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Hoofdstukk VIII j 

VERGELIJKINGG MET ANDERE RECHTSGEBIEDEN 

VIII.11 Inleiding 
Inn de voorafgaande hoofdstukken is het overgangsrecht met betrekking tot over-
eenkomstenn van levensverzekering bestudeerd in de onderzoeksperiode, die liep 
vann de invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 tot 1 januari 1998. 
Hieruitt laat zich in teder geval de algemene conclusie trekken dat in deze periode 
geenn sprake is geweest van een consistente lij n of een vaste structuur in het over-
gangsrecht.. Soms is het overgangsrecht zeer ruimhartig geformuleerd en blijven 
allee regels zoals die tot de desbetreffende wetswijziging golden vrijwel onverkort 
vann toepassing op de op dat moment bestaande overeenkomsten. Dit is bijvoor-
beeldd het geval bij artikel 75 Wet IB 1964. In andere gevallen daarentegen blijven 
slechtss bepaalde elementen van het oude recht van toepassing, zoals bijvoorbeeld 
dee wijze waarop het rentebestanddeel wordt bepaald of het lichaam waarin 
bestaandee aanspraken mogen worden ondergebracht en is voor het overige het 
nieuwee regime van toepassing op de bestaande aanspraken. Voorbeelden hiervan 
zijnn de artikelen 76 en 78a Wet IB 1964 en 36 en 37 Wet LB 1964. Ook de mate 
waarinn nog wijzigingen in bestaande aanspraken kunnen worden aangebracht zon-
derr dat dit leidt tot verlies van het overgangsregime, verschilt enorm. In het ene 
gevall  kan vrijwel alles (artikel 75 Wet IB 1964), in het andere geval kan niets (arti-
kell  37 Wet LB 1964). Uit het onderzoek kan dan ook in iedere geval de conclusie 
wordenn getrokken dat overgangsrecht al een apart vak is en dat niet meer behoeft 
tee worden.538 

Inn dit hoofdstuk wil ik, alvorens over te gaan tot het trekken van meer specifieke 
conclusies,, in paragraaf VIII. 2 enkele vergelijkingen trekken met een aantal rechts-
gebiedenn dat ofwel van groot belang is voor ons rechtssysteem in zijn algemeen-
heid,, zoals het overgangsrecht bij de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, 
ofwell  nauw is gelieerd aan het rechtsgebied van de overeenkomsten van levensver-
zekeringg dat in dit onderzoek is betrokken, zoals het overgangsrecht in de Alge-
menee nabestaandenwet, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de beperking van de als 
persoonlijkee verplichtingen aftrekbare rente en de nadere invulling van het begrip 
levensverzekeringg als bedoeld in de WTV 1993. Uiteraard zijn er nog meer rechts-
gebiedenn te verzinnen waarbij sprake is van overgangsrecht. Om ook die bij de 
vergelijkingg te betrekken, voert echter in het kader van dit onderzoek te ver. Uit de 
vergelijkingg blijk t dat de wijze waarop het overgangsrecht wordt benaderd en 
ingevuldd niet op alle genoemde rechtsgebieden gelijk is. Dat is ook niet noodzake-
lijk .. De bijzondere omstandigheden die een afwijken van de hoofdregel, dat een 

5388 Zoals Dietvorst ziet aankomen indien bij de invoering van het belastingstelsel voor de 21ste eeuw een even 

ruimhartigee opstelling wordt gekozen voor het overgangsrecht als met Brede herwaardering 1 is gebeurd. 

(Prof.. dr G.J.B. Dietvorst, Over zwaluwstaarten, intertemporele flexibiliteit en een paraplu. Maandblad 

belastingbeschouwingen,, 1998/2, blz. 67) 
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wett in beginsel onmiddellijke werking heeft, rechtvaardigen, verschillen van rechts-
gebiedd tot rechtsgebied. Zoals in paragraaf II.6 is beschreven, zijn dergelijke om-
standighedenn bij overeenkomsten van levensverzekering in zijn algemeenheid meer 
enn eerder aanwezig dan bij de overige rechtsgebieden. Fiscaal overgangsrecht voor 
levensverzekeringenn verdient dan ook een specifieke benadering. Het is goed om 
ookk de verwante rechtsgebieden te betrekken bij deze benadering teneinde aan te 
gevenn dat volledige eerbiedigende werking ook voor overeenkomsten van levens-
verzekeringg geen vanzelfsprekendheid is. 

VIII.22 Overgangsrecht bij invoering andere en aanverwante rechtsgebieden 

VIM.2.11 Nieuw BW 
Bijj  de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW) per 1 januari 1992 is 
overgangsrechtt getroffen dat regelt of het oude dan wel het nieuwe BW van toe-
passingg is."9 Hierbij kwamen vraagstukken aan de orde zoals: blijven de konijnen 
inn de konijnen-warande540, die naar BW onroerend doch naar NBW roerend zijn, 
ookk na 1 januari 1992 onroerend, of worden deze konijnen in de warande gewoon 
roerend?541 1 

Inn de toelichting op de Overgangswet valt te lezen: "Men mag niet verwachten dat 
hett overgangsrecht met evenveel aandacht zal worden bestudeerd als het nieuwe 
wetboekk zelf. Veeleer is het een 'wegwerprecht' dat voor het overgrote deel slechts 
kortt dienst zal doen en over het algemeen alleen incidenteel zal worden geraad-
pleegdd door de rechtspraktijk".542 Hier tekent zich al een opmerkelijk verschil af 
mett het fiscale overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverzekering. Zoals 
ikk reeds eerder constateerde heeft dit recht de neiging soms langer te bestaan dat de 
wettelijkee regeling waarvan de invoering het overgangsrecht noodzakelijk maakte. 
Vann der Beek acht de karakterisering 'wegwerpwetgeving' in dit verband onjuist. 
Hijj  wijst erop dat ook in het civiele recht de Overgangswet 1829 nog na de Tweede 
Wereldoorlogg moest worden toegepast. De Overgangswet nieuw BW bevat volgens 
hemm genoeg elementen voor een langere levensduur dan menigeen lief is. Naast de 
inn artikel 69 nieuw BW neergelegde eerbiedigende werking somt Van der Beek nog 
negentienn andere voorbeelden van eerbiedigende werking op en komt hij tot negen 
voorbeeldenn van uitgestelde werking.541 

Hett overgangsrecht in het nieuw BW kent twee soorten regels: verwijzingsregels 
diee aangeven welk recht op een bepaald geval van toepassing is en overbruggings-

5399 Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan H.L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, 

Academischh proefschrift, Maastricht 1992. 

5400 Een konijnen-warande is een jachtterrein waar konijnen worden beschermd, zie Van Dale Groot woordenboek der 

Nederlandsee taal, twaalfde druk, blz. 3517 

5411 De systematiek van het overgangsrecht nieuw BW, mr CL. de Vries Lentsch Kostense, Compactcursus Nieuw BW, 

Deventerr 1990, blz. 7. 

5422 H.L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, Academisch proefschrift, Maastricht 1992, blz. 10. 

5433 H.L. van der Beek, Overgangsrecht nieuw Burgerlijk Wetboek, Academisch proefschrift, Maastricht 1992, 

blz.. 10 t /m 13. 
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regels,, dit wil zeggen regels die een synthese vormen tussen oud en nieuw recht. 
Eenn verwijzingsregel moet bijvoorbeeld een oplossing geven voor de vraag welk 
rechtt van toepassing is indien een schuldenaar voor 1 januari 1992 (de ingangs-
datumm van het nieuw BW) wanprestatie pleegt. Onder het oude recht heeft de ont-
bindingg na wanprestatie terugwerkende kracht, terwijl dit onder het nieuwe recht 
niett het geval is. De wetgever acht het voor de hand liggend dat bij kortlopende 
rechtsverhoudingenn gemakshalve oud recht van toepassing blijft . Dit omdat het 
niett de moeite loont partijen in onrust te brengen en hen wellicht voor onvoorzie-
nee problemen te stellen. Langlopende wetsbepalingen worden naar hun aard in 
beginsell  onder het nieuwe recht gecontinueerd. Hier botsen twee belangen: dat van 
partijenn bij de zoveel mogelijk ongestoorde voortzetting van hun rechtsverhouding 
enn het algemene belang van invoering van nieuw recht over de gehele linie. In deze 
gevallenn doen de overbruggingsregels dienst, waartoe de wetgever kiest uit con-
structies,, zoals de omzetting en de fictie. Via de overbruggingsregels kan de toe-
passelijkheidd van nieuw recht volgens de wetgever veelal aanvaardbaar worden 
gemaakt.544 4 

