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Hoofdstukk IX 

EVALUATIE,, CONCLUSIES EN A A N B E V E L I N G E N 

IX . ll Inleiding 
Inn paragraaf IX.2 wordt aan de hand van de in het eerste hoofdstuk geformuleerde 
probleemstellingg bekeken welke aspecten een rol spelen bij het beantwoorden van 
dee vraag of en zo ja, in hoeverre er sprake is van bijzondere omstandigheden die 
eenn afwijken van de hoofdregel van onmiddellijke werking rechtvaardigen en 
zodoendee van belang zijn bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht voor over-
eenkomstenn van levensverzekering. In paragraaf IX.3 wordt aan de hand van de 
onderzoeksresultatenn een onderlinge afweging tussen deze aspecten beschreven. In 
paragraaff  IX.4 wordt daarna op basis van de uitkomsten van een onder alle 
Tweedee en Eerste Kamerleden gehouden enquête gekeken in hoeverre de visie van 
dee parlementariërs overeenstemt met de onderzoeksresultaten. Daarna wordt in 
paragraaff  IX.5 een manier beschreven aan de hand waarvan deze aspecten onder-
lingg tegen elkaar kunnen worden afgewogen en wordt gekeken hoe dit in het verle-
denn is toegepast. Tenslotte wordt in paragraaf IX.6 een aantal aanbevelingen voor 
overgangsrechtt geformuleerd. 

IX.22 Welke aspecten spelen een rol bij fiscaal overgangsrecht? 
Inn het inleidende hoofdstuk heb ik als probleemstelling voor mijn onderzoek gefor-
muleerd:: "Welke aspecten spelen een rol bij het formuleren van fiscaal overgangs-
rechtt voor overeenkomsten van levensverzekering. Hoe moeten deze in hun onder-
lingee verhouding worden gewogen, zodat wordt voldaan aan de eis dat het 
overgangsrechtt eenduidig en ongecompliceerd is, terwijl tevens recht wordt gedaan 
aann de belangen van de belastingheffer en die van de belanghebbenden bij de ten 
tijdee van de wetswijziging bestaande overeenkomsten". Nadat het fiscale over-
gangsrechtt met betrekking tot overeenkomsten van levensverzekering sinds de 
invoeringg van de Wet IB 1964 is onderzocht, getoetst is aan het in hoofdstuk II be-
schrevenn theoretische kader en in een wat breder perspectief is gesteld door ook te 
kijkenn naar aanverwante rechtsgebieden, concludeer ik dat, ook bij fiscaal over-
gangsrechtt de hoofdregel is dat een wet onmiddellijke werking heeft, tenzij bijzon-
deree omstandigheden zich hier tegen verzetten. Indien dit laatste het geval is, dient 
aanvullendd overgangsrecht te worden geformuleerd teneinde de hoofdregel geheel 
off  gedeeltelijk opzij te zetten en (beperkte) eerbiedigende werking te bewerkstelli-
gen.. Bij de vraag of sprake is van bijzondere omstandigheden die een afwijking 
vann de hoofdregel rechtvaardigen, spelen de algemene beginselen van behoorlijke 
wetgeving6000 een belangrijke rol. Voor het in dit proefschrift beschreven onderzoeks-

6000 Waaldijk onderscheidt, vrijheid, gelijkheid, rechtszekerheid, democratie, spreiding van machten effectiviteit 

(K,, Waaldijk, Motiveringsplicht van de wetgever, Academisch proefschrift Maastricht 1994, blz. 386 & 387). 

Koopmanss daarentegen kiest een geheel andere invalshoek en onderscheidt procedure, vorm, motivering, 

institutionelee problemen, bevoegdheid, materiële strijd met hoger recht en materiële beginselen 

(proff mr. T. Koopmans, Beginselen van wetgeving, Beeld van een goede vriendschap, opstellen aangeboden aan 

proff mr B. de Goede, Den Haag 1980). 
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veldd kunnen deze worden toegespitst en verbijzonderd tot de volgende aspecten die 
mett name van belang zijn bij het beantwoorden van de vraag of en in hoeverre, er 
sprakee is van bijzondere omstandigheden die afwijking van de hoofdregel van on-
middellijkee werking noodzakelijk maken. Uit dien hoofde spelen zij dus ook een 
belangrijkee rol bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht voor levensverzeke-
ringen.. De desbetreffende aspecten zijn: 
11 formele wetgeving 
22 vertrouwen 
33 rechtszekerheid 
44 gelijkheid 
55 budget 
66 uitvoerbaarheid 
77 evenredigheid 

Voorr een nadere beschrijving en invulling van deze aspecten, verwijs ik naar para-

graaff  II.5. 

Inn de volgende paragrafen zal worden getracht aan te geven welke weging er aan 
dee diverse aspecten moet worden gegeven als het gaat om de vraag of sprake is van 
bijzonderee omstandigheden die in afwijking van de hoofdregel een (beperkte) eer-
biedigendee werking rechtvaardigen. Aangegeven zal worden hoe deze, soms onver-
enigbaree en onvergelijkbare grootheden, met elkaar in balans kunnen worden ge-
bracht,, zodat overgangsrecht ontstaat dat evenwichtig kan worden ingevuld en 
uitgevoerd. . 

