkt als loon. Dit betekent derhalve dat ook de op 
311 december 1994 tot dan toe opgebouwde rechten in deze sanctiebepalingen wor-
denn betrokken. De CDA-fractie vraagt zich af of dit de bedoeling is van de wetge-
ver.. "Zo ja, is het mogelijk een onderscheid te maken tussen bestaande aanspraken 
enn aanspraken die worden opgebouwd vanaf 1 januari 1995. Indien de pensioen-
regelingg wordt aangepast in dier voege dat voor de opbouw na 1 januari 1995 een 
inn Nederland gevestigde verzekeraar gaat optreden alsmede dat afkoop niet moge-
lij kk is, is er dan sprake van een nieuwe pensioenregeling en nieuwe aanspraken 
zodatt de sanctie van artikel l i c alleen ten opzichte van die nieuwe pensioenrege-
lingg wordt ingeroepen en niet de opgebouwde rechten tot 31 december 1994 treft", 
zoo vroegen de CDA-senatoren zich af. "Zo, neen, aan welke voorwaarden moeten 
aansprakenn voldoen om als niet 'bestaand' te worden aangemerkt", voegden zij 
hierr nog aan toe/04 

Dee memorie van antwoord volgt nog dezelfde dag, ook op 9 december 1994. De 
ledenn van de CDA-fractie zien het volgens de staatssecretaris juist dat voor op 31 
decemberr 1994 bestaande pensioenaanspraken eerbiedigende werking geldt ten 
aanzienn van de al dan niet kwalificerende verzekeraar. Daarnaast geldt de eerbiedi-
gendee werking ook voor het eventueel op die datum niet voldoen aan de voor-
waardenn van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Voor de overige gewraakte hande-

5011 Prof. dr L.G.M. Stevens. Brede herwaardering II: in de remblokken!, WFR 1994/6125 

5022 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 14 

5033 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 14, blz. 5. 

5044 Eerste Kamer 1994-1995,23 046, nr. 79a, blz. 3. 
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lingen,, bedoeld in het voorgestelde artikel l i c , eerste en tweede lid van de Wet op 
dee loonbelasting 1964 is de in het voorgestelde artikel 36 van die wet opgenomen 
overgangsbepalingg niet van toepassing. In antwoord op de desbetreffende vraag 
vann de CDA-leden, merkt de staatssecretaris op: "De reden hiervan is om oneigen-
lijk ee handelingen die na de inwerkingtreding van Brede herwaardering II plaatsvin-
denn niet te sauveren. Dat aldus ook op 31 december 1994 opgebouwde rechten 
onderr deze sanctiebepalingen vallen, achten wij niet bezwaarlijk. Belanghebbenden 
kunnenn immers zelf bepalen of zij overgaan tot oneigenlijke handelingen. De vraag 
vann deze leden of onderscheid kan worden gemaakt tussen bestaande aanspraken 
enn aanspraken die worden opgebouwd vanaf 1 januari 1995, kan bevestigend 
wordenn beantwoord. Op bladzijde 27 van de memorie van toelichting (Kamerstuk-
kenn II 1992/1993, 23 046, nr. 3) is een beschrijving gegeven van bestaande aan-
spraken.. Het gaat om de op 31 december 1994 bestaande aanspraken inclusief de 
daarbijj  behorende aanspraken op gebruikelijke aanpassingen zoals waarde- of 
welvaartsvastheidstoezeggingen,, waarbij die aanpassingen als basis hebben het 
loonniveauu van 31 december en de tot dat moment verstreken dienstjaren. Ter voor-
komingg van misverstand zij er overigens op gewezen dat de sanctie van artikel l i c 
niett van toepassing is op handelingen die plaatsvinden voor de inwerkingtreding 
vann Brede herwaardering II." 505 

Inn het Nader voorlopig verslag vraagt de CDA-fractie of zij het juist heeft begre-
penn dat aanspraken die na 1 januari 1995 worden opgebouwd krachtens een na 
diee datum gedane pensioentoezegging waarbij de inhoud van die rechten opnieuw 
iss bepaald en tevens sprake is van een andere uitvoerende instantie, moeten wor-
denn onderscheiden van de aanspraken die voor die datum werden opgebouwd.506 

Dee leden van de VVD-fractie vragen naar de gevolgen van het na 1 januari 1994 
naarr het buitenland verplaatsen van de zetel van een pensioen-BV waarin zich uit-
sluitendd de tot 1 januari 1994 opgebouwde pensioenaanspraken bevinden. Zij 
vroegenn zich af of de pensioen-BV dan onder de eerbiedigende werking van artikel 
366 Wet LB 1964 valt, of dat de zetelverplaatsing leidt tot een belaste aanspraak.507 

Inn de Nadere memorie van antwoord bevestigt de staatssecretaris de zienswijze 
vann de CDA-fractie. De door deze fractie in het nader voorlopig verslag omschre-
venn aanspraken, die in feite pas ontstaan na de inwerkingtreding van de wetswijzi-
gingenn in het kader van Brede herwaardering II , kunnen niet worden aangemerkt 
alss bestaande aanspraken zoals bedoeld in het voorgestelde artikel 36.508 

Inn antwoord op de vraag van de WD-fractie stelt de staatssecretaris: "Artikel 36 is 
niett van toepassing bij gebeurtenissen die opkomen na 31 december 1994 en welke 
inn strijd zijn met artikel l i c van de Wet op de loonbelasting 1964. In de situatie 
waarinn een pensioen-BV die op 1 januari 1995 in Nederland is gevestigd op enig 
momentt daarna naar het buitenland wordt verplaatst (ook al vindt er na 1 januari 

5055 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79b, blz. 4. 

5066 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79c, blz. 3. 

5077 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79c, blz. 8. 