Dee Overgangswet bevat negen algemene bepalingen en ruim negentig bijzondere 
bepalingen.. De algemene bepalingen zijn volgens de memorie van toelichting, blad-
zijdee 6 en volgende, op te vatten als vuistregels, waarvan de wet zelf herhaaldelijk 
afwijkt,, maar die in de meerderheid van de gevallen de best aanvaardbare oplossing 
bieden.. Daarnaast hebben de algemene bepalingen een vangnetfunctie. Zij kunnen 
eenn oplossing bieden voor die bijzondere gevallen die de wetgever over het hoofd 
heeftt gezien. Tenslotte scheppen zij een kader dat het inzicht in de overgangsproble-
matiekk kan verhogen, waardoor bijzondere regels scherper naar voren komen.545 

Bijj  het overgangsrecht NBW is uitgegaan van de gedachte dat de onmiddellijke 
werkingg de normale werking van een nieuwe wet is en dat de oude wet is ingetrok-
ken.. De konijnen zijn vanaf 1 januari 1992 roerend geworden, daarvoor waren en 
blijvenn ze onroerend. Dit beginsel is vastgelegd in artikel 68a van het elfde gedeelte 
vann de invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW546, hierna te noemen Overgangswet, 
welkk gedeelte is opgenomen nadat de vaste commissie voor justitie van de Tweede 
Kamerr hierop had aangedrongen547. Volgens de minister van Justitie is onmiddellijke 
werkingg zozeer de normale werking dat een wettelijke bepaling overbodig is, ja 
zelfss aanleiding kan geven tot ongewenste a-contrario redeneringen indien elders 
eenn expliciete bepaling achterwege blijft 548. Artikel 68a luidt: "Vanaf het tijdstip 
vann haar in werking treden af is de wet van toepassing, indien op dat tijdstip is vol-
daann aan de door de wet voor het intreden van een rechtsgevolg gestelde vereisten, 
tenzijj  uit de volgende artikelen iets anders voortvloeit. Voor zover en zolang op 
grondd van de volgende artikelen de wet niet van toepassing is, blijf t het vóór haar 

5444 Overgangsrecht, losbladige uitgave, Deventer, 1.1.7. 

5455 Overgangsrecht, losbladige uitgave, Deventer, 1.1.8. 

5466 Wetsvoorstel 18 988 

5477 Tweede Kamer 1987-1988,18 998, nr. 4, blz. 1 en 2, onderdeel 2. 

5488 Tweede Kamer 1988-1989,18 998, nr. 5, blz. 1, onderdeel 1 . 
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inn werking treden geldende recht van toepassing." De onmiddellijke werking is voor 
hett NBW als uitgangspunt genomen, waarbij echter voor elke nieuwe bepaling 
afzonderlijkk de afweging is gemaakt of handhaving van het oude recht niet de voor-
keurr zou moeten genieten. Naast het uitgangspunt van de onmiddellijke werking is 
hett principe toegepast dat de nieuwe wet geen onmiddellijke werking behoort te 
hebbenn in gevallen waarin de invoering van de nieuwe wet een verkregen recht 
verlorenn doet gaan of een rechtsbetrekking tussen partijen schept, beëindigt of doet 
overgaan.. Kort samengevat: eerbiediging van verkregen rechten. Artikel 69 Over-
gangswett bevat het beginsel van de eerbiedigende werking en luidt als volgt: 
"Wanneerr de wet van toepassing wordt, heeft dat niet tot gevolg dat alsdan: 
aa iemand het vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht 

hadd verkregen; 
bb een schuld op een ander overgaat; 
cc het bedrag van een vordering wordt gewijzigd; 
dd een vorderingsrecht ontstaat, indien alle feiten die de wet daarvoor vereist, 

reedss voordien waren voltooid; 
ee een goed met een beperkt recht wordt belast." 

Opp grond van dit artikel verkrijgt degene die vóór de inwerkingtreding geen recht 
had,, dit niet door de inwerkingtreding; wie vóór de inwerkingtreding wel een recht 
had,, verliest het door de inwerkingtreding niet. 

Inn artikel 75 OW is nog een algemeen werkende veiligheidsklep opgenomen. Deze 
houdtt in dat de wet ook buiten de in de algemene en in de bijzondere overgangsbe-
palingenn geregelde gevallen buiten toepassing blijf t in zaken van overgangsrecht, 
indienn de gelijkenis met zulke gevallen daartoe noopt of indien die toepassing 
onderr de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaarr zou zijn.549 

Hett belangrijkste uitgangspunt van het overgangsrecht bij de invoering van het 
nieuww BW is derhalve dat de nieuwe wetgeving onmiddellijke werking heeft, zulks 
behoudenss uitzonderingen. De wetgever heeft blijkens de parlementaire historie dit 
uitgangspuntt op louter formele gronden gekozen en niet op materiële, met name 
niett op de grond dat hij zijn nieuwe product zo veel beter achtte dan het oude. 
Onmiddellijkee werking bleek in verreweg de meeste gevallen de billijkste en een-
voudigstee oplossing te bieden. Onmiddellijke werking staat derhalve voorop, maar 
err is steeds een bijzondere regel van overgangsrecht opgenomen indien deze nood-
zakelijkk bleek ter bescherming van het belang van degene wiens rechtsverhouding 
onderr het oude recht begon en die op handhaving van het oude recht mocht reke-
nen.5500 Terugwerkende kracht komt in het overgangsrecht bij het nieuw BW spora-
dischh voor. De losbladige editie Overgangsrecht geeft een vijftal voorbeelden in 
paragraaff  I, aantekening 12. 

5499 Overgangsrecht, losbladig werk, Deventer, 1.1.16 

5500 Overgangsrecht, losbladig werk, Deventer, 1.1.11 
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Uitgesteldee werking komt met name voor in situaties waarin de gelegenheid moet 
wordenn geboden om contractuele bedingen of statuten aan te passen. De perioden 
waaroverr het uitstel geldt, variëren van zes maanden tot drie jaar.55' 
Eerbiedigendee werking krijgt in het overgangsrecht bij het nieuw BW op twee 
manierenn vorm; er zijn overgangsbepalingen die toepassing van een bepaling uit 
hett nieuw BW uitsluiten; daarnaast zijn er bepalingen die inhouden dat na het tijd-
stipp van inwerkingtreding van de nieuwe wet een bepaald oud BW-artikel van toe-
passingg blijf t of bepaalde artikelen van toepassing blijven. In paragraaf I aanteke-
ningg 14 van de losbladige editie Overgangsrecht worden ruim veertig voorbeelden 
opgesomd. . 

Dee conclusie luidt dat het in het nieuwe BW vastgelegde civiele recht als princi-
pieell  uitgangspunt heeft dat wetswijzigingen ook op bestaande rechtsverhoudingen 
vann toepassing kunnen zijn, zij het alleen vanaf het moment van inwerkingtreding 
vann de nieuwe bepalingen. Ook in het fiscale recht kennen we dit beginsel. Een 
belastingplichtigee die in de jaren tachtig premies voor lijfrenten heeft afgetrokken 
enn zodoende een belastingvoordeel van 72% genoot, behoeft over de in 1996 uit-
gekeerdee lijfrentetermijn maximaal het dan geldende toptarief ter grootte van 60% 
tee betalen. De inspecteur die deze belastingplichtige met een beroep op de eerbiedi-
gendee werking van de terzake relevante wetsbepalingen van voor 1 januari 1990 in 
dee heffing zou willen betrekken tegen maximaal 72%, zou zelfs bij zijn eigen 
dienstt hiervoor geen handen op elkaar krijgen. 

Ookk het nieuw BW kent uitzonderingen op de hoofdregel van onmiddellijke wer-
king.. Deze uitzonderingen zijn neergelegd in de Overgangswet. Zoals reeds eerder 
geconstateerd,, is dit de enige juiste manier. Een nieuwe wet werkt onmiddellijk, 
tenzijj  wettelijke bepalingen van overgangsrecht een uitzondering op deze hoofdre-
gell  maken. Of en in welke mate, plaats is voor een dergelijke uitzondering waar-
doorr (een bepaalde mate van) eerbiedigende werking dan wel terugwerkende 
krachtt ontstaat, is het resultaat van een afweging tussen alle relevante aspecten. 
Watt dat betreft, verschilt het overgangsecht nieuw BW niet van het hiervoor 
beschrevenn fiscale overgangsrecht voor levensverzekeringen. 