IX.33 Weging van de verschillende aspecten 
Dee weging van de hierboven genoemde aspecten is een zeer moeilijke en lastig te 
objectiverenn zaak. Het is echter wel noodzakelijk voor het beantwoorden van de 
vraagg of en in hoeverre er aanleiding is af te wijken van de hoofdregel van onmid-
dellijkee werking. Het aspect van de formele wetgeving vormt een uitzondering. 
Hett is objectief en eenvoudig vast te stellen of overgangsrecht in strijd is met arti-
kell  4 Wet AB en/of de Grondwet. De overige en soms met elkaar strijdige aspecten 
vertrouwen,, rechtszekerheid, gelijkheid, budget en uitvoerbaarheid, moeten zoda-
nigg met elkaar in evenwicht worden gebracht dat recht wordt gedaan aan het 
evenredigheidsbeginsel.. De notitie Regels betreffende een algemene nabestaanden-
verzekeringg zegt hierover: "Steeds zal gelet moeten worden op enerzijds de gelijk-
heidd van gevallen (vanuit het doel van de betreffende regeling) en anderzijds op de 
verschillenn in de mate waarin de diverse betrokkenen door de wetswijziging wor-
denn getroffen. Bij die verschillen zijn zowel van betekenis de intensiteit van de 
gerechtvaardigdee verwachtingen die de betrokkenen mochten koesteren, als het 
relatievee gewicht van de tegenover elkaar staande belangen die gebaat zijn bij (tij -
delijke)) voortzetting van de oude regels respectievelijk bij snelle invoering van de 
nieuwee regels."601 "In abstracto is het kiezen van een type overgangsrecht het zoeken 

6011 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j, blz. 4 en 5. 
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naarr de juiste balans tussen het rechtsgelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheids-
enn vertrouwensbeginsel. Vaak is daarbij de inschatting van hetgeen maatschappelijk 
rechtvaardigg is met betrekking tot de af te wegen belangen de doorslaggevende 
afwegingsfactor."602 2 

Hett algemene kader voor de afweging van de genoemde aspecten wordt gevormd 
doorr het evenredigheidsbeginsel. De afweging van alle andere aspecten dient zoda-
nigg te geschieden dat recht wordt gedaan aan dit beginsel. In paragraaf IX.3.1 en 
volgendee wordt aangegeven op welke wijze dit kan worden gedaan. 

IX.3.11 Wijze van afwegen 
Inn de inleiding van de notitie Regels betreffende een algemene nabestaandenverze-
keringg wordt aangegeven dat de achtergrond van de notitie is het gemis aan heldere 
enn duidelijke criteria waaraan overgangsrecht moet voldoen.60' In de notitie komen 
diversee aspecten aan de orde die ook in de in mijn onderzoek betrokken literatuur, 
wetsgeschiedeniss en jurisprudentie naar voren komen. Desalniettemin moet ik con-
cluderenn dat ook deze notitie weinig concrete aanwijzingen geeft hoe deze aspecten 
tegenn elkaar moeten worden afgewogen. Dat er moet worden afgewogen, is wel 
duidelijk,, hoe dit moet gebeuren, blijf t vaag. Met deze notitie kan de wetgever nog 
allee kanten op. 

Inn alle onderzochte literatuur en parlementaire stukken worden de door mij onder-
scheidenn aspecten onderkend. Tevens wordt geconstateerd dat een zekere mate van 
afwegingg tussen de relevante aspecten noodzakelijk is. Zie bijvoorbeeld paragraaf 
II.2.2.. waarin de conclusie van Leijten wordt aangehaald. Leijten stelt dat, indien 
dee wet zwijgt, de vraag of exclusieve of eerbiedigende werking moet worden aan-
genomen,, afhangt van de omstandigheden. Mijns inziens is dit evenzeer van toe-
passingg bij het wetgevende proces. Ook daar moet worden afgewogen of en in 
hoeverree er bijzondere omstandigheden zijn die overgangsrecht rechtvaardigen. 
Dee vraag op welke wijze de afweging moet worden gemaakt, met andere woorden 
hoee de relevante aspecten ten opzichte van elkaar moeten worden gewaardeerd, is 
tott op heden nog nooit als zodanig beantwoord. Hijmans van den Bergh maakt 
hett onderscheid tussen de rechtszekerheid en het tempo van de rechtsontwikkeling. 
Hijj  tekent hier bij aan, dat indien men het aantal overgangsbepalingen te groot 
maakt,, de wetgeving onoverzichtelijk wordt (uitvoerbaarheid). De Die knoopt 
onderr meer aan bij de ernst van de ingreep. Hoe krasser de ingreep des te eerder 
eerbiedigendee werking (evenredigheid). Knigge noemt met name de eisen van 
rechtszekerheidd en de intensiteit van de verwachtingen. Hoe hoger de verwachting 
iss gespannen, des te meer reden om die verwachting te honoreren (vertrouwen). 
Factorenn die kunnen pleiten tegen het honoreren van gewekte verwachtingen zijn 
volgenss hem, de maatschappelijke betekenis van de rechtspositie waarop de ver-
wachtingg is gebaseerd, de drang naar rechtsvernieuwing en de mate van instem-
mingg waarin de nieuwe wet zich mag verheugen (evenredigheid). Christiaanse han-

6022 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j, blz. 24. 