5088 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79d, blz. 3. 
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19955 geen opbouw meer plaats), is de eerbiedigende werking van artikel 36 niet 
vann toepassing met betrekking tot die verplaatsing. Een dergelijke zetelverplaatsing 
leidtt dan ook op grond van het voorgestelde artikel l i c van de Wet op de loonbe-
lastingg 1964 tot het belasten van de pensioenaanspraak welke is ondergebracht bij 
dezee BV."509 Gohres is het niet eens met deze visie. Hij vindt dat de uitleg van de 
staatssecretariss haaks staat op de wettekst, die spreekt van 'op of na 1 januari 1995' 
enn niet van 'op en tevens na 1 januari 1995'. De motivering van de staatssecretaris 
diee zich beperkt tot de opmerking dat artikel 36 niet is bedoeld om oneigenlijke 
handelingenn in de zin van artikel l i c Wet LB 1964 die na de inwerkingtreding van 
dee Brede herwaardering II plaatsvinden, te sauveren, acht hij te summier en in zijn 
algemeenheidd onjuist. Artikel 36 is bedoeld om voor bestaande aanspraken het 
nieuwee regime buiten werking te stellen wat betreft de eisen die aan de verzekeraar 
wordenn gesteld. Artikel l i c wordt daarom naar zijn mening ook beïnvloed door 
artikell  36 en wel in die zin dat tot de 'oneigenlijke handelingen' niet kunnen wor-
denn gerekend handelingen waardoor de uitvoerder van bestaande aanspraken de 
statuss van toegelaten verzekeraar verliest. ,1" 

Ikk sluit mij aan bij de visie van Gohres. De tekst van artikel 36 biedt de ruimte 
voorr een zetelverplaatsing na 1 januari 1995. Ook na de zetelverplaatsing is er 
sprakee van een lichaam dat na 1 januari 1995 als verzekeraar optreedt voor op 
11 januari 1995 bestaande aanspraken. Op een dergelijk lichaam is de voorwaarde 
inzakee de verzekeraar van artikel 11, derde lid, onderdeel b en vierde lid, onder-
deell  b niet van toepassing. Artikel 11, derde lid, onderdeel b spreekt van een 
natuurlijkk persoon of lichaam als bedoeld in artikel 11b, eerste lid. In artikel 11b, 
eerstee lid zijn de zogenoemde 'toegelaten verzekeraars' opgesomd. Op grond van 
artikell  36 is deze voorwaarde nu juist niet van toepassing op een lichaam dat uit-
sluitendd bestaande aanspraken verzekert. De kritiek van Gohres op het standpunt 
vann de staatssecretaris is dan ook terecht. 

Inn de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer, die te zamen met de behande-
lingg van nog diverse andere fiscale wetten, plaatsvond op 20 en 21 december 
1994,, komt artikel 36 als zodanig niet inhoudelijk aan de orde. Het wetsvoorstel 
wordtt zonder stemming aangenomen. 

Artikell  36 luidt uiteindelijk met ingang van 1 januari 1995 als volgt: 
Mett betrekking tot bestaande pensioenaanspraken voor welke op of na 1 januari 1995 een 

anderr lichaam als verzekeraar optreedt dan bedoeld in artikel 11 , derde lid, onderdeel b en 

vierdee lid, onderdeel b, is de in die onderdelen gestelde voorwaarde inzake de verzekeraar 

niett van toepassing. Onder bestaande pensioenaanspraken worden verstaan de op 31 

decemberr 1994 bestaande pensioenaanspraken welke naar of krachtens de tekst van artikel 

11 ,, zoals dat toen luidde, zijn aan te merken als aanspraken die berusten op een pensioenre-

geling. . 

5099 Eerste Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 79d, blz. 8 en 9. 
5100 mr W.J.D. Gohres. Brede herwaardering II, Wordt de eerbiedigende werking gerespecteerd?, WFR 1995/6142 
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Gezienn de nog zeer korte historie van artikel 36, is het sinds de inwerkingtreding 
nogg niet gewijzigd. Ook heeft het nog geen jurisprudentie opgeleverd. 

VII.55 Artikel 37 
Inn eerste instantie voorzag het wetsvoorstel alleen in een overgangsregeling voor 
pensioenen.. Een overgangsregeling voor op de datum van inwerkingtreding reeds 
bestaandee stamrechten ter vervanging van gederfd of te derven loon, de zogenoem-
dee 'gouden handdruk stamrechten' ontbrak. Dat is op zijn minst opmerkelijk om-
datt het wetsvoorstel ook voor dergelijke stamrechten ingrijpende wijzigingen in 
pettoo had. Pas bij de Tweede nota van wijziging werd artikel 37 in het wetsvoorstel 
opgenomen,, dat voorziet in een overgangsregeling voor gouden handdruk stam-
rechtenn die als volgt luidt: 

Mett betrekking tot bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van ge-

derfdd ofte derven loon zijn de in de artikel 11 , eerste lid, onderdeel e, onder 1  en , gestel-

dee voorwaarden niet van toepassing. Onder bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen 

terr vervanging van gederfd of te derven loon worden verstaan de op 31 december 1994 

bestaandee aanspraken welke naar of krachtens de tekst van artikel 11 zoals dat toen luidde, 

zijnn aan te merken als aanspraken op periodieke uitkering ter vervanging van gederfd of te 

dervenn loon. 

Terr toelichting wordt opgemerkt: "In verband met het doortrekken van de voor-
waardenn voor uitstel van heffing over pensioen- en VUT-aanspraken naar de stam-
rechtvrr ij stelling is ook voor de op 31 december 1994 bestaande stamrechten een 
overgangsbepalingg opgenomen.su De overgangsregeling heeft dezelfde strekking als 
dee overgangsregeling voor bestaande VUT- en pensioenaanspraken. Op grond van 
dezee overgangsbepalingen wordt voorkomen dat de voorwaarden die op grond 
vann artikel 11, eerste lid, onderdeel e onder 1° en 2° van de Wet LB 1964 vanaf de 
datumm van inwerkingtreding van de wetswijzigingen zouden gelden voor op die 
datumm reeds bestaande stamrechten."512 

Artikell  37 is in de verdere parlementaire behandeling niet aan de orde geweest. Dit 
iss op zich jammer, aangezien er door de summiere parlementaire toelichting nog 
eenn aantal vragen open blijft . 