VIII.2.22 Algemene nabestaandenwet 
Dee Algemene nabestaandenwet (Anw) heeft per 1 juli 1996 de Algemene Wedu-
wen-- en Wezenwet (AWW) vervangen. De AWW voorzag in een uitkering aan de 
nabestaandenn van een verzekerde, ongeacht de inkomens- en vermogenspositie van 
diee nabestaande. In zoverre vertoonde de AWW grote overeenkomst met een over-
eenkomstt van levensverzekering. De financiering was echter volstrekt anders. De 
AWWW werd gefinancierd op basis van het omslagstelsel en niet op basis van het 
kapitaaldekkingsstelsell  zoals dat bij overeenkomsten van levensverzekering gebrui-
kelijkk is. Nadat op grond van een uitspraak van de Raad van Beroep Rotterdam 
uitt 1987552 was gebleken dat ook weduwnaars aanspraken konden maken op een 

5511 Overgangsrecht, losbladig werk, Deventer, 1,1.13 

5522 Raad van Beroep Rotterdam, 11 juni 1987, AWW 1987/447 
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uitkeringg uit hoofde van de AWW was op grond van budgettaire motieven wets-
wijzigingg noodzakelijk. Ten tijde van de wetswijziging ontvingen ongeveer 200.000 
mensenn een uitkering. Dit aantal zal in de loop van de tijd zakken naar ongeveer 
15.0000 mensen die gerechtigd zijn tot een Anw-uitkering553. Kern van de nieuwe 
Anww is dat wel sprake is van een inkomenstoets. Op de Anw wordt het inkomen 
vann de nabestaande in mindering gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
inkomstenn uit arbeid (worden gedeeltelijk gekort), inkomsten in verband met arbeid 
(wordenn geheel gekort) en inkomsten uit vermogen (worden niet gekort). Een ver-
mogenstoetss kent de Anw nog steeds niet554. 

Ookk degenen die op 1 juli 1996 gerechtigd waren tot een AWW-uitkering kregen 
tee maken met de wetswijziging. De nieuwe wetgeving is ook op dergelijke gevallen 
vann toepassing. De op de ingangsdatum van de Anw reeds AWW-gerechtigden ver-
liezenn hun AWW-uitkering en kunnen een Anw-uitkering krijgen. Volgens het 
kabinett kan alleen op deze manier worden voorkomen dat gedurende lange tijd 
tweee afzonderlijke wetten voor hetzelfde risico naast elkaar bestaan. In dat geval 
zoudenn bestaande gerechtigden geheel anders behandeld worden dan nieuwe ge-
rechtigden,, terwijl zij overigens in dezelfde omstandigheden zouden verkeren. Dit 
zouu volgens het kabinet alleen kunnen als daar een objectieve en redelijke recht-
vaardigingg voor bestaat, hetgeen in dit geval niet zo is. Een dergelijke ongelijke 
behandelingg zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel555. 

Indienn bestaande AWW-gerechtigden echter met onmiddellijke ingang onder het 
nieuwee regime zouden vallen, zouden er naar het oordeel van het kabinet onaan-
vaardbaree gevolgen optreden. Onmiddellijke werking zou betekenen dat de inko-
menstoetss zou gelden. Dit heeft tot gevolg dat vele AWW-gerechtigden niet in aan-
merkingg komen voor een Anw-uitkering omdat zij eigen inkomen uit of in verband 
mett arbeid genieten. Daarnaast worden zij geconfronteerd met een verlaging van 
hunn uitkering van 100% naar 90% en het eindigen van het recht op de uitkering 
opp het moment dat het jongste kind achttien jaar wordt. Het kabinet kwam tot de 
conclusiee dat met name voor bovengenoemde situaties het een onaanvaardbare 
inbreukk zou betekenen op het rechtszekerheidsbeginsel indien AWW-gerechtigden 
hunn uitkering direct geheel of gedeeltelijk zouden verliezen. "Hoewel de nabestaan-
denverzekeringg de laatste jaren volop in de publieke belangstelling staat en het 
algemeenn bekend is dat er veranderingen in de nabestaandenuitkeringen op handen 
zijn,, is een zekere overgangstermijn waarin nabestaanden zich op de nieuwe situ-
atiee kunnen instellen op zijn plaats. Het kabinet staat daarom het volgende over-
gangsrechtt voor ogen: Wat betreft de invoering van de inkomenstoets is een termijn 
gewenstt waarin de huidige nabestaanden zich kunnen voorbereiden op een inko-
mensdaling.. De inkomenstoets voor bestaande AWW-gerechtigden zal daarom pas 
vanaff  1 januari 1998 worden ingevoerd. Wat betreft de verlaging van de uitkering 

5533 drs L.L. Geleijnse en mr A.PG. Jonkers, Algemene nabestaandenwet, Kluwer Pensioenwijzers deel 7, 
Deventerr 1996, blz. 7 

5544 drs L.L. Geleijnse en mr A.PG. Jonkers, Algemene nabestaandenwet, Kluwer Pensioenwijzers deel 7, 
Deventerr 1996, blz. 22 en 23 

5555 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 3, blz. 15 
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vann 100% naar 90% voor nabestaanden met kinderen onder de achttien jaar wordt 
voorgesteldd dit via bevriezing te laten verlopen. Dit betekent dat de netto uitkering 
vann deze nabestaanden in guldens gelijk blijft , tot het moment dat het niveau van 
dee 90% uitkering gelijk is aan de oude uitkering. Vanaf dat moment is hun uitke-
ringg op het gebruikelijke 90%-niveau. Het derde punt betreft de voorwaarden van 
beëindigingg van de uitkering. De AWW-gerechtigden houden onder de nieuwe wet 
inn beginsel hun uitkering tot het moment waarop zij hem krachtens de uitkerings-
voorwaardenn van de AWW zouden hebben behouden. Dat betekent bijvoorbeeld 
datt nabestaanden waarvan het jongste kind achttien jaar wordt, hun uitkering 
behoudenn indien zij 35 jaar of ouder zijn: dat volle wezen van 16 jaar of ouder 
hunn uitkering behouden tot zij 27 zijn {als zij aan de overige voorwaarden vol-
doen);; dat nabestaanden met een tijdelijke uitkering deze behouden. 
Mett het hier geschetste overgangsrecht wordt in de ogen van het kabinet bereikt 
datt oude en nieuwe uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk gelijk worden behan-
deldd en dat sprake is van een evenwichtige afweging tussen het gelijkheidsbeginsel 
enn het rechtszekerheidsbeginsel. Bestaande AWW-gerechtigden die geen andere 
inkomstenn hebben, behouden in beginsel hun uitkering. Op die manier wordt voor-
komenn dat zij door het ontbreken van een inkomen of een uitkering in behoeftige 
omstandighedenn geraken, waaraan zij onmachtig zijn om iets te doen omdat het 
verzekerdee risico al is ingetreden. Voor het eerbiedigen van bestaande rechten op 
langeree termijn van AWW-gerechtigden met een inkomen bestaat geen noodzaak, 
aangezienn zij juist om die reden in staat worden geacht op voldoende wijze in hun 
inkomenn te voorzien. "SS6 

Dee Tweede Kamer wijst tijdens de behandeling van het Anw-wetsvoorstel op de op 
288 februari 1995 in de Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Notitie over-
gangsrechtt aangenomen motie Van de Zandschulp waarin is vastgelegd dat het 
vertrouwensbeginsell  uitgangspunt dient te zijn bij de vormgeving van overgangs-
recht.5577 Deze motie legde vast dat verzekerden aan het verzekeringskarakter en het 
langee termijn perspectief van sociale verzekeringen gerechtvaardigde verwachtin-
genn ontlenen; dat bij wijziging van sociale verzekeringswetten ten aanzien van 
degenenn bij wie het verzekerde risico is ingetreden eerbiedigende werking terzake 
vann toetredingsvoorwaarden, hoogte en duur van de uitkering uitgangspunt dient 
tee zijn; dat eventuele afwijkingen van dit uitgangspunt een verzwaarde motivering 
vann de wetgever vergen en spreekt uit dat dit uitgangspunt leidraad behoort te zijn 
bijj  de vormgeving van overgangsrecht bij wijziging van sociale verzekeringswet-
ten."8 8 

Dee staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat hier nog eens op 
in.. Onmiddellijke werking is volgens hem de hoofdregel. Toegespitst op de sociale 
verzekeringenn betekent dit dat bestaande uitkeringsgerechtigden op het moment 
vann ingang van een nieuwe wet, onder de bepalingen daarvan vallen. Dit kan echter 

5566 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 3, blz. 15 en 16. 

5577 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 5 blz. 26 t /m 29. 