6033 Eerste Kamer 1992-1993, 22 013, nr. 46j, blz. 1. 
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teertt als uitgangspunten: geen terugwerkende kracht indien het tegendeel niet 
blijk tt en geen verbod van terugwerkende kracht, wel terughoudendheid (rechtsze-
kerheidd en vertrouwen). Hij acht het een beginsel van behoorlijke wetgeving dat 
belastingwettenn niet terugwerken. Hierbij plaatst hij de kanttekening dat dit be-
paaldee uitzonderingen niet uitsluit. Harkema vindt de nadelen die zijn verbonden 
aann terugwerkende kracht groot en niet in geld uit te drukken. Het gaat om de be-
trouwbaarheidd en de geloofwaardigheid van de overheid (vertrouwen). Het is vol-
genss hem een op de eisen van rechtszekerheid berustend beginsel dat wetgevende 
maatregelenn alleen maar voor de toekomst behoren te gelden. Terugwerkende 
krachtt moet in algemene zin volgens hem met de meeste klem worden ontraden. 
Ookk de Raad van State is van mening dat aan belastingverzwarende maatregelen 
geenn terugwerkende kracht mag worden verleend, tenzij bijzondere omstandigheden 
eenn afwijking van deze hoofdregel rechtvaardigen (rechtszekerheid). Wanneer te-
rugwerkendee kracht in materiële zin aanmerkelijke gevolgen oproept voor de con-
tractspartijen,, dient hiervoor volgens de Raad van State een overgangsregeling te 
wordenn getroffen. 

Prastt is van mening dat terugwerkende kracht de rechtszekerheid schaadt en met 
namee bij herhaalde toepassing schadelijk is voor het gezag van de wetgever. Hij 
erkentt echter ook dat de wetgeving onleesbaar en/of onuitvoerbaar zou worden in-
dienn de wetgever bij het invoeren van of wijzigen van belastingwetten geen veran-
deringg zou mogen brengen in de tot dan toe geldende fiscale gevolgen voor wat 
betreftt alle eerder bestaande wetgeving (uitvoerbaarheid). Volgens hem kan het 
rechtszekerheidsbeginsell  slechts in uitzonderlijke gevallen wijken voor een hoger 
beginsel. . 

Geppaartt is van mening dat indien er een lacune in de wet wordt geconstateerd, 
ditt zo snel mogelijk moet worden gedicht, waarbij het budgettaire verlies op de 
koopp toe moet worden genomen. Slechts zwaarwegende argumenten zouden in het 
vlakk van de redelijkheid tot een zekere terugwerkende kracht kunnen leiden (rechts-
zekerheidd en vertrouwen). Ook Zwemmer stelt dat het beginsel van de rechtsze-
kerheidd slechts in uitzonderlijke gevallen kan wijken voor een hoger beginsel. 
Rechtszekerheidd moet echter niet altijd de boventoon voeren. Een beginsel van 
hogeree orde waarvoor het rechtszekerheidsbeginsel zou moeten wijken, is volgens 
Zwemmerr de wens om nog enige belastingmoraal in stand te houden. Langereis 
vindtt dat er een rechtvaardigingsgrond moet zijn, wil er sprake kunnen zijn van 
terugwerkendee kracht. Als voorbeeld van een dergelijke rechtvaardigingsgrond 
noemtt hij zeer ernstige budgettaire gevolgen (rechtszekerheid en budget). Brüll 
achtt terugwerkende kracht in belastingwetten moreel hetzelfde als belastingontdui-
kingg of fraus legis (rechtszekerheid). 

Dee staatssecretaris van Financiën legt de nadruk op gelijkheid, uitvoerbaarheid en 
budgettairee gevolgen bij het aankondigen van een regeling die misbruik of onge-
wenstt gebruik tegen wil gaan. In dergelijke situaties zou terugwerkende kracht op 
grondd van de genoemde aspecten mogelijk kunnen zijn. Rechtszekerheid en ver-
trouwenn worden door hem in dit kader niet genoemd. Dit is ook verklaarbaar aan-
gezienn dit nu juist de aspecten zijn die zich het moeilijkste laten verenigen met de 
doorr de staatssecretaris genoemde aspecten. Onder druk van de Kamer geeft hij 
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toee dat terugwerkende kracht alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan zou moe-
tenn worden. Dergelijke omstandigheden zijn volgens hem, aanmerkelijke aankon-
digingseffecten,, of een omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik van een wette-
lijk ee regeling. Zonder dit met zoveel woorden te noemen, lijk t de staatssecretaris 
hierr met name het budgettaire aspect op het oog te hebben. 

Uitt dit overzicht blijk t dat alle door mij in dit kader onderscheiden aspecten aan 
bodd komen. In beginsel geldt het uitgangspunt dat nieuwe wetgeving onmiddellijke 
werkingg heeft (gelijkheid). Terugwerkende kracht en/of eerbiedigende werking kan 
slechtss indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken (rechtszeker-
heid).. Door diverse schrijvers wordt geconstateerd dat hierbij een zekere afweging 
moett worden gemaakt. Gekwantificeerd wordt deze afweging echter niet. In zijn 
algemeenheidd worden rechtszekerheid en vertrouwen als belangrijke redenen onder-
kendd om te komen tot overgangsrecht met een bepaalde mate van eerbiedigende 
werking.. Uitvoerbaarheid en gelijkheid lijken wat minder belangrijk, terwijl bud-
gett weliswaar wordt genoemd, terwijl daaraan nauwelijks gewicht wordt toege-
kend.. Dit is opvallend omdat uit mijn onderzoek blijk t dat budget in de praktijk 
eenn zeer belangrijke en wellicht doorslaggevende rol speelt (zie paragraaf II.4.4, 
111,4,, IV.2.2.3,V.2.2, VII.7.1, VIII.2.2 en VIII.2.4). Budget is door de staatssecreta-
riss van Financiën meer malen als argument gebruikt tegen de wens van het parle-
mentt om te komen tot een ruim overgangsrecht waarin plaats is voor eerbiedigen-
dee werking voor bestaande overeenkomsten. Zolang geen alternatieve dekking 
werdd geboden voor de negatieve budgettaire gevolgen van ruimer overgangsrecht, 
wass dit nauwelijks bespreekbaar. De wetenschap blijkt daarvoor niet gevoelig. Zie 
dee opmerking van Geppaart dat "de budgettaire gevolgen maar op de koop toe 
moetenn worden genomen". De conclusie is echter gerechtvaardigd dat budget meer 
enn meer een randvoorwaarde is geworden waarbinnen de afweging van de overige 
aspectenn dient plaats te vinden. Naar mijn mening is dit een slechte ontwikkeling. 
Budgett is een van de aspecten die een rol spelen bij het formuleren van fiscaal 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen en is niet van een hogere orde dan de 
overigee relevante aspecten. Budget dient dan ook te zamen met deze andere rele-
vantee aspecten in de afweging te worden betrokken. 