VII.5.11 Bestaande aanspraak 
Doorr de verwijzing naar de strekking van artikel 36 kan voor de interpretatie van 
hett begrip 'bestaande aanspraak' worden teruggevallen op de hiervoor beschreven 
parlementairee historie van artikel 36. Dit lost echter niet alle vragen op. Een gou-
denn handdruk stamrechtverzekering is wezenlijk anders dan een pensioenpolis. Bij 
dee pensioenpolis is sprake van een werkgever-werknemer verhouding. Bij de gou-
denn handdruk stamrechten is het verbreken van deze relatie veelal de grondslag 
voorr de verzekering. De ex-werknemer krijgt de rechten uit de verzekering overge-

5111 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 1 1 , blz. 16. 

5122 Tweede Kamer 1994-1995, 23 046, nr. 1 1 , blz. 19. 
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dragen,, of treedt op grond van het besluit van de staatssecretaris van 7 februari 
19965133 vanaf aanvang op als verzekeringnemer van de desbetreffende verzekering. 
Inn die hoedanigheid kan hij, zonder dat daarvoor de instemming en/of medewer-
kingg van zijn ex-werkgever noodzakelijk is, wijzigingen aanbrengen in de gouden 
handdrukk stamrechtverzekering. Of en wanneer er hierdoor een nieuwe aanspraak 
ontstaatt die niet meer als bestaande aanspraak in de zin van artikel 37 kan worden 
beschouwd,, is niet bij voorbaat glashelder/14 

Dee formulering van artikel 37 vertoont namelijk trekjes van een cirkelredenering. 
Onderr bestaande aanspraken worden verstaan de op 31 december 1994 bestaande 
aanspraken,, welke naar of krachtens de tekst van artikel 11, zoals dat toen luidde, 
zijnn aan te merken als aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van 
gederfdd of te derven loon. Een aanspraak is een bestaande aanspraak als hij op 31 
decemberr 1994 bestond. Dit levert weinig aanknopingspunten op voor het beant-
woordenn van de vraag wat er nog met een bestaande aanspraak mogelijk is, zon-
derr dat hij dit karakter verliest en als nieuwe aanspraak wordt beschouwd. Indien 
eenn wijziging leidt tot een nieuwe aanspraak, valt deze niet onder het overgangs-
regimee en moet hij dus volledig voldoen aan de eisen van artikel 11, eerste lid, 
onderdeell  e, Wet LB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1995 luidt515. 

VII.5.22 Standpunt belastingdienst 

Dee werkgroep pensioen en verzekeringsproducten loonbelasting heeft desgevraagd 
enn in een concrete casus het standpunt ingenomen dat bij elke omzetting van een 
stamrechtt in een ander stamrecht er een nieuw recht ontstaat516. Hierop is het over-
gangsrechtt dan niet (meer) van toepassing. Er is sprake van een nieuw stamrecht, 
datt getoetst zal moeten worden aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, 
onderdeell  e Wet LB 1964. Een uitzondering wordt gemaakt voor een debiteurswis-
selingg bij het tot uitkering komen van het stamrechtkapitaal. 

Nuu door de wetgever geen nadere omschrijving is gegeven van het begrip bestaande 
aanspraakk in fiscale zin, dient een en ander, zoals ik al in paragraaf III.3.2 heb 
betoogd,, vanuit een civiel juridisch perspectief te worden benaderd. Hierbij is het 
dann van groot belang of de wijziging in een bestaande aanspraak zijn oorsprong 
vindtt in een reeds bij aanvang van de overeenkomst opgenomen bevoegdheid van 
dee verzekeringnemer. Indien de verzekeringnemer de desbetreffende wijziging kan 
latenn doorvoeren zonder dat hij hiervoor de expliciete medewerking of instemming 
vann de verzekeraar nodig heeft, leidt deze wijziging niet tot een nieuwe aanspraak. 
Naastt bijvoorbeeld het wijzigen van de begunstiging kan dit ook het verlengen van 

5133 Besluit staatssecretaris van Financiën 7 februari 1996, nr. DB96/35M, V-N 1996/813. 

5144 Zie hiervoor uitgebreid H.M. Kappelle, Wanneer is een aanspraak (nog) een bestaande aanspraak in de zin van 

artikell 37 Wet LB 1964?, WFR 1997/6257. 

5155 Beperkte kring van begunstigden (werknemer of gewezen werknemer, dan wel bij diens overlijden partner of ex-

partnerr en/of kinderen onderde 30 jaar), uiterste ingangsdatum van de termijnen het jaar waarin de ex-werkne-

merr 65 jaar wordt en ondergebracht bij een professionele verzekeraar of pensioenfonds als bedoeld in artikel 5 

Wett Vpt> 1969 of een ander lichaam dat de verplichting rekent tot zijn binnenlandse ondernemingsvermogen en in 

Nederlandd is gevestigd (zie artikel 1 1 , eerste lid, onderdeel e, 1  en 2  Wet LB 1964). 

5166 Brief aan AEG0N Levensverzekering van 4juni 1997, kenmerk casus 96/25. 
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dee looptijd op basis van een bij aanvang reeds op de polis geplaatste verlengings-
clausulee zijn. Bevat de polis geen verlengingsclausule en verzoekt de verzekeringne-
merr desondanks toch om uitstel van de einddatum, dan kan dit uiteraard worden 
verwezenlijktt indien de verzekeraar hiermee instemt. In dit geval heeft de verzeke-
ringnemerr echter de instemming van de verzekeraar nodig. Indien de verzekeraar 
omm welke - overigens moeilijk voorstelbare - reden dan ook niet zou willen mee-
werkenn aan een dergelijke verlenging van de looptijd, kan de verzekeringnemer 
dezee medewerking niet afdwingen. Indien sprake zou zijn van een verlengingsclau-
sulee op grond waarvan hij het recht heeft om de polis te verlengen, kan dit wel. 
Hett standpunt van de belastingdienst dat elke omzetting van een stamrecht in een 
anderr stamrecht een nieuwe aanspraak doet ontstaan, is dan ook te strikt. Wijzi -
gingenn die worden aangebracht op grond van een hiertoe aan de verzekeringnemer 
bijj  aanvang van de polis verleende bevoegdheid, leiden niet tot een nieuwe aan-
spraakk en dus ook niet tot verlies van het overgangsregime van artikel 37. 