5588 Eerste Kamer 1994-1995, 22 013 nr. 46J-3. 
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ongewenstee gevolgen hebben voor deze groep. Daarom beziet de regering bij iedere 
wetswijzigingg of er redenen zijn om af te wijken van de onmiddellijke werking en 
tee kiezen voor eerbiedigende of uitgestelde werking. Bij deze beoordeling spelen 
hett gelijkheidsbeginsel, en het rechtszekersheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel een 
belangrijkee rol. Rechtsgelijkheid staat voorop, om te voorkomen dat uitkeringsge-
rechtigdenn die op een gegeven moment in dezelfde positie verkeren, een ander uit-
keringg krijgen alleen omdat de een al langer de uitkering heeft dan de ander. Be-
staandee AWW-gerechtigden geheel niet onder de nieuwe wet brengen, is in de ogen 
vann de regering gezien het rechtsgelijkheidsbeginsel in dit kader niet aan de orde; 
hett zou betekenen dat gedurende ongeveer veertig jaar twee nabestaandenwetten 
naastt elkaar zouden bestaan.559 

Tijdenss de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer wordt door PvdA-senator 
Vann de Zandschulp, naast het reeds genoemde gelijkheidsbeginsel, het rechtszeker-
heidsbeginsell  en het vertrouwensbeginsel, het evenredigheidsbeginsel genoemd. Op 
grondd van dit beginsel mogen de voor de burger nadelige gevolgen van een over-
heidsbesluitt niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen 
doelen.. Toepassing van dit beginsel moet zijns inziens verhinderen dat een AWW-
uitkeringg op 1 januari 1998 volledig wordt ingetrokken.!S0 

Uitt het antwoord van de staatssecretaris blijk t dat budgettaire belangen de door-
slagg hebben gegeven. Indien hij ook maar de geringste mogelijkheid had gezien om 
11 miljard te besparen in 1998 met volledig eerbiedigende werking, zou hij geen 
momentt hebben getwijfeld om dat voorstel te doen.561 Onder druk van de Eerste 
Kamerr zegt de staatssecretaris nog enkele aanpassingen in het overgangsrecht toe. 
Dee strekking blijf t echter overeind: in beginsel onmiddellijke werking, met enkele 
uitzonderingen.. De staatssecretaris ziet dit overigens anders. Hij is van mening dat 
inn principe is gekozen voor eerbiedigende werking voor alle mensen die reeds een 
AWW-uitkeringg hebben. Bij alle mensen voor wie geen sprake is van bijvoorbeeld 
dee aanwezigheid van een nieuwe partner of van een inkomen, is er een eerbiedi-
gendee werking. Dat is volgens de staatssecretaris in ieder geval het uitgangspunt 
vann het wetsvoorstel. Hij voegt daar aan toe dat de eerbiedigende werking genuan-
ceerdd moet worden voor degenen met aanvullend inkomen en in relatie tot de dis-
cussiee over de gelijke behandeling van verschillende leefvormen. Mensen die daar 
nietss mee te maken hebben, houden, ook na de voorgestelde wijziging hun recht.562 

Hierbijj  wil ik de kanttekening plaatsen dat dit recht wel wordt verlaagd van 100% 
naarr 90% van het netto minimumloon en er in zoverre geen sprake is van volledig 
eerbiedigendee werking. 

Voorr degenen die te maken hebben met een extra eigen inkomen en met het ele-
mentt van gelijke behandeling van verschillende leefvormen, heeft het overgangs-
rechtt de vorm gekregen van enige uitgestelde werking door een gewenningsperiode 
vann twee jaar. Als de staatssecretaris alle elementen van het overgangsrecht op een 

5599 Tweede Kamer 1994-1995, 24 169, nr. 6, blz. 2 1 . 

5600 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 529, m.k. 

5611 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 557, l.k 

5622 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 558, r.k. en 559, l.k 
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rijj  zet, vindt hij dat in de afweging tussen rechtszekerheid en rechtsgelijkheid die in 
ditt kader moet worden gemaakt, gegeven de aard van de uitkeringen en gegeven 
hett volksverzekeringskarakter, een heel behoorlijke balans is gevonden tussen de 
eerbiedigendee werking en de nuancering daarvan. Naar zijn mening heeft de rege-
ringg met het voorgestelde overgangsrecht voldaan aan de motie Van de Zand-
schulp.5633 Dit woordenspel brengt het Eerste Kamerlid De Boer {Groen Links) tot 
dee verzuchting dat de gehele Kamer zich kennelijk collectief heeft vergist.564 

Bijj  de behandeling van het wetsvoorstel dat de onder druk van de Eerste Kamer 
toegezegdee wijzigingen in het overgangsrecht regelt, herhaalt de staatssecretaris 
vann SoZaWe zijn eerdere standpunt. Het kabinet acht het strijdig met het gelijk-
heidsbeginsell  om bestaande AWW-gerechtigden in alle opzichten te vrijwaren van 
dee gevolgen van de invoering van de Anw en het intrekken van de AWW. Er is 
geenn rechtvaardiging om bestaande AWW-gerechtigden tot hun 65ste jaar in alle 
opzichtenn anders te behandelen dan toekomstige Anw-gerechtigden. Het kabinet is 
vann mening dat door het gekozen overgangsrecht een juiste afweging is gemaakt 
tussenn het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.565 

Dee getroffen overgangsregeling heeft, ook na de nuanceringen die er op aandrang 
vann de Eerste Kamer in zijn aangebracht, een zeer beperkte strekking. Van een vol-
ledigee eerbiediging van ingegane rechten is geen sprake! Zelfs ingegane uitkerings-
rechtenn worden in bepaalde gevallen door de nieuwe wet beperkt. De bezwaren 
diee het kabinet aanvoerde tegen een ruimere overgangsregeling in de Anw - gedu-
rendee langere tijd twee regimes naast elkaar en bestaande gerechtigden worden 
anderss behandeld dan nieuwe gerechtigden, terwijl zij overigens in gelijke omstan-
dighedenn zijn - zijn alle ook toepasbaar op het hiervoor beschreven fiscale over-
gangsrechtt voor levensverzekeringen. Het principiële verschil tussen de Anw en 
eenn overeenkomst van levensverzekering dat dit verschil in aanpak kan verklaren, 
iss het feit dat de AWW een volksverzekering was waaraan elke ingezetene deel-
nam.. Een AWW-dekking vloeide niet voort uit een individuele keuze van een 
bepaaldee belastingplichtige, maar uit het feit, dat hij of zij onder de definitie van 
verzekerdee in deze wet viel. Na de uitspraak van de Raad van Beroep dat ook 
weduwnaarss rechten konden doen gelden, bleek dat de reikwijdte van de AWW 
groterr was dan de wetgever had bedoeld. Ingrijpen was dan ook noodzakelijk van-
uitt budgettaire motieven. Dergelijke situaties kunnen zich bij private verzekeringen 
niett voor doen. De bedoelingen van partijen liggen vast bij het sluiten van de over-
eenkomst.. Wat blijft , is dat de overgangsregeling voor de Anw haast navrant min-
derr ruimhartig is dan alle hiervoor besproken fiscale overgangsregelingen bij levens-
verzekeringen.. Dit klemt des te meer omdat het ontstaan van een situatie waarin 
rechtt bestaat op een uitkering voor 1 juli 1996, te weten het overlijden van de part-
ner,, door niemand gepland is of kan zijn. Wellicht dienen de oorzaken hiervoor 
dann ook meer te worden gezocht bij het budgettaire belang en de van oudsher sterke 

5633 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 559, m.k 

5644 Eerste Kamer 1994-1995, veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 559, r.k 

5655 Tweede Kamer 1995-1996, 24 693, nr. 5, blz. 1 en 2. 
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enn effectieve verzekeringslobby dan bij de overige door de staatssecretaris van 
SoZaWee genoemde argumenten. 
Vergelekenn met de fiscale overgangsregelingen bij levensverzekeringen, zoals bij-
voorbeeldd de regeling van artikel 75 Wet IB 1964 zoals dat sinds 1 januari 1992 
luidt,, is bij de Anw sprake van een wel zeer magere overgangsregeling. 

VIII.2.33 Pensioen- en spaarfondsenwet 
Dee Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) is sinds de invoering in 1952 diverse 
malenn gewijzigd. In de loop van de tijd werden de belangen van deelnemers aan 
eenn pensioenregeling steeds beter beschermd. Door de wijzigingen werd ook inge-
grepenn in bestaande pensioenregelingen. Voor dergelijke regelingen is op beperkte 
schaall  voorzien in overgangsmaatregelen. Bij de wijziging van de PSW in 1972'i66, 
waarbijj  onder andere artikel 8a werd toegevoegd waarin de toekenning van een 
bijzonderr weduwenpensioen in geval van echtscheiding werd geregeld, werd aan 
dee pensioen- en spaarfondsen een termijn van drie maanden gegund om hun statu-
tenn en reglementen aan de nieuwe wettekst aan te passen. Voor de aanpassing aan 
dee nieuwe voorschriften van artikel 8 (rechten van deelnemers die korter dan een 
jaarr hebben deelgenomen) wordt een overgangstermijn van twee jaar ingevoerd. 
Dee wijziging van de artikelen 7, 8 en 8a PSW gold voor op de datum van afkondi-
gingg van de wetswijziging reeds bestaande pensioen- of spaarfondsen pas vanaf het 
tijdstipp waarop de statuten en reglementen aan de nieuwe wetsbepalingen vol-
deden,, doch in ieder geval nadat drie maanden sedert de inwerkingtreding van de 
wett waren verstreken. In beginsel dus onmiddellijke werking. Indien de echtschei-
dingg plaatsvindt voor de inwerkingtreding van de wetswijzigingen is de pensioen-
uitvoerderr niet verplicht tot toekenning van een aanspraak op bijzonder weduwen-
pensioen.. Wordt het huwelijk beëindigd nadat de nieuwe wetgeving van kracht is 
geworden,, dan dient wel een bijzonder weduwenpensioen te worden verstrekt, 
waarbijj  moet worden uitgegaan van de totale tot aan de datum van beëindiging van 
hett huwelijk opgebouwde pensioenaanspraak. De opbouw die heeft plaatsgevonden 
inn de jaren voor 1972 telt hierbij mee. 