Voortbordurendd op de denkbeelden van Langemeijer604 hieromtrent, kan aldus in 
concretee gevallen worden vastgesteld aan welk aspect het meeste gewicht moet 
wordenn toegekend. Hierbij worden niet alleen de omstandigheden van dat concrete 
gevall  in aanmerking genomen (in de terminologie van Langemeijer 'belangen met 
dee zwaarte waarmee de onmiddellijk betrokkene ze beleeft'), maar worden ook de 
algemenee beginselen van de relevante aspecten meegewogen (in de terminologie van 
Langemeijerr 'belangen met de waarde die er objectief aan toekomt of die althans 
dee grote meerderheid van wat wij weldenkende mensen noemen eraan toeschrijft'). 
Hett door het PvdA-Eerste Kamerlid Van de Zandschulp tijdens de parlementaire 
behandelingg van de Anw geformuleerde evenredigheidsbeginsel (zie VIII.2.2) dient 
hierr als kader. 

6044 mr G.E. Langemeijer, De gulden regel der gerechtigheid. Nederlands Juristenblad 1977/36. 
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Eenn onderlinge afweging van de waardering van de begrippen vertrouwen, rechts-
zekerheid,, gelijkheid, budget en uitvoerbaarheid aan de hand van de in dit onder-
zoekk betrokken literatuur, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie leidt voor 
overeenkomstenn van levensverzekering tot het volgende resultaat. Bij het beant-
woordenn van de vraag of en zo ja, in welke mate er sprake is van bijzondere om-
standighedenn die overgangsrecht rechtvaardigen, dat de onmiddellijke werking van 
eenn wet beperkt, dienen de volgende aspecten in afnemend gewicht te worden be-
trokken: : 
11 rechtszekerheid 
22 vertrouwen 
33 gelijkheid 
44 uitvoerbaarheid 
55 budget. 

IX.3.22 Toetsing aan de inzichten van de medewetgever 
Teneindee vorenstaande resultaten van mijn onderzoek te toetsen aan de inzichten 
vann de medewetgever heb ik alle leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten 
Generaal*055 gevraagd volstrekt anoniem aan te geven hoe zij deze begrippen in dit 
kaderr waarderen, uitgaande van de invulling van deze aspecten zoals is beschreven 
inn hoofdstuk II.606 

Vann de 224607 aangeschreven parlementariërs hebben er 79 gereageerd. Een respons 
vann ruim 35,2%. Hiervan waren 43 Tweede Kamerleden en 36 Eerste Kamerleden. 
Dee respons bij de Eerste Kamer (48,6%) was derhalve hoger dan bij de Tweede 
Kamerledenn (28,7%) Voor een volledig overzicht van alle scores zie de bijlage ach-
terinn dit boek. 

Dee meerderheid van de respondenten acht de gevraagde weging mogelijk. Zeven 
respondentenn geven als mening te kennen dat het waarderen van deze aspecten 
slechtss kan plaatsvinden in een concreet geval en dat aan deze aspecten in abstrac-
too geen waardering kan worden toegekend. Kennelijk wensten zij zich niet op 
voorhandd in abstracto op een bepaalde weging vast te leggen. Dat neemt niet weg 
datt het opstellen van een waarderingsschaal ook voor de parlementariërs zelf het 
inzichtt kan vergroten in de aspecten die een rol spelen bij het formuleren van over-
gangsrecht. . 

6055 Op basis van Naamlijst der leden van 2 januari 1998 (Tweede Kamer) respectievelijk 1 november 1997 

(Eerstee Kamer). 
6066 De desbetreffende brief is opgenomen als bijlage achterin dit boek. 

6077 Het Eerste Kamerlid mevrouw Grewel was ten tijde van de enquête net overleden en haar opvolger J.N. Scholten 

wass nog niet beëdigd. 
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Uitt de bruikbare reacties laat zich het volgende beeld samenstellen. 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

waarderingg totaal 

100 0 
92 2 
89 9 
80 0 
67 7 

tabell 1 waardering totaal 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

aspect t 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

waarderingg Tweede Kamer 

100 0 
93 3 
89 9 
76 6 
64 4 

tabell l a waardering Tweede Kamer 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