Well  geeft het standpunt van de belastingdienst eens te meer aan dat er bij het aan-
brengenn van wijzigingen in bestaande stamrechten zoals bedoeld in artikel 11, eer-
stee lid, onderdeel e, Wet LB 1964 zeer zorgvuldig te werk moet worden gegaan. 
Indienn door de wijziging een nieuwe aanspraak ontstaat, moet deze voldoen aan 
dee nieuwe eisen. De begunstiging zal moeten voldoen aan de nieuwe criteria. Dit 
betekentt dat alleen de ex-werknemer bij leven de uitkeringen mag ontvangen en 
alleenn na zijn overlijden mogen partner, ex-partner of kinderen onder de 30 in 
aanmerkingg komen, terwijl de uitkering in dat geval direct moet ingaan. In tegen-
stellingg tot bijvoorbeeld een pensioenverzekering die door het 'nagenoeg uitslui-
tend-criterium'' in artikel 11, derde lid, Wet LB 1964 in bepaalde omstandigheden 
kann uitkeren aan bijvoorbeeld de erfgenamen, mag bij een stamrecht zoals bedoeld 
inn artikel 11, eerste lid, onderdeel e, Wet LB 1964 onder geen enkele omstandighe-
denn uitgekeerd worden aan anderen dan de in de wet genoemde personen. Dit 
brengtt met zich dat indien bij het overlijden van de ex-werknemer er geen weduwe 
en/off  wezen onder de 30 jaar achterblijven, er geen uitkeringen (meer) geschieden. 
Indienn echter door een wijziging van de oude aanspraak een nieuwe aanspraak 
ontstaat,, terwijl de begunstiging ongewijzigd blijft , zodat niet wordt voldaan aan 
dee nieuwe voorwaarden, wordt de aanspraak terstond aangemerkt als loon uit 
vroegeree dienstbetrekking op grond van artikel l i c , eerste en zesde lid, Wet LB 
1964.. De verzekeraar in kwestie is dan terstond inhoudingsplichtig. 

Hoewell  het standpunt van de Belastingdienst zoals dat is gepubliceerd, beperkt 
blijf tt tot stamrechten als bedoeld in artikel 37 Wet LB, kan dit een uitstraling heb-
benn naar andere terreinen zoals pensioenen. Indien we voor pensioenen met een 
evenn strikte interpretatie moeten rekenen van het begrip bestaande aanspraak, is 
ditt een ernstige beperking van het streven naar meer flexibiliteit . Een op grond van 
eenn wettelijke regeling, zoals bijvoorbeeld artikel 2b Pensioen- en spaarfondsen-
wet,, mogelijke omzetting van een pensioenaanspraak in een andere pensioenaan-
spraakk zou dan leiden tot het verlies van het overgangsregime zoals opgenomen in 
artikell  36 Wet LB 1964. Voor zover mij bekend heeft de belastingdienst tot op 
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hedenn een dergelijk standpunt nog niet ingenomen. Wat mij betreft zou dit ook zo 
moetenn blijven en zou een pensioenaanspraak die wordt omgezet in een andere 
pensioenaanspraakk en die overigens blijf t voldoen aan de fiscale eisen beschouwd 
amoetenn worden als een bestaande aanspraak. 

VII.5.33 Mogelijkheden tot wijzigen beperkt 
Doorr het ontbreken in artikel 37 Wet LB 1964 van een bepaling zoals opgenomen 
inn artikel 75, zesde lid, Wet IB 1964 zijn de mogelijkheden om wijzigingen aan te 
brengenn in een onder de overgangsregeling vallend stamrecht zeer beperkt. Artikel 
75,, eerste en vierde lid, Wet IB 1964 is op grond van het achtste lid van dit artikel 
niett van toepassing op periodieke uitkeringen uit hoofde van een dienstbetrekking. 
Hoewell  artikel 75, achtste lid, Wet IB 1964 blijkens de memorie van toelichting 
mett name is bedoeld om pensioenaanspraken niet onder de werking van artikel 
75,, eerste en vierde lid, te laten vallen51", vallen door de gekozen ruime formulerin-
genn hieronder ook stamrechten zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e, 
Wett LB 1964. 

Hierr doet zich het gemis van artikel 32 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 
luiddee duidelijk voelen. Op grond van dit artikel kon een stamrecht worden omgezet 
inn een ander stamrecht zonder dat dit tot heffing van inkomstenbelasting leidde. In 
dee oorspronkelijke opzet van Brede herwaardering I, waar het natuurlijk maximum 
nogg als uitgangspunt gold, was artikel 32 inderdaad overbodig. Elke belaste bate, 
uitt welke bron ook afkomstig, kon via een even grote aftrekbare lijfrentepremie 
fiscaall  worden geneutraliseerd. Nadat het natuurlijk maximum was verlaten, werd 
voorr lijfrenten en voor stamrechten in de sfeer van inkomsten uit vermogen in arti-
kell  25, dertiende en veertiende lid Wet IB 1964 een soortgelijke werking geïntro-
duceerdd als het vervallen artikel 32 had. Artikel 25, veertiende lid, Wet IB 1964 
biedtt echter geen soelaas indien een bestaande aanspraak zoals bedoeld in artikel 
377 Wet LB 1964 wordt omgezet in een ander stamrecht, omdat er bij stamrechten 
zoalss bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e, Wet LB 1964 sprake is van 
inkomstenn uit vroegere arbeid en niet van inkomsten uit vermogen. 