Bijj  de wijziging van de PSW in 198756" werd het bijzondere weduwnaarspensioen 
ingevoerd.. Tevens werd het recht op een tijdsevenredige aanspraak op ouderdoms-
pensioenn bij beëindiging van het deelnemerschap vastgelegd en werden de moge-
lijkhedenn tot afkoop beperkt. Het overgangsrecht was ook deze maai beperkt en in 
beginsell  gold onmiddellijke werking. De pensioen- en spaarfondsen die zijn opge-
richtt voor 1 augustus 1987, de datum waarop de wetswijzigingen van kracht wer-
den,, kregen twee jaar de gelegenheid om hun statuten en reglementen aan de gewij-
zigdee bepalingen te laten voldoen. Dit doet echter niets af aan het feit dat de nieuwe 
verplichtingenn meteen van kracht worden.56" 
Dee nieuwe bepalingen doen geen rechten ontstaan over in het verleden reeds voor-

5666 Wet van 13 december 1972 tot wijziging van <Je Pensioen- en spaarfondsenwet, Stb 1972, 774. 

5677 Wet van 11 juli 1987, houdende wijziging van de Pensioen en spaarfondsenwet en van de Wet betreffende ver-

plichtee deelneming in een bedrijfspensioenfonds, Stb 1987, 340. 

5688 Tweede Kamer 1985-1986, 19 638, nr. 3, blz. 24. 
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gevallenn situaties. De bepalingen met betrekking tot het recht op een tijdsevenredige 
aanspraakk op ouderdomspensioen bij beëindiging van het deelnemerschap, gelden 
niett voor degenen wiens deelnemerschap al voor 1 augustus 1987 was beëindigd. 
Inn situaties waarin het huwelijk van een vrouwelijke deelnemer voor 1 augustus 
19877 was geëindigd, bestaat geen recht op een bijzonder weduwnaarspensioen. De 
ontheffingenn die ten tijde van de inwerkingtreding van de wetswijzigingen reeds 
warenn verleend om geringe pensioenen af te kopen, werden in verband met de ge-
wijzigdee afkoopbepalingen ingetrokken. Ook hier geldt de onmiddellijke werking. 

Dee volgende wijziging van de PSW betrof het initiatief wetsvoorstel van de D66 
Tweedee Kamerleden Nypels en Groenman.569 Dit voorstel beoogde een gelijke be-
handelingg tot stand te brengen voor wat betreft het toekennen van toeslagen tus-
senn slapers en gepensioneerden. Slapers wil in dit verband zeggen deelnemers die 
hunn deelnemerschap voor de pensioendatum hebben beëindigd en uit dien hoofde 
premievrijj  pensioenaanspraken hebben toegekend gekregen. 
Wederomm zien we hier slechts een zeer summiere overgangsbepaling. De statuten 
enn reglementen van de instellingen die bij de uitvoering van pensioenaanspraken 
zijnn betrokken, moeten binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de wetswijzi-
gingg aan het in de wet bepaalde voldoen. De verplichting tot gelijke behandeling 
geldtt dus ook voor premievrije pensioenen van deelnemers die voor de inwerking-
tredingg van de wet op 1 januari 1992 slaper zijn geworden. Indien na 1 januari 
19922 toeslagen worden verleend aan gepensioneerden, moeten die ook aan alle 
slaperss in de regeling worden gegeven, ongeacht het tijdstip waarop zij slaper zijn 
geworden.. Volgens de indieners waren de financiële gevolgen van het wetsvoorstel 
beperkt.. Formeel behoeft het voorschrift tot gelijke behandeling zelfs niet eens tot 
kostenstijgingg te leiden gegeven de mogelijkheid het voor toeslagen bestemde be-
dragg anders te verdelen.570 De nieuwe bepalingen leiden met andere woorden niet 
tott stijging van de kosten voor de desbetreffende pensioenuitvoerders of werkge-
verss aangezien de totale beschikbare hoeveelheid geld voor toeslagen alleen over 
meerr gerechtigden moet worden verdeeld, zodat per gerechtigde een lagere toeslag 
tott stand komt. De gevolgen van de invoering van deze wetswijziging waren dan 
ookk niet zodanig dat ruimer overgangsrecht noodzakelijk was. 

Inn 1994 werd de PSW opnieuw gewijzigd.571 De wijzigingen hadden met name be-
trekkingg op het recht op waarde-overdracht, het verbod op het uitsluiten van deel-
tijdwerkerss uit pensioenregelingen, het onder de bescherming van de PSW brengen 
vann partnerpensioen en informatievoorschriften voor pensioenfondsen. 
Hett uitgangspunt was ook hier weer dat, indien en voor zover niets anders is be-
paald,, de nieuwe regelgeving met onmiddellijke werking gaat gelden, dat wil zeggen 
vanaff  het moment van haar inwerkingtreding van toepassing wordt op bestaande 
rechtsverhoudingen.. Deeltijdwerkers die op het moment van inwerkingtreding reeds 
werkzaamm waren en tot dan toe waren uitgesloten van pensioenopbouw, komen in 

5699 Wet van 23 augustus 1991 houdende gelijke behandeling van slapers en gepensioneerden. Stb 1991,445 

5700 Tweede Kamer 19881989,16 225, nr. 9, blz. 14, 

5711 Wet van 30 juni 1994 tot wijziging van de Pensioen-en spaarfondsenwet en enige ander wetten, Stb 1994,496. 
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aanmerkingg voor pensioenopbouw vanaf de datum van inwerkingtreding.5"2 Het is 
opp grond van de wettekst niet bij voorbaat duidelijk hoe deze nieuwe bepaling 
moett worden geïnterpreteerd. De bepaling kan worden gelezen dat iedere deeltijd-
werkerr vanaf de datum van inwerkingtreding recht heeft op pensioenaanspraken 
waarbijj  alleen de dienstjaren die liggen na de datum van inwerkingtreding van de 
wetswijzigingg in aanmerking komen. Hij kan echter ook zodanig worden gelezen 
datt elke actieve deeltijdwerker vanaf de datum van inwerkingtreding pensioenaan-
sprakenn dient te krijgen, waarbij ook de daarvoor gelegen dienstjaren als pensioen-
jarenn moeten worden meegenomen. Gezien de door de staatssecretaris in de memorie 
vann toelichting gebruikte formulering dat "vanaf het moment van inwerkingtreding 
allee opbouw volgens het nieuwe regime moet plaatsvinden" lijk t het erop dat hij 
vann mening is dat alleen over de toekomstige jaren een pensioenaanspraak moet 
wordenn toegekend aan deeltijdwerkers. Deze visie is ook in de praktijk door de 
verzekeringsbranchee gevolgd. Een ander aspect dat hierbij een rol kan spelen, is de 
Europesee rechtspraak op het gebied van gelijke behandeling. Indien de ongelijke 
behandelingg van deeltijdwerkers indirect een discriminatie van vrouwen oplevert 
omdatt vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen, moeten de in het verleden 
liggendee dienstjaren wel worden meegeteld. Als sprake is van het ten onrechte uit-
sluitenn van deeltijdwerkers van deelname aan de regeling moet in beginsel worden 
teruggegaann tot 8 april 1976573. In het geval dat de deeltijdwerkers wel zijn opge-
nomenn in de regeling, maar bijvoorbeeld doordat geen sprake is van een met de 
deeltijdfactorr vermenigvuldigde franchise er feitelijk geen opbouw plaatsvindt, 
moett worden teruggegaan tot 17 mei 1990/74 Indien er echter geen sprake is van 
indirectee discriminatie naar geslacht omdat er ongeveer evenveel mannelijke als 
vrouwelijkee deeltijdwerkers zijn, kan geen beroep worden gedaan op de jurispru-
dentiee van het Europese Hof. In die situaties blijf t het, zoals hiervoor reeds opge-
merkt,, onduidelijk wat er moet gebeuren met de diensttijd die ligt voor de datum 
vann inwerkingtreding van de wetswijzigingen, 8 juli 1994. Een soortgelijke vraag 
doett zich voor bij artikel 2b PSW dat bij dezelfde wetswijziging werd ingevoerd. 
Opp basis van dit artikel moeten pensioenregelingen waarin wordt voorzien in een 
weduwenpensioenn of weduwnaarspensioen voor gehuwden, uiterlijk per 1 januari 
20000 bepalingen bevatten op grond waarvan gelijkwaardige keuzemogelijkheden 
zijnn opgenomen tussen nabestaandenpensioen, ongeacht burgerlijke staat, of een 
hogeree dan wel eerder ingaand ouderdomspensioen. De vraag doet zich voor of 
ookk het tot 1 januari 2000 opgebouwde nabestaandenpensioen na deze datum kan 
wordenn omgezet in een hoger of eerder ingaande ouderdomspensioen, of dat alleen 
hett nabestaandenpensioen voor zover dit na 1 januari 2000 wordt opgebouwd 
hiervoorr in aanmerking komt. In de toelichting op dit artikel, dat bij amendement 
vann mevrouw Groenman575 in de wet is opgenomen, wordt slechts gesteld: "door de 
voorgesteldee kaderbepaling wordt er geregeld dat deelnemers keuzemogelijkheden 
krijgenn voor of een nabestaandenpensioen, ongeacht burgerlijke staat, of een com-