aspect t 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

waarderingg Eerste Kamer 

100 0 
89 9 
88 8 
83 3 
69 9 

tabell 1b waardering Eerste Kamer 

Dezee score is tot stand gekomen door eerst de gemiddelde waardering per aspect te 
berekenenn door alle scores op te tellen en te delen door het aantal respondenten. 
Indienn een van de aspecten niet en de overige vier wel zijn gewaardeerd, is de des-
betreffendee respondent voor het bepalen van het gemiddelde van het niet gewaar-
deerdee aspect niet meegeteld. Budget is bijvoorbeeld door twee respondenten niet 
gewaardeerdd en vertrouwen is door een respondent niet van een waardering voor-
zien.. Het gemiddelde voor het aspect budget is berekend door de totale score te 
delenn door 70 in plaats van door 72 en bij vertrouwen is door 71 gedeeld in plaats 
vann door 72 (zie tabel 2). Een beperkt aantal respondenten had het in hun ogen be-
langrijkstee aspect niet op 100 gewaardeerd, maar op een getal tussen nul en 100. 
Dezee waarden zijn geëxtrapoleerd door de door de respondent aangegeven hoogste 
scoree op 100 te stellen en de overige scores te vermenigvuldigen met de factor 
100:hoogstee score. Had de respondent het in zijn ogen belangrijkste aspect bij-
voorbeeldd op 90 gewaardeerd, dan is dit aspect voor het berekenen van het gemid-
deldee op 100 gesteld en zijn de overige door de desbetreffende respondent aange-
gevenn scores vermenigvuldigd met 1,11 (100:90). 
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Vervolgenss is deze gemiddelde score eveneens en op dezelfde wijze geëxtrapoleerd 
doorr de hoogste (in casu rechtszekerheid) te stellen op 100 en de overige scores te 
vermenigvuldigenn met de factor 100:gemiddelde score rechtszekerheid. De gemid-
deldee score van rechtszekerheid was 96,27 (zie tabel 2). De gemiddelde scores van 
dee andere aspecten zijn dus vermenigvuldigd met de factor 100:96,27 = 1,0387736. 
Vervolgenss zijn de resultaten afgerond op gehele getallen. 

Opvallendd is het gat dat er valt tussen de nummers een en twee en tussen de num-
merss vier en vijf . Rechtszekerheid is met afstand het belangrijkste aspect. Ten op-
zichtee van gelijkheid scoort het acht punten hoger. Budget worden relatief duide-
lij kk minder belangrijk gevonden en scoort dertien punten lager dan nummer vier 
uitvoerbaarheid.. Gelijkheid en vertrouwen scoren ongeveer even hoog. Het verschil 
bedraagtt slechts drie punten. Uitvoerbaarheid en budget worden door de Eerste 
Kamerr relatief belangrijker gevonden dan door de Tweede Kamer. De Tweede 
Kamerr hecht relatief meer belang aan gelijkheid en vertrouwen dan de Eerste 
Kamer. . 

Daarnaastt is nog bekeken wat per aspect de hoogste score, de laagste score en de 
gemiddeldee score was. 

gemiddelde e 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

70 0 
50 0 
50 0 
40 0 
20 0 

96,27 7 
88,20 0 
85,48 8 
76,85 5 
64,28 8 

tabell 2 hoogste, laagste en gemiddelde waarde totaal 

gemiddelde e 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

75 5 
60 0 
50 0 
60 0 
25 5 

96,28 8 
90,61 1 
86,50 0 
74,33 3 
62,57 7 

tabell 2a hoogste, laagste en gemiddelde waarde Tweede Kamer 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 

aspect t 

rechtszekerheid d 
gelijkheid d 
vertrouwen n 
uitvoerbaarheid d 
budget t 

hoogste e 

100 0 
100 0 
100 0 
100 0 
100 0 

laagste e 

70 0 
50 0 
50 0 
40 0 
20 0 

gemiddelde e 

96,25 5 
85,20 0 
84,23 3 
80,00 0 
66,43 3 

tabell 2b hoogste, laagste en gemiddelde waarde Eerste Kamer 
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Hieruitt blijk t dat elk aspect inderdaad van belang wordt geacht. Aan elk aspect 
wordtt de score 100 toegekend door ten minste een parlementariër. De spreiding is 
echterr veel groter bij de aspecten die de laagste waardering hebben. Tussen de 
laagstee en de hoogste waardering van het aspect budget zit 80 punten. Bij rechtsze-
kerheidd is dit slechts 30 punten. 

Tenslottee is nog gekeken welke aspect het meest werd gewaardeerd met 100 en dat 
derhalvee kan worden beschouwd als het leidende principe bij het formuleren van 
fiscaall  overgangsrecht. Hieruit blijk t dat rechtszekerheid met afstand door de 
Nederlandsee parlementariërs het meest werd genoemd als het belangrijkste aspect. 
Ruimm 68% van de respondenten van bruikbare formulieren waardeert rechtszeker-
heidd met 100. Opvallend is hierbij nog dat rechtszekerheid slechts twee keer als 
derde,, een keer als vierde en geen enkele keer als vijfde werd gerangschikt. De con-
clusiee is dan ook gerechtvaardigd dat het parlement het beeld bevestigt dat voort-
vloeitt uit de in hoofdstuk II beschreven literatuur en de onderzochte parlementaire 
stukkenn en jurisprudentie, dat rechtszekerheid bij het formuleren van fiscaal over-
gangsrechtt voor levensverzekeringen het uitgangspunt dient te zijn. Een tweede 
opvallendee zaak is de positie van het budget. In ruim 62% van de gevallen werd 
budgett voor het bepalen van de waardering als minst belangrijk gewaardeerd. Dit 
iss des te opvallender omdat uit mijn onderzoek is gebleken dat budget in de prak-
tij kk een zeer belangrijke rol speelt. Zoals reeds geconstateerd, is het zelfs bijna een 
randvoorwaardee geworden waarbinnen de afweging van de andere aspecten dient 
plaatss te vinden. Indien er echter geen concreet geval aan de orde is, blijken de 
Nederlandsee Tweede en Eerste Kamerleden budget laag te waarderen in verhou-
dingg met de overige aspecten. Dit is in overeenstemming met de resultaten van het 
onderzoekk naar de visies van diverse schrijvers en instanties op dit punt zoals 
beschrevenn in hoofdstuk II . Het is echter in strijd met de praktijk zoals die wordt 
gevormdd door de in het kader van dit onderzoek bekeken fiscaal overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen zoals dat sinds 1964 is geformuleerd. Als puntje bij paaltje 
komt,, blijken de parlementariërs relatief snel te zwichten voor budgettaire argu-
menten. . 