VII.5.44 Debiteurswisseling 
Dee belastingdienst maakt een uitzondering voor de gevallen waarin een tot uitke-
ringg komend stamrechtkapitaal wordt gebruikt voor een direct ingaand stamrecht 
bijj  een andere verzekeraar. De belastingdienst spreekt hierbij van een debiteurswis-
seling.. Afgezien van het feit dat deze figuur lang niet altijd wordt gebruikt bij het 
aankopenn van het direct ingaande stamrecht bij een andere verzekeraar dan de ver-
zekeraarr waarbij in eerste instantie het stamrechtkapitaal was verzekerd, is dit 
standpuntt te beperkt. Indien de debiteurswisseling de vorm krijgt van een schuld-
overneming,, blijf t de inhoud van de overeenkomst onaangetast.518 In een dergelijk 
gevall  is er derhalve geen sprake van een nieuwe aanspraak, ook niet indien de 
schuldovernemingg gedurende de looptijd plaatsvindt terwijl dus nog sprake is van 

5177 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 44 

5188 Asser/Hartkamp, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht, Verbintenissenrecht, Deel 1 , 

Dee verbintenis in het algemeen, Zwolle 1996, blz. 515. 

238 8 



Hoofdstukk VII Overgangsrecht voor pensioenen en periodieke uitkeringen 

eenn uitgesteld stamrecht. Wordt de debiteurswisseling vormgegeven als een passie-
vee schuldvernieuwing, dan is er geen sprake van het overnemen van een bestaande 
schuld,, maar van het op zich nemen van een nieuwe schuld door de nieuwe debi-
teur.. In dit geval gaat de oude verbintenis wel teniet en ontstaat er een nieuwe.519 

VII 1.5.5 Bedoeling van de wetgever 
Dee vraag kan worden gesteld of het de bedoeling van de wetgever is geweest om 
hett begrip bestaande aanspraak in de zin van artikel 37 zo strikt te interpreteren. 
Dee wetsgeschiedenis biedt hiervoor geen aanknopingspunten, evenmin als voor het 
tegenovergesteldee overigens. Wel is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat zo 
kortt na de op 1 januari 1992 ingevoerde ruimhartige overgangsregeling voor op 
diee datum bestaande periodieke uitkeringen van artikel 75 Wet IB 1964 in artikel 
377 een dergelijk strikt standpunt wordt ingenomen. Bij gebrek aan een inhoudelijke 
definitiee van het begrip bestaande aanspraak kan een wat ruimere interpretatie 
wordenn toegepast zonder in strijd te komen met de tekst van artikel 37. Met name 
aann de mogelijkheid om de looptijd van een bestaand stamrecht te kunnen verlen-
genn zonder dat terstond aan de nieuwe eisen moet worden voldaan, bestaat in de 
praktijkk grote behoefte. Dergelijke handelingen tasten het wezen van de bestaande 
aanspraakk niet aan en leiden ook niet tot onbedoeld gebruik van de faciliteiten 
en/off  het ontgaan van belastingheffing. Onbedoeld gebruik wordt op zichzelf al 
voldoendee tegengegaan door de bepalingen van artikel l i c Wet LB 1964, die in 
beginsell  ook van toepassing zijn op bestaande stamrechten. 

Dee vraag is derhalve of het inmiddels geformuleerde beleid van de belastingdienst 
-- hoewel op strikt juridische gronden deels verdedigbaar - niet over zijn doel heen 
schiett en tevens gevallen treft waarin verzekeringnemers van bestaande aanspraken 
opp zeer legitieme gronden en zonder enig oogmerk van belastingverijdeling bepaalde 
wijzigingenn in hun bestaande aanspraak niet meer kunnen aanbrengen. Ik zou 
daaromm willen pleiten voor de toevoeging van een tweede lid aan artikel 37, met 
dee volgende inhoud: 

"Voorr de toepassing van deze wet wordt in zoverre een recht op periodieke uitkeringen zoals 

bedoeldd in het eerste lid, wordt omgezet in een ander zodanig recht, het tweede recht 

beschouwdd als een voortzetting van het eerste, tenzij ter zake van de omzetting door een 

anderr dan de verzekeraar een prestatie wordt geleverd". 

Dee formulering van dit nieuwe artikellid is ontleend aan artikel 75, zesde lid Wet 
IBB 1964 en artikel 25, vierde lid Wet IB 1964. Hierdoor wordt aangesloten bij 
bestaandee terminologie en wordt ook hier rekening gehouden met "de wellicht 
slechtss theoretische mogelijkheid dat ter gelegenheid van de omzetting, in een 
samenvall  van rechtsmomenten, de levensverzekering wordt vervreemd dan wel de 
begunstigingg daarvan onherroepelijk wordt".520 Hierbij wil ik nog aantekenen dat 
terr will e van de duidelijkheid nog toegevoegd had kunnen worden dat het moet 
gaann om een tegenprestatie door een ander dan de verzekeraar jegens de verzeke-
ringnemerr van het originele contract. Om de coherentie met de bestaande wettek-

5199 Asser/Hartkamp, Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. Verbintenissenrecht, 

Deell 1, De verbintenis in het algemeen, Zwolle 1996, blz. 512. 

5200 Zie Tweede Kamer 1988-1989, 21198 , nr. 3, blz. 53. 
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stenn van artikel 76, zesde lid en 25, vierde lid Wet IB niet te verstoren, heb ik daar-
vann afgezien. 

VII.66 Artikel 38 
Artikell  38 is in de wet gekomen naar aanleiding van een amendement van het 
PvdA-Tweedee Kamerlid Van der Ploeg. Aanleiding was het voorstel om artikel 11, 
eerstee lid, onderdeel g Wet LB, zoals dat tot 1 januari 1995 luidde, te laten verval-
lenn en in combinatie daarmee de wijziging van artikel 25 Wet IB 1964 waardoor 
hett rentebestanddeel in een voor de loonbelasting belaste aanspraak als inkomsten 
uitt vermogen belastbaar te laten worden521. Tot de inwerkingtreding van deze wij -
zigingenn leidde een voor de loonbelasting belaste aanspraak op grond van artikel 
11,, eerste lid, onderdeel g Wet LB 1964 tot volledig belastingvrije uitkeringen5-. 
Aanspraakk belast, uitkeringen vrij . Dit gold ook voor het in de belaste aanspraak 
begrepenn rentebestanddeel52'. De voorgestelde wijzigingen hadden tot doel om dit 
'lek'' te dichten. 