5722 Tweede Kamer 1992-1993, 23 123, nr. 3, blz. 36. 

5733 Europese Hof van Justitie, 28 september 1994, C-128/93 en C-57/93 

5744 Protocol bij artikel 119 EG-verdrag, het zogenoemde 'Barber-protocol'. 

5755 Tweede Kamer 1993-1994,23 123, nr. 28. 
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penserendd pensioen voor wie van een nabestaandenpensioen afziet (eerder ingaand 
off  hoger ouderdomspensioen)." De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
kann nadere regels stellen bij algemene maatregel van bestuur. Inmiddels heeft de 
staatssecretariss van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in maart 1998 in een brief 
aann de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat hij voornemens is om met 
aanvullendee wetgeving te komen teneinde artikel 2b PSW te verduidelijken.57*  In 
dezelfdee brief geeft hij aan dat geen terugwerkende kracht zal worden verleend aan 
artikell  2b PSW. Dit betekent dat het keuzerecht uitsluitend betrekking heeft op 
partnerpensioenn dat wordt opgebouwd na 1 januari 2000. Dit in de brief van 
maartt 1998 aangekondigde wetsvoorstel zal waarschijnlijk worden ingediend in de 
loopp van 1999. Het zal duidelijkheid moeten verschaffen over de vraag op welke 
uitgangspuntenn de ruilvoet moet worden gebaseerd (individueel of generiek), het 
aantall  en het tijdstip van keuzemomenten (eenmalig op pensioendatum of meer-
maalss gedurende de looptijd) en de wijze waarop moet worden omgegaan met de 
actuariëlee verschillen tussen mannen en vrouwen (unisex of niet). Ook zal de 
ingangsdatumm worden verschoven naar 1 januari 2001 teneinde pensioenuitvoer-
derss de gelegenheid te geven hun administraties in te richten aan de hand van de 
nieuwee voorwaarden. 

Gezienn de lastenverzwaring die ontstaat bij het toepassen van artikel 2a en 2b 
PSWW op voor 8 juli 1994, respectievelijk 1 januari 2000 liggende dienstjaren577 en 
dee uitlatingen van de staatssecretaris in de memorie van toelichting bij artikel 2a 
enn in genoemde brief van maart 1998, kan er van worden uitgegaan dat deze arti-
kelenn alleen van toepassing zijn voor de toekomstige dienstjaren. Dit kan slechts 
anderss zijn indien sprake is van strijd met de Europese regelgeving op het gebied 
vann gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Voorr de aanpassing van statuten en reglementen wordt ook bij de wijziging van 
19944 de inmiddels bekende overgangstermijn van twee jaar ingevoerd.578 De PvdA-
fractiee in de Tweede Kamer vindt twee jaar echter te lang. Voor de deelnemers is 
hett van groot belang kennis te kunnen nemen van de statuten en reglementen. Uit 
diee gegevens kunnen zij eerder afleiden wat hun rechten en verplichtingen zijn dan 
uitt een wet. Om die reden achtten de leden van de PvdA-fractie de termijn van 
tweee jaar vooralsnog te lang. Bovendien komt dit wetsvoorstel niet onverwacht, de 
pensioenfondsenn kunnen er dus al enige tijd op inspelen. De PvdA pleit er dan ook 
voorr deze termijn in te korten.579 De staatssecretaris acht dit niet wenselijk. De er-
varingg bij voorgaande wijzigingen van de PSW heeft geleerd, dat een aantal fond-
senn een langere termijn dan een jaar nodig heeft om hun statuten en reglementen 
aann te passen aan de gewijzigde of nieuwe bepalingen.580 

5766 Brief van de staatssecretaris van SoZaWe aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
nr.. SV/VP/98/4970. 

5777 Volgens het NCW-blad 'De werkgever' van 23 februari 1995 ƒ10 miljard indien artikel 2b ook van toepassing zou 
zijnn op voor 1 januari 2000 opgebouwde aanspraken. 

5788 Tweede Kamer 1992-1993, 23 123, nr. 3, blz. 37 

5799 Tweede Kamer 1992-1993, 23 123, nr. 5, blz. 16 en 17. 

5800 Tweede Kamer 1992-1993,23 123, nr. 6, blz. 23. 
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Dee tot nu toe laatste wijziging van de PSW betrof de invulling van het begrip pen-
sioentoezegging.5811 Via deze wijziging werd een drietal leden toegevoegd aan artikel 
22 PSW teneinde een delegatiebepaling te scheppen die erin voorziet, dat bij alge-
menee maatregel van bestuur regels worden gesteld ter zake van het begrip pensioen-
toezegging.5822 Wederom wordt een overgangstermijn van twee jaar ingevoerd ten-
eindee de pensioenfondsen de gelegenheid te geven hun statuten en reglementen in 
overeenstemmingg te brengen met de wet. Er is echter wel sprake van onmiddellijke 
werking.. De getroffen overgangsregeling impliceert niet dat de wetswijzigingen pas 
werkenn vanaf het moment dat de statuten en reglementen daaraan zijn aangepast. 
Doett iemand in de periode van twee jaar een beroep op de wettelijke bepalingen, 
terwijll  de statuten en reglementen nog niet zijn aangepast - hij is bijvoorbeeld van 
meningg dat de PSW-bescherming ten onrechte niet wordt toegepast op een vrijwil -
ligee pensioenvoorziening - dan kan het feit dat de statuten en reglementen anders 
luiden,, hem niet worden tegen geworpen/8' 

Bijj  deze wijziging wordt expliciet gesteld dat de wijziging die verband houdt met 
hett onder de werking van de PSW brengen van vrijwillig e aanspraken zoals be-
doeldd in artikel 13, vierde lid, onderdeel a, onder 3° en onder 4° van de Wet verze-
keringsbedrijff  1993584 niet geldt voor rechten en verplichtingen die verband houden 
mett tijdvakken gelegen voor de inwerkingtreding van deze wet. Ten aanzien van 
reedss bestaande aanvullende vrijwillig e voorzieningen zullen de toepasselijkheid van 
dee PSW en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen dus alleen gelden 
voorr de opbouw van pensioenaanspraken na de inwerkingtreding van deze wet.585 

Hett is opvallend dat bij deze wijziging voor het eerst in de geschiedenis van de 
PSWW zo expliciet wordt aangegeven dat de werking wordt beperkt tot nog op te 
bouwenn aanspraken. Dit zou op basis van een a contrario redenering aanleiding 
kunnenn zijn om te veronderstellen dat de wetgever voor de toepassing van de hier-
voorr beschreven artikelen 2a en 2b bewust heeft afgezien van een dergelijke bepa-
lingg en dat de werking van deze artikelen zich dus wel uitstrekt over het verleden. 
Zoalss ik hiervoor al heb aangegeven, gaat een dergelijke interpretatie van de arti-
kelenn 2a en 2b mij te ver. Overigens zijn er in de parlementaire geschiedenis van de 
PSWW geen aanwijzingen te vinden die deze a contrario redenering ondersteunen, 
evenminn overigens die daar tegen pleiten. Wel kan worden vastgesteld, dat bij deze 
laatstee wijziging van de PSW door de gekozen formulering geen misverstand 
mogelijkk is over de status van aanspraken uit het verleden. Het verdient dan ook 
aanbevelingg om in de toekomst steeds expliciet aan te geven of de nieuwe wet ook 

5811 Wet van 30 januari 1997 tot wijziging van de Pensioen-en spaarfondsenwet, Stb 1997,65 

5822 Tweede Kamer 1995 1996, 24 697, nr. 3, blz. 1 

5833 Tweede Kamer 1995-1996, 24 697, nr. 3, blz. 6 

5844 Dit wil zeggen een vrijwillige pensioenvoorziening waartoe de mogelijkheid voortvloeit uit het deelnemerschapen 

diee hetzij past binnen het raam van de regeling die voorde categorie waartoe de deelnemer behoort, in het pen-

sioenfondss geldt ter uitvoering van een verplichtstellingsbeschikking als bedoeld in artikel 3, eerste lid Wet inza-

kee de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds of van een toezegging omtrent pensioen als bedoel in 

artikell 2 van de PSW, tietzij kan worden beschouwd als een fase in de ontwikkelingsgang naar een eventuele uit-

breidingg van de werkingssfeer van de ten behoeve nabestaanden in de regeling opgenomen voorziening (artikel 

13,, vierde lid. onderdeel a, ; of een regeling krachtens welke voor een deelnemer bestaande pensioenvoorzie-

ningg bij beëindiging van diens deelnemerschap vrijwillig wordt voortgezet (artikel 13, vierde lid, onderdeel . 