Totaal l 

genoemdd als eerste 
genoemdd als tweede 
genoemdd als derde 
genoemdd als vierde 
genoemdd als vijfde 

totaal l 

rechts--
zekerheid d 

49 9 
20 0 
2 2 
1 1 
0 0 

72 2 

ge l i jkhe id d 

21 1 
25 5 
19 9 
2 2 
5 5 

72 2 

vertrouwen n 

14 4 
16 6 
27 7 
12 2 
2 2 

7 1 « .K K 

uitvoer--
baarheid d 

5 5 
8 8 
13 3 
38 8 
8 8 

72 2 

budget t 

3 3 
1 1 
3 3 
19 9 
44 4 

70H" " 

tabell 3, aantallen keren dat aspect is genoemd totaal 

6088 Bij een respondent werd vertrouwen niet van een waardering voorzien 

6099 Bij twee respondenten werd budget niet van een waardering voorzien. 
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Tweedee Kamer gelijkheidd vertrouwen uitvoer-

genoemdd als eerste 
genoemdd als tweede 
genoemdd als derde 
genoemdd als vierde 
genoemdd als vijfde 

totaal l 

zekerheid d 

26 6 
12 2 
2 2 
0 0 
0 0 

40 0 

14 4 
14 4 
10 0 
2 2 
0 0 

40 0 

10 0 
9 9 
15 5 
4 4 
1 1 

3 9 6 . 0 0 

b a a r h e id d 

1 1 
3 3 
7 7 
25 5 
4 4 

40 0 

0 0 
0 0 
1 1 
13 3 
25 5 

39M I I 

tabell 3a, aantallen keren dat aspect is genoemd Tweede Kamer 

Eerstee Kamer gelijkheidd vertrouwen uitvoer-

genoemdd als eerste 
genoemdd als tweede 
genoemdd als derde 
genoemdd als vierde 
genoemdd als vijfde 

totaal l 

zekerheid d 

23 3 
8 8 
0 0 
1 1 
0 0 

32 2 

7 7 
11 1 
9 9 
0 0 
5 5 

32 2 

4 4 
7 7 
12 2 
8 8 
1 1 

32 2 

baarheid d 

4 4 
5 5 
6 6 
13 3 
4 4 

32 2 

3 3 
1 1 
2 2 
6 6 
19 9 

316 12 2 

tabell 3b, aantallen keren dat aspect is genoemd Eerste Kamer 

IX.44 Toepassing in het verleden 

Uitt het onderzochte overgangsrecht blijk t dat de hierboven beschreven afweging 
zoo nu en dan en wellicht onbewust, tot op zekere hoogte is gemaakt. Hij heeft ech-
terr nog nooit structureel en bewust plaatsgevonden. Een voorbeeld dat het dichtste 
bijj  de wijze komt waarop de afweging mijns inziens moet worden gemaakt, vinden 
wee opvallend genoeg niet op het terrein van fiscaal overgangsrecht voor levensver-
zekeringen,, maar bij de overgangsregeling van de Anw. De vraag of mijn manier 
vann afwegen tevens kan worden toegepast op andere rechtsgebieden, valt gezien de 
vraagstellingg van de enquête, niet met zekerheid te beantwoorden. De overgangs-
regelingg van de Anw vormt echter wel een goede illustratie van hoe het afwegings-
process bij fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen zou kunnen verlopen. 
Doorr staatssecretaris Linschoten is toen gekwantificeerd aangegeven wat het bud-
gettairee belang was. De voor 1998 ingeboekte besparing ter grootte van een mil-
jardd gulden is door hem zodanig zwaar concreet gewaardeerd, dat aspecten als 
vertrouwenn en rechtszekerheid uiteindelijk een lager relatief gewicht hebben gekre-
genn dan het budget. In de Eerste Kamer verdedigde Linschoten dit door te stellen: 
"Hett is uitgesloten om in dit dossier een oplossing te vinden waarbij een miljard 
wordtt bespaard in cijfers 1998 met volledige eerbiedigende werking voor alle be-
staandee gevallen. (...) Sterker nog, als ik ook maar de geringste mogelijkheid zou 

6100 Bij een respondent werd vertrouwen niet van een waardering voorzien 

6111 Bij een respondent werd budget niet van een waardering voorzien. 

6122 Bij een respondent werd budget niet van een waardering voorzien. 
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hebbenn gezien om een miljard te besparen in 1998 met volledige eerbiedigende 
werking,, dan zou ik zeker indachtig de discussie met de Eerste Kamer op het punt 
vann overgangsrecht geen moment hebben getwijfeld om dat voorstel te doen."613 

Linschotenn geeft hiermee impliciet aan dat budget voor hem een lagere plaats in de 
waarderingsschaall  heeft dan vertrouwen en rechtszekerheid. Het belang van budget 
inn dit specifieke geval is echter zodanig, dat het boven het belang van vertrouwen 
enn rechtszekerheid gaat. 