Dee Tweede Kamerfractie van de PvdA vroeg reeds in het voorlopige verslag of het 
niett in de rede zou liggen om een overgangsregeling te treffen voor oude belaste 
aanspraken.5244 Ook de WD-fractie vroeg zich af of er geen sprake was van mate-
rieell  terugwerkende kracht wanneer in het verleden de aanspraak is belast en bij 
uitkeringg na de inwerkingtreding van de wetswijzigingen het rente-element zal wor-
denn belast.525 

Stevenss adviseert, aangezien de in te voeren aanvullende heffing zich ook uitstrekt 
tott belaste aanspraken uit de jaren tot en met (toen nog) 1992 en de wetgever geen 
overgangsregelingg heeft getroffen met eerbiedigende werking voor oude belaste aan-
spraken,, om in voorkomende gevallen tot afkoop over te gaan voor de ingangsda-
tumm van het wetsvoorstel.526 

Dee staatssecretaris is van mening dat belaste aanspraken in de praktijk niet of nau-
welijkss zullen voorkomen omdat dit tot liquiditeitsproblemen zal leiden. Hij ziet 
dann ook geen aanleiding voor een overgangsregeling.527 Ook is er naar zijn oordeel 
geenn sprake van materieel terugwerkende kracht ingeval in een uitzonderingssitu-
atiee het rente-element in een uitkering van een voor de inwerkingtreding van de 
wetswijzigingenn belaste aanspraak, na de invoering van Brede herwaardering II in 
dee heffing wordt betrokken. Het nieuwe regime richt zich in zijn opvatting name-
lij kk veeleer op de uitkeringen dan op de desbetreffende aanspraken.528 

Inn de loop van de verdere parlementaire behandeling pleiten ook het CDA en D66 
voorr een overgangsregeling.529 De staatssecretaris blijf t afwijzend. De vraag of het 

5211 Zie Tweede Kamer 1992 1993,23 0446, nr. 3, blz. 17,18 en 44. 

5222 Deze bepaling luidde: 'Tot het loon behoren niet uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een aanspraak die tot 
hett loon behoort". 

5233 HR 7 november 1990, BNB 1991/43. 

5244 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5, blz. 11 

5255 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5, blz. 11 en 12 

5266 Prof. dr L.G.M. Stevens, De pensioensystematiek na de Breóe Herwaardering, WFR 1992/6030. 

5277 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 6, blz. 18. 

5288 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 6, blz. 20 en 2 1 . 

5299 Tweede Kamer 1993-1994. 23 046, nr. 8, blz. 8 en 9. 
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rentebestanddeell  in de heffing moet worden betrokken, dient naar zijn oordeel 
zelfstandigg te worden beantwoord en staat geheel los van de vraag of de belaste 
aanspraakk al dan niet in de heffing is betrokken. Hij handhaaft zijn standpunt dat 
eenn overgangsregeling niet noodzakelijk is omdat belastingplichtigen zullen voor-
komenn dat hun aanspraak bij de toekenning tot het loon wordt gerekend."0 Het 
verzett van de staatssecretaris tegen de wens van de Tweede Kamer om te komen 
tott een overgangsregeling doet bijna komisch aan. Zijn enige en steeds herhaalde 
argumentt is dat er geen gevallen zijn die onder een overgangsregeling zouden moe-
tenn vallen omdat men er wel voor zal waken om een belaste aanspraak te creëren. 
Opp zichzelf is dat nog maar de vraag. Met name bij aanspraken op een uitkering 
bijj  overlijden ten gevolge van een ongeval, die door diverse werkgevers worden 
toegekend,, wordt in de praktijk vaak gekozen voor een belaste aanspraak. De pre-
miee voor een dergelijke verzekering, die dan tot het belastbare loon moet worden 
gerekendd is namelijk relatief gering, terwijl de uitkering veelal een fors bedrag 
bedraagt.. Maar, zelfs als de staatssecretaris gelijk zou hebben en er niet of nauwe-
lijk ss gevallen zijn, wat is er dan op tegen om een overgangsregeling te treffen? Als 
err niemand voor in aanmerking zou komen, dan levert deze toch ook geen nadelige 
gevolgenn voor de fiscus op? 

Dee Tweede Kamer gaf het niet op. Op 9 november 1994 diende het lid Van der 
Ploegg (PvdA) samen met zijn collega's De Vries (WD) en Ybema (D66) een amen-
dementt in dat voorziet in het toevoegen van artikel 38 met de volgende tekst: 

"Opp uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een op 31 december 1994 bestaande aanspraak 

diee voor 1 januari 1995 tot het loon heeft behoord, blijft artikel 11 , eerste lid, onderdeel g 

zoalss dat luidde op 31 december 1994, van kracht". 

Terr toelichting wordt slechts opgemerkt: "Di t amendement strekt ertoe op 31 de-
cemberr 1994 bestaande aanspraken buiten de heffing van de loon- en inkomsten-
belastingg te laten." Wat onder een bestaande aanspraak wordt verstaan, wordt niet 
naderr omschreven of toegelicht. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van eventuele 
wijzigingenn van bestaande aanspraken. 

Dee staatssecretaris laat in het wetgevingsoverleg weten geen bezwaar te hebben 
tegenn het amendement. Hij is zelfs bereid om een en ander te regelen bij nota van 
wijziging.5311 Uiteindelijk wordt artikel 38 in de door Van der Ploeg c.s. voorgestelde 
vormm opgenomen in het nader gewijzigd voorstel van wet dat wordt ingediend op 
166 november 1994."2 

Inn de verdere parlementaire behandeling komt artikel 38 niet inhoudelijk aan de 
orde. . 

5300 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 10, blz. 16. 

5311 Tweede Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 18, blz. 19. 

5322 Eerste Kamer 1993-1994, 23 046, nr. 79 
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VII.77 Toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid terugwerkende kracht 
Dee artikelen 36, 37 en 38 Wet LB 1964 kennen geen formele terugwerkende kracht. 
Err worden geen in het verleden voorgevallen feiten belast volgens het nieuwe regi-
me. . 