5855 Tweede Kamer 1995-1996,24 697, nr. 3, blz. 6 
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vann toepassing is op reeds opgebouwde aanspraken of dat de werking is beperkt 
voorr na de datum van inwerkingtreding op te bouwen aanspraken. 
Uitt het voorgaande kunnen we concluderen, dat het fiscale overgangsrecht bij over-
eenkomstenn van levensverzekering in zijn algemeenheid ruimer is dan bij de PSW. 
Onmiddellijkee werking is het uitgangspunt, terwijl bij het fiscale overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen meestal de eerbiedigende werking als uitgangspunt is ge-
nomen. . 

VIM.2.44 Beperking aftrek rente als persoonlijke verplichtingen 
Mett ingang van 1 januari 1997 is de aftrek van rente als persoonlijke verplichtin-
genn ingrijpend beperkt.586 Tot 1 januari 1997 was rente van schulden in beginsel 
ongelimiteerdd aftrekbaar. Nadien is het bedrag dat als persoonlijke verplichtingen 
kann worden afgetrokken inzake rente van schulden beperkt tot ten hoogste ƒ 5.000 
perr belastingplichtige per jaar. Voor gehuwde belastingplichtigen aan wie de in arti-
kell  5, eerste lid Wet IB 1964 genoemde vermogensbestanddelen worden toegere-
kend,, geldt het dubbele bedrag. De wetswijziging kent in principe onmiddellijke 
werking.. De rente op leningen die zijn aangegaan voor de wetswijziging en die een 
dermatee omvang hebben dat zij meer bedraagt dan het maximaal aftrekbare 
bedrag,, is vanaf 1 januari 1997 niet langer aftrekbaar. Er is slechts een zeer be-
perktee overgangsregeling die voor een periode van twee jaar voorziet in een hoger 
maximaall  aftrekbaar bedrag. In vergelijking met het fiscale overgangsrecht voor 
levensverzekeringenn is dit opvallend kort. De beperking van de renteaftrek treft 
ookk belastingplichtigen met langlopende leningen en navenant langlopende ver-
plichtingen.. De vergelijking ten opzichte van langjarige overeenkomsten van levens-
verzekeringg is daarom zeer interessant. 

Inn de memorie van toelichting stelde de staatssecretaris bij het wetsvoorstel dat 
voorzagg in de beperking van de als persoonlijke verplichtingen aftrekbare rente het 
volgende:: "Belastingplichtigen die in het verleden schulden zijn aangegaan en die 
tegenn de voorgestelde beperkingen aanlopen, krijgen de gelegenheid deze schulden 
inn een overgangsperiode af te bouwen. De overgangsregeling zorgt er voor dat de 
aftrekbeperkingg niet direct in haar volle omvang plaats zal vinden. Deze over-
gangsregelingg houdt in dat het aftrekplafond in de jaren 1997 en 1998 op een 
hogerr niveau wordt gesteld, te weten op ƒ 10.000 respectievelijk ƒ 7.500, Voor 
gehuwdenn worden ook deze bedragen verdubbeld. Dit betekent dat pas met ingang 
vann het jaar 1999 het structurele aftrekplafond van ƒ 5.000 zal worden toege-
past."587 7 

Brouwer5888 acht deze overgangsperiode veel te kort. Volgens hem wordt te gemak-
kelijkk aangenomen dat de betrokkenen in twee jaar hun schuld kunnen aflossen. 
Hijj  wijst erop dat soms leningen zijn aangegaan met zogenaamde aflossingsverze-
keringen,, met als gevolg dat de lening feitelijk niet voor de einddatum aflosbaar is 
omdatt de verzekering niet eerder expireert. Ook zijn er volgens hem velen die gel-

5866 Wet van 13 december 1996 tot wijziging van enige belastingwetten (herziening regime terzake van winst uit aan-

merkelijkk belang, consumptieve rente, vermogensbelasting) Stb. 1996/652. 

5877 Tweede Kamer 1995-1996, 24 761, nr. 3, blz. 29. 

5888 dr J.Th.L. Brouwer, Consumptieve rente (3, slot), FED 1996/816 
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denn gewoon op hun blauwe ogen hebben geleend, dat wil zeggen zonder dat er 
bezitt tegenover staat. "Waaruit moeten zij hun schulden aflossen", zo vraagt hij 
zichh af. 

Ookk in de Tweede Kamer kwam deze kwestie aan de orde. De leden van de VVD-
fractiee vragen zich af of de beperking van de rente-aftrek met ingang van 1 januari 
19977 voor sommige belastingplichtigen niet onredelijk bezwarend uitwerkt. Bij-
voorbeeldd in geval van afkoop van alimentatieverplichtingen welke met een lening 
zijnn gefinancierd. Zij vragen de staatssecretaris of deze bereid is voor dergelijke 
gevallenn een passende overgangsregeling te bieden589. De RPF-fractie wil weten wat 
hett onmogelijk maakt om de inperking van consumptieve rente in te laten gaan 
voorr de leningen aangegaan vanaf de datum van inwerkingtreding."0 

Dee staatssecretaris reageert hierop met de opmerking dat eerbiedigende werking 
voorr reeds bestaande leningen niet voor de hand ligt, omdat dit tot een ongewenste, 
langdurigee ongelijke behandeling van belastingplichtigen zou leiden. Eerbiedigende 
werkingg zou betekenen dat op basis van een min of meer toevallige moment-
opnamee bepaald wordt hoe lang consumptieve rente nog onbeperkt aftrekbaar is. 
Dee staatssecretaris wijst ter illustratie op het geval dat iemand zijn personenauto 
financiertt met een tweede hypotheek en de daarop betrekking hebbende rente nog 
zeerr lang onbeperkt in aftrek zou kunnen brengen terwijl een andere belasting-
plichtigee die zijn auto financiert met een doorlopend krediet, dat volgend jaar 
moett worden verlengd, bij eerbiedigende werking nog slechts één jaar onbeperkte 
rentee deelachtig wordt. Dit acht de staatssecretaris ongewenst. Daarnaast leidt eer-
biedigendee werking - met name in de eerste jaren - tot een belangrijke budgettaire 
derving.. Het verlengen van de overgangsperiode tot respectievelijk vijf , zeven of 
tienn jaar zou leiden tot een budgettaire derving van respectievelijk ƒ 38, ƒ 46 en 
ƒƒ 53 miljoen591. 

Nett als bij de Anw lijk t hier de aap uit de mouw te komen. Het budgettaire aspect 
speeltt een doorslaggevende rol. Het veelgenoemde gelijkheidsbeginsel dient als theo-
retischh vehikel om dit argument te dragen. 
Ditt wordt in de Eerste Kamer nog eens bevestigd. Naar aanleiding van opmerkin-
genn van D66 dat in verband met het ontbreken van eerbiedigende werking het 
voorstell  voor bestaande verplichtingen tot problemen zou kunnen leiden592, stelt de 
staatssecretaris:: "eerbiedigende werking van bestaande contracten zal tot rechtson-
gelijkheidd leiden en verlenging van de overgangsperiode brengt een bugettaire der-
vingg met zich mee'V9' 

Dee discussie in de Tweede Kamer zet zich voort tijdens het wetgevingsoverleg van 
211 oktober 1996. Volgens mevrouw Giskes (D66) verdient de overgangsregeling 
eenn nadere beschouwing. D66 vindt het voorstel dat voorligt een goed idee. 
"Maar",, zo voegt Giskes er aan toe, "we hebben wel te maken met mensen die 

5899 Tweede Kamer 1995-1996, 24 761 , nr. 6, blz. 56. 

5900 Tweede Kamer 1995-1996, 24 761 , nr. 6, blz. 37. 

5911 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761 , nr. 7, blz. 43. 