Bijj  de aanpassing van het fiscale regime voor pensioen-BV's werd door de staatsse-
cretariss van Financiën eveneens veel concrete waarde toegekend aan het budgettai-
ree aspect.614 Desgevraagd1,15 kon de staatssecretaris echter niet kwantificeren hoe 
groott deze belangen nu daadwerkelijk waren616. De afwegingen van de staatssecre-
tariss waren dus kennelijk meer gebaseerd op het 'belastingrecht uit de buik'6r dan 
opp een geobjectiveerde manier van afwegen zoals hierboven beschreven. Het con-
cretee budgettaire belang kon door de staatssecretaris niet op macroniveau worden 
bepaald.. In dat geval had dit aspect voor deze specifieke situatie dus op hetzelfde 
niveauu als de plaats in de waarderingsschaal moeten worden gesteld. 

Ookk bij de wetgeving terzake van de beperking van de aftrek van rente als per-
soonlijkee verplichtingen is de door mij voorgestane afweging min of meer gemaakt. 
Dee staatssecretaris kende aan gelijkheid en budget in dit specifieke geval een dermate 
grotee waarde toe dat het uitkwam boven dat van rechtszekerheid en vertrouwen. 
Naastt het aspect van de ongelijkheid was de budgettaire derving van ƒ 38 tot ƒ 53 
miljoenn voor de staatssecretaris een doorslaggevend argument om geen ruimere 
eerbiedigendee werking in te voeren618. 

Dee consequentie hiervan is dat sprake is van materiële terugwerkende kracht voor 
belastingplichtigenn die voor op de datum van wetswijziging bestaande leningen de 
daaropp verschuldigde rente niet meer volledig als persoonlijke verplichtingen kun-
nenn aftrekken. De terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop 
dee aangekondigde wetswijziging aan de belastingplichtigen is kenbaar gemaakt. Of 
err sprake is van een ernstige leemte in de wet die door deze wetswijziging moest 
wordenn gerepareerd, kan mijns inziens worden betwijfeld. De aftrek van rente als 
persoonlijkee verplichtingen kent een dermate lange historie dat het onwaarschijn-
lij kk is dat in 1996 ineens een ernstige leemte wordt geconstateerd. Ook valt het 
niett uit te sluiten dat bij belastingplichtigen gewekte verwachtingen niet worden 
gehonoreerdd en dat (daardoor) sprake kan zijn van voor de desbetreffende belas-
tingplichtigenn in redelijkheid niet aanvaardbare gevolgen. Dit zal met name het ge-
vall  zijn bij belastingplichtigen die langlopende leningen zijn aangegaan, zonder dat 
zijj  hiermee primair fiscaal voordeel trachten te behalen door met geleend geld on-
belastee vermogensgroei te creëren. Het tijdens de parlementaire behandeling ge-

6133 Eerste Kamer 1994-1995. veertiende vergadering 19 december 1995, blz. 15-557, l.k. 
6144 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 3, blz. 4. 
6155 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 5. blz. 7. 
6166 Tweede Kamer 1992-1993, 23 046, nr. 6, blz. 9. 
6177 Van Dijck in zijn noot onder HR 11 oktober 1995, BNB 1995/340 
6188 Tweede Kamer 1996-1997, 24 761, nr. 7, blz. 43. 
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noemdee voorbeeld van de afkoop van alimentatie met geleend geld, is hiervan een 
treffendee illustratie. 

IX.55 Enkele bijzondere aanbevelingen voor fiscaal overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen 
Naastt de aspecten die een rol spelen bij de afweging die moet worden gemaakt om 
dee vraag te beantwoorden of en in hoeverre er bijzondere omstandigheden zijn die 
eenn afwijking van de onmiddellijke werking noodzakelijk maken, heeft het in dit 
proefschriftt beschreven onderzoek voldoende aanknopingspunten opgeleverd om 
eenn aantal praktische aanbevelingen op te stellen die in het bijzonder bij het formu-
lerenn van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen een rol spelen. 

Belangrijkstee conclusie is dat voor langlopende contracten en verplichtingen, zoals 
overeenkomstenn van levensverzekering, gezien de aard van de contracten het 
rechtszekerheidsaspectt zodanig zwaar dient te wegen dat zowel formele als mate-
riëlee terugwerkende kracht wordt vermeden. De Nederlandse belastingplichtige 
moett er in principe van uit kunnen gaan dat de Nederlandse overheid een be-
trouwbaree partner is die er voor zorgt dat de wetgeving consistent is. Dit geldt 
eenss te meer voor langjarige contracten die vrijwel volledig zijn gebaseerd op ver-
trouwen,, zoals overeenkomsten van levensverzekering. Dit blijk t ook uit de waar-
deringg van het aspect rechtszekerheid ten opzichte van de aspecten die een inbreuk 
opp de eerbiedigende werking kunnen rechtvaardigen, zoals budget, gelijkheid en 
uitvoerbaarheid.. Wijzigingen in de wetgeving die de belastingplichtige ten tijde van 
hett afsluiten van een overeenkomst van levensverzekering nog niet kon voorzien, 
behorenn geen invloed te hebben op de door hem aangegane langjarige verplichtin-
gen.. In 't Veld formuleert dit als volgt: "Opgewekte verwachtingen waarop men in 
redelijkheidd kan bouwen, moeten worden gehonoreerd, tenzij overwegende bezwa-
renn zich hiertegen verzetten."619 Inbreuk op dit uitgangspunt kan slechts worden 
gemaaktt indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken. 
Naastt dit uitgangspunt waardoor het noodzakelijk is om ten gevolge van wetswij-
zigingenn op het terrein van overeenkomsten van levensverzekering in beginsel 
overgangsrechtt te formuleren, kan een aantal specifieke aanbevelingen worden 
gegevenn voor het opstellen van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen. 