VII.7.11 Artikel 36 
Artikell  36 kent wel een beperkte mate van materiële terugwerkende kracht. 
Artikell  36 geldt alleen voor op 31 december 1994 bestaande aanspraken inclusief 
dee daarbij behorende aanspraken op gebruikelijke aanpassingen zoals aanpassin-
genn in verband met waarde- of welvaartsvastheidstoezeggingen, waarbij die aan-
passingenn als basis hebben het loonniveau van 31 december 1994 en de tot op dat 
momentt reeds verstreken dienstjaren. Aanpassingen die het gevolg zijn van salaris-
stijgingenn boven de verhoging die noodzakelijk is om het pensioen welvaarts- of 
waardevastt te houden, zijn geen bestaande aanspraken. Op deze aanspraken, die 
voortvloeienn uit een op 1 januari 1995 bestaande pensioentoezegging is de over-
gangsregelingg van artikel 36 niet van toepassing. Voor pensioen-BV's die niet in 
Nederlandd zijn gevestigd, is de eerbiedigende werking nog beperkter. In dergelijke 
gevallenn mogen alleen de tot 1 januari 1995 opgebouwde pensioenaanspraken in 
dee pensioen-BV ondergebracht blijven en kan na die datum geen verdere opbouw 
plaatsvinden. . 

Tevenss is het zo dat de eerbiedigende werking voor de op 31 december 1994 
bestaandee pensioenaanspraken uitsluitend geldt voor de al dan niet kwalificerende 
verzekeraar.. Dit betekent dat zodra een aanspraak bijvoorbeeld wordt vervreemd 
off  bovenmatig wordt, de sanctie intreedt van artikel l i c , Wet LB 1964 hetgeen be-
tekentt dat de gehele aanspraak wordt aangemerkt als loon. Ook het gedeelte van 
dee aanspraak dat is opgebouwd tot 1 januari 1995 wordt in dat geval getroffen 
doorr deze sancties. 

Terzakee van de eerbiedigende werking zijn, voor zover ik heb kunnen nagaan, 
geenn toezeggingen gedaan die verwachtingen hebben gewekt die niet zijn gehono-
reerd.. Of er sprake is van een concrete ernstige leemte die leidt tot het ontgaan van 
belastingenn kan worden betwijfeld. Dat het zogenoemde 'buitenlandlek' als zoda-
nigg werd ervaren door de staatssecretaris van Financiën, lijk t wel duidelijk, al kon 
doorr hem niet worden aangegeven om welke bedragen het gaat /" Dat de Neder-
landsee fiscus belastingopbrengsten heeft gederfd doordat pensioen-BV's en pen-
sioengerechtigdenn zijn geëmigreerd, staat wel vast. Ik ben dan ook geneigd op de 
staatssecretariss hier het voordeel van de twijfel te geven. De consequenties van de 
overgangsregelingg zijn aanvaardbaar voor de belastingplichtigen. Binnen de gestel-
dee randvoorwaarden kunnen zij hun bestaande aanspraken in hun pensioen-BV 
blijvenn opbouwen. Voor de gevallen waarin dat niet meer kan, kunnen zij naar een 
well  toegelaten pensioenuitvoerder overstappen. De nieuwe regelgeving heeft dus 
niett tot gevolg dat pensioenopbouw onaanvaardbaar wordt bemoeilijkt. Ook de 
veell  geroemde financieringsfunctie van de in eigen beheer gehouden pensioenreserve 

5333 Zie bijvoorbeeld Tweede Kamer 19931994. 23 046, nr. 6, blz. 9. 
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iss uiteindelijk overeind gebleven. Gezien de hausse in de oprichting van pensioen-
BV'ss die het uitgelekte wetsvoorstel teweeg bracht, kan worden gesteld dat sprake 
iss van aankondigingseffecten ten gevolge van lekken. 

Conclusiee van het bovenstaande is dan ook dat de beperkte materiële terugwer-
kendee kracht die artikel 36 in zich bergt, niet in strijd is met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

VII 1.7.2 Artikel 37 

Ookk artikel 37 kent een beperkte mate van materiële terugwerkende kracht. De 
overgangsregelingg heeft alleen betrekking op de voorwaarden die aan de verzeke-
raarr worden gesteld. Voor alle andere aspecten vallen op 31 december 1994 reeds 
bestaandee gouden handdruk-stamrechten volledig onder het nieuwe regime. Zo 
dientt bijvoorbeeld bij afkoop loonbelasting te worden ingehouden op de voet van 
hett progressieve tarief"4 en zijn de sanctiebepalingen van artikel l i c Wet LB 1964 
onverkortt van toepassing. Tevens biedt het beleid van de belastingdienst op dit 
vlakk geen mogelijkheden om een bestaande aanspraak te wijzigen zonder verlies 
vann het overgangsregime. 

Ookk hier is er voor zover ik kon nagaan geen sprake van gewekte verwachtingen 
diee niet worden gehonoreerd. Welke concrete en ernstige leemte er met deze wets-
wijzigingg moest worden gerepareerd teneinde ontgaan van belastingen te voor-
komen,, is onduidelijk. Ook voor gouden handdrukstamrechten bestond de moge-
lijkheidd om gebruik te maken van het 'buitenlandlek'. Welk bedrag hiermee was 
gemoeid,, is echter niet door de staatssecretaris gekwantificeerd. De gevolgen voor 
dee belastingplichtigen zijn ook bij artikel 37 niet onaanvaardbaar. Gouden hand-
drukstamrechtenn kunnen nog bij een eigen BV worden afgesloten mits deze aan de 
randvoorwaardenn voldoet. Zolang er geen oneigenlijke handelingen worden ver-
richtt zoals bedoeld in artikel l i c Wet LB 1964, blijven de in dit artikel opgenomen 
sanctiess uit. Bij gouden handdrukstamrechten is geen sprake van aankondigingsef-
fectenn en/of ongelijkheden ten gevolge van lekken. In tegenstelling tot de pensioen-
BV,, die eind 1992 voor alle zekerheid maar even snel werd opgericht, heeft het 
aangekondigdee wetsvoorstel er niet toe geleid dat er nu ineens massaal mensen 
werdenn ontslagen waarbij een gouden handdruk in de vorm van een stamrecht 
werdd meegegeven omdat dat onder het oude regime voordeliger was dan onder het 
nieuwe.. Hooguit zijn in een enkel geval waarin de onderhandelingen al ver waren 
gevorderdd deze wat sneller afgerond om de gouden handdruk nog onder het oude 
regimee te kunnen toekennen. 