5922 Eerste Kamer 1996 1997, 24 761, nr. 62a, blz. 7. 

5933 Eerste Kamer 1996-1996. 24 761, nr. 62b, blz. 12. 

262 2 



Hoofdstukk VIII Vergelijking met andere rechtsgebieden 

inmiddelss een lening hebben, om welke reden dan ook. Er zitten misschien door-
dachtee constructies achter, maar er zijn ook mensen die om normale redenen met 
eenn vrij hoge rentelast zitten. Zij hebben op de aftrekbaarheid gerekend, maar 
wordenn geconfronteerd met een snelle afbouw in drie jaar". Zij pleit voor een rui-
meree overgangsregeling, al is ook zij van mening dat het helemaal eerbiedigen van 
bestaandee leningen misschien wat ver gaat.594 Van der Ploeg (PvdA) is echter van 
meningg dat het overgangsregime zeer ruim is. Hij durft zelfs de stelling aan dat het 
eenn stuk ruimer is dan het overgangsregime in andere wetsvoorstellen.595 Van der 
Ploegg onderbouwt deze stelling niet. Indien hij dit wel had willen doen, had hij in 
iederr geval weinig argumenten kunnen ontlenen aan het hiervoor onderzochte fis-
calee overgangsrecht voor levensverzekeringen dat vrijwel over de gehele linie rui-
merr is dan het in dit kader voorgestelde overgangsrecht. 

Staatssecretariss Vermeend is van mening dat de overgangsregeling een redelijk 
tegemoett komend karakter heeft. In het eerste jaar geldt voor een gezin een aftrek 
vann ƒ 20.000. Daar kan een lening tegenover staan van 2 a 2,5 ton, afhankelijk 
vann de rentevoet. Volgens hem 'voorwaar een ruimhartige regeling'596. 
Brouwerr is dit niet met hem eens. Hij verwijst naar Brede herwaardering I, waar 
dee wetgever wel rekening hield met bestaande contracten. En dat terwijl lijfrente-
premiess pas sedert de jaren veertig van deze eeuw aftrekbaar zijn, terwijl de onbe-
perktee rente-aftrek al uit de vorige eeuw stamt. Volgens Brouwer geldt, net als bij 
Bredee herwaardering I, dat bij belastingplichtigen die vaak langlopende verplich-
tingenn zijn aangegaan, gewekte verwachtingen gehonoreerd dienen te worden. Bij 
dee rente-aftrek geldt dat zijns inziens nog dwingerder dan bij de lijfrentepremie-
aftrek.. De betaling van lijfrentepremies kan men immers eenzijdig stopzetten, zon-
derr dat de verzekeraar tot incasso overgaat. De verplichting tot het betalen van 
rentee kan men - helaas - niet eenzijdig beëindigen. Tegen deze achtergrond dient 
zijnss inziens de beperking van de rente-aftrek niet te gelden voor in het verleden 
geslotenn leningen.597 

Dee conclusie uit het bovenstaande is dat wederom onmiddellijke werking het uit-
gangspuntt is met een zeer beperkte periode van eerbiedigende werking. Twee jaar 
iss kort in verhouding met de perioden van eerbiedigende werking die het fiscale 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen kent. En dat terwijl het hier ook om 
langjarigee contracten kan gaan. 

VIM.2.55 Nadere Invulling begrip levensverzekering in de WTV 
Naarr aanleiding van de invoering van Brede herwaardering I, waarin het begrip 
levensverzekeringg in de zin van de WTV ook bij de fiscale behandeling van kapi-
taalverzekeringenn als uitgangspunt werd genomen, heeft de Verzekeringskamer een 
werkgroepp ingesteld om dit begrip 'nader in te vullen'. Deze werkgroep heeft haar 
conclusiess gepubliceerd in het rapport 'Overeenkomsten van levensverzekering van 

5944 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761. nr, 26, blz. 15 r.k. en 16 l.k. 

5955 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761, nr. 26, blz. 16, m.k. 

5966 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761, nr. 26, blz. 30, l.k. 

5977 dr J.Th.L. Brouwer, Consumptieve rente (3, slot), FED 1996/816. 
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dee werkgroep levensverzekeringen WTV-Wet IB'. Door de nadere invulling van het 
begripp levensverzekering zoals bedoeld in de WTV598, viel een aantal levensverze-
keringsvormenn niet meer onder de definitie van het begrip levensverzekering in de 
WTVV die daarvoor wel als levensverzekering in de zin van de WTV werd be-
schouwd.. In zoverre was er weliswaar geen sprake van een wijziging van de wet in 
formelee zin, maar waren de effecten materieel vergelijkbaar. Als overgangsmaatre-
gell  werden alle voor 1 juli 1993 door verzekeringsmaatschappijen gesloten over-
eenkomstenn als overeenkomsten van levensverzekering aangemerkt, ook al zouden 
zee niet aan de criteria van het rapport voldoen. Deze overgangsmaatregel geldt niet 
indienn de overeenkomst na 1 juli 1993 wordt gewijzigd. Ter toelichting wordt 
opgemerkt,, dat van een wijziging als bedoeld in de overgangsregeling sprake is 
indienn het een wijziging betreft, die niet reeds voor 1 juli 1993 in de overeenkomst 
lagg besloten.599 De Verzekeringskamer kiest derhalve een soortgelijke aanpak voor 
dee definitie van een bestaande overeenkomst als door mij is bepleit in paragraaf 
III.3.2. . 

Hierr is gekozen voor in principe eerbiedigende werking voor de gehele looptijd, 
zoalss we dat bij het fiscale overgangsrecht voor levensverzekeringen regelmatig 
hebbenn gezien. 

VIII.33 Samenvatting en conclusies 
Eenn vergelijking met andere rechtsgebieden leert, dat de wijze waarop het over-
gangsrechtt wordt benaderd, van rechtsgebied tot rechtsgebied verschilt. Uitgangs-
puntt is steeds de hoofdregel, dat een wet onmiddellijke werking heeft, tenzij 
zwaarwegendee overwegingen zich hiertegen verzetten. Bij alle onderzochte aanver-
wantee rechtsgebieden is een of andere vorm van overgangsrecht noodzakelijk dan 
well  wenselijk geacht. Het overgangsrecht bij de invoering van het nieuw Burgerlijk 
Wetboek,, de Algemene nabestaandenwet, de diverse wijzigingen van de Pensioen-
enn spaarfondsenwet, de beperking van de aftrek van rente als persoonlijke ver-
plichtingenn en de nadere invulling van het begrip levensverzekering als bedoeld in 
dee Wet toezicht verzekeringsbedrijf, is in zijn algemeenheid echter minder ruimhar-
tigg dan het onderzochte fiscale overgangsrecht voor levensverzekeringen. Ook bij 
dezee overgangsregelingen wordt de afweging gemaakt, of en in hoeverre, moet 
wordenn afgeweken van de hoofdregel dat een nieuwe wet onmiddellijke werking 
heeft.. De afweging leidt echter tot overgangsrecht met een beperkte strekking dat 
eenn korte periode biedt om bestaande contracten aan te passen en te wennen aan 
dee nieuwe regelgeving. Eerbiedigende werking voor de gehele looptijd voor be-
staandee overeenkomsten komt nauwelijks voor. Het budgettaire aspect speelt hier-
bijj  een belangrijke rol. Aan de wens van het parlement om te komen tot ruimer 
overgangsrechtt bij de Anw en de beperking van de als persoonlijke verplichtingen 
aftrekbaree rente, werd door de staatssecretaris niet gehonoreerd met een beroep op 

5988 Zie voor een uitgebreide behandeling dr J.Th.L. Brouwer, Het begrip levensverzekering, Deventer 1993, 

hoofdstukk 1 1 . 

5999 Brief van de Verzekeringskamer aan AEGON Levensverzekering NV van 300 augustus 1993, 

kenmerkk 1.311/92-1620. 
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dee ongewenste budgettaire gevolgen die een dergelijke aanpassing met zich mee 
zouu brengen. De conclusie is gerechtvaardigd, dat de afweging of er redenen zijn 
omm af te wijken van de hoofdregel, grosso modo wordt gemaakt aan de hand van 
eenn afweging waarbij dezelfde aspecten een rol spelen als bij fiscaal overgangsrecht 
voorr overeenkomsten van levensverzekering. Het resultaat van de afweging is ech-
terr veelal anders en leidt tot minder ruimhartig overgangsrecht dan het in mijn 
onderzoekk betrokken fiscale overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverze-
kering.. Budget blijk t in deze afweging een zeer belangrijke, zo niet overwegende 
roll  te spelen. 
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