Mett name op grond van dit laatste aspect kom ik tot de conclusie dat de materiële 
terugwerkendee kracht die artikel 37 kent, in strijd is met de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht. 

5344 Of dit ook doorwerkt naar de inkomstenbelasting is omstreden, zie F.J.M. Krikhaar en E.W.G Terpelle, 

Progressieff of toch nog proportioneel, WFR 1996/6188 
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VII.7.33 Artikel 38 
Artikell  38 kent ook geen materiële terugwerkende kracht. Een op 1 januari 1995 
bestaandee onbelaste aanspraak die naderhand belast wordt, valt onder het nieuwe 
regime.. Dit is echter geen materiële terugwerkende kracht. Het feit waardoor de 
aanspraakk belast wordt, doet zich na de wetswijziging voor. Het moment van het 
belastbaree feit moet in dezen scherp worden onderscheiden van het moment waar-
opp de uitkering geschiedt. De materiële terugwerkende kracht die het wetsvoorstel 
inn eerste instantie had, doordat een uitkering uit een voor 1 januari 1995 tot stand 
gekomenn belaste aanspraak, na die datum onder het nieuwe regime zou vallen, is 
mett de invoering van artikel 38 verdwenen. Toetsing aan de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht is voor artikel 38 dus niet aan de orde. 

VII.88 Samenvatting en conclusies 
Artikell  36 heeft zich in het wetgevende proces ontwikkeld van een monstrueus 
langg en ingewikkeld artikel tot een handzame en goed toepasbare bepaling. De be-
perktee terugwerkende kracht is niet in strijd met de uitgangspunten voor toelaat-
baarheidd van terugwerkende kracht. De uitleg die de staatssecretaris er blijkens de 
parlementairee geschiedenis aan wil geven, strookt indien sprake is van verplaatsing 
naarr het buitenland van de zetel van een pensioen-BV waarin uitsluitend op 1 janu-
arii  1995 bestaande aanspraken zijn ondergebracht, niet met de wettekst. 
Dee parlementaire toelichting bij artikel 36 is ook van toepassing op het pas later in 
hett wetsvoorstel opgenomen artikel 37. Met name de definitie van het begrip be-
staandee aanspraken als 'aanspraken die bestaan' kan hiermee worden verduide-
lijkt ,, al blijven er nog vragen open. Het standpunt van de belastingdienst dat elke 
wijzigingg van een bestaande aanspraak een nieuwe aanspraak oplevert die niet 
onderr het overgangsregime valt, volgt niet zonder meer uit de wettekst. Door het 
vervallenn van artikel 32 Wet IB 1964 per 1 januari 1992 is het niet meer mogelijk 
omm simpele wijzigingen aan te brengen in een bestaande aanspraak zonder dat hier-
meee het gevaar voor verlies van het oude regime wordt opgeroepen. Mede gezien 
hett feit dat artikel l i c Wet LB 1964, onverkort van toepassing is op stamrechten 
alss bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel e Wet LB 19645" , is oneigenlijk 
gebruikk voldoende afgegrendeld. Het is dan ook gewenst dat er een mogelijkheid 
komtt om stamrechten als bedoeld in artikel 37 om te zetten in een ander soortgelijk 
stamrechtt zonder dat dit tot verlies van het overgangsregime leidt. Hiertoe is in dit 
hoofdstukk een voorstel voor een wetswijziging geformuleerd. Aangezien voor gou-
denn handdrukstamrechten geen aanzuigende werking door het uitlekken van het 
wetsvoorstell  behoeft te worden gevreesd, is de beperkte materiële terugwerkende 
krachtt die artikel 37 in zich heeft, in strijd met de uitgangspunten voor toelaat-
baarheidd van terugwerkende kracht. 

Artikell  38 heeft de materiële terugwerkende kracht weggenomen die het wetsvoor-
stell  in eerste instantie bevatte voor belaste aanspraken die voor de inwerkingtre-
dingg van de wetswijzigingen reeds bestonden, maar pas nadien tot uitkeringen 

5355 Artikel l i c , zesde lid Wet LB 1964. 
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leidden.. Toetsing aan de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende 
kracht,, is in verband met het ontbreken van materiële terugwerkende kracht niet 
aann de orde. 

Bijj  de behandeling van de artikelen 36, 37 en 38 is met name veel aandacht be-
steedd aan de uitvoerbaarheid. Artikel 36 evalueerde van een vrijwel onuitvoerbaar 
artikell  tot een handzaam geheel. Budgettaire overwegingen speelden een belangrijke 
rol,, met name bij de pogingen om de mogelijkheden van pensioen- en stamrecht-
BV'ss in te perken, meer in het bijzonder de verplaatsing naar het buitenland af te 
remmen.5366 De omvang van het budgettaire belang kon echter desgevraagd niet 
wordenn gegeven door de staatssecretaris.537 Bij deze afwegingen kwam ook het 
evenredigheidsbeginsell  impliciet aan de orde. Hetzelfde geldt voor vertrouwen en 
rechtszekerheidd bij het amendement Van der Ploeg dat voorzag in de toevoeging 
vann artikel 38. 

Dee artikelen 36, 37 en 38 zijn van zodanig recente datum, dat zij in de onder-
zoeksperiodee niet hebben geleid tot jurisprudentie en zij evenmin zijn gewijzigd. 

5366 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 4. 

6377 Tweede Kamer 19921993, 23 046, nr, 5, blz. 7 en nr. 6, blz. 9. 
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