IX.5.11 Definitie bestaande aanspraak 
Indienn overgangsrecht wordt geformuleerd voor op een bepaalde datum bestaande 
aanspraken,, dient dit begrip in de overgangsregeling zelf deugdelijk en concreet te 
zijnn geformuleerd. Een definitie die inhoudt dat bestaande aanspraken aanspraken 
zijnn die bestaan, is te abstract en dus niet bruikbaar. Uitgaande van de definitie van 
hett begrip aanspraak als het toegekende recht dat een stamrechtcrediteur jegens de 
stamrechtdebiteurr kan doen gelden op toekomstige uitkeringen, stel ik als algemene 
definitiee van het begrip bestaande aanspraak voor: "Een bestaande aanspraak is 
eenn aanspraak die voortvloeit uit een op de cruciale datum bestaande overeen-
komstt (zie paragraaf IX.5.2) en die naderhand niet zodanig wordt gewijzigd {zie 

6199 mr J. in 't Veld, Beginselen van behoorlijk bestuur, Zwolle 1979, blz. 90. 
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paragraaff  IX.5.4) dat een nieuwe aanspraak ontstaat". 
Hett beginsel dat langjarige verplichtingen in principe moeten worden gehonoreerd, 
gaatt niet zo ver dat ook wijzigingen in deze verplichtingen die worden aangebracht 
nadatt de overgangsperiode is ingegaan hieronder moeten vallen. Ten tijde van een 
wijzigingg gedurende de overgangsperiode is de belastingplichtige op de hoogte van 
dee wetswijzigingen en kan hij de consequenties van zijn handelen op de fiscale 
gevolgenn voor zijn levensverzekering in voldoende mate inschatten. Bij het sluiten 
vann de overeenkomst is dit niet mogelijk met betrekking tot wetswijzigingen die in 
dee (verre) toekomst liggen. Daarom dient de aanspraak zoals die luidt ten tijde van 
dee wetswijziging te worden geëerbiedigd en is dit niet noodzakelijk voor nieuwe 
aansprakenn die door wijziging van bestaande aanspraken ontstaan, ook al worden 
zijj  fiscaal als een voortzetting van de oude beschouwd (zie paragraaf IX.5.7). 

IX.5.22 Bestaande overeenkomst 

Voorr de vraag of sprake is van een bestaande overeenkomst van levensverzekering 
staa ik een civieljuridische benadering voor. Teneinde het tijdstip waarop een over-
eenkomstt is tot stand gekomen objectief te kunnen vaststellen, is het moment 
waaropp de wilsovereenstemming definitief is tot stand gekomen - en er strikt juri-
dischh sprake is van een overeenkomst - niet voldoende. Over dit moment kan 
naderhandd discussie ontstaan tussen belastingplichtige en de belastingdienst. Om 
dergelijkee discussies te vermijden en een objectief meetbaar punt te creëren, stel ik 
voorr om als aanvullende eis te stellen dat tevens de eerste of enige premie is ge-
stort.. Om van een bestaande overeenkomst in de zin van fiscaal overgangsrecht 
voorr levensverzekeringen te kunnen spreken, moet dus zijn voldaan aan een dub-
belee voorwaarde. Er moet sprake zijn van wilsovereenstemming tussen de verzeke-
ringnemerr en de verzekeringsmaatschappij en de eerste of enige premie moet zijn 
gestort.. Deze dubbele voorwaarde dient als zodanig in de wettekst van de over-
gangsregelingg te zijn opgenomen. 

IX.5.33 Tijdstip storten eerste of enige premie 

Hett tijdstip waarop de eerste of enige premie is gestort, moet ondubbelzinnig kun-
nenn worden vastgesteld. Met name indien sprake is van het betalen door middel 
vann een bank- of girorekening zou hierover discussie kunnen ontstaan door het 
verschill  in de datum van afschrijven bij de premiebetaler en de datum van bij-
schrijvenn bij de verzekeraar. Hierbij moet ook weer een civieljuridische benadering 
wordenn gevolgd, zodat als uitgangspunt geldt dat conform artikel 6:114, tweede 
lidd BW als het tijdstip van storten geldt het tijdstip waarop de rekening van de 
schuldeiserr wordt gecrediteerd. Het verdient aanbeveling om dit uitgangspunt als 
zodanigg op te nemen in de wettekst van de overgangsregeling. 

IX.5.44 Wijziging van een bestaande aanspraak, nieuwe aanspraak 

Bestaandee aanspraken worden in beginsel geëerbiedigd. Indien een bestaande aan-
spraakk wordt gewijzigd, ontstaat in beginsel een nieuwe aanspraak tenzij voor de 
wijzigingg de instemming van de verzekeraar niet expliciet noodzakelijk is. Met 
anderee woorden: wijzigingen die mogelijk zijn op grond van reeds bij aanvang in 
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dee overeenkomst opgenomen bevoegdheden van de verzekeringnemer, leiden niet 
tott een nieuwe aanspraak. Ook hierbij sta ik derhalve een civiel]uridische benade-
ringg voor. Wijzigingen die in fiscaal opzicht neutraal zijn, omdat bijvoorbeeld de 
nieuwee overeenkomst wordt beschouwd als een voortzetting van de oude620, kun-
nenn desondanks leiden tot een nieuwe aanspraak in civiel juridische zin. Het criteri-
umm hierbij is of voor de desbetreffende wijziging strikt genomen de instemming 
vann de verzekeraar is vereist, of dat de verzekeringnemer de wijziging ook tegen de 
zinn van de verzekeraar kan laten doorvoeren omdat de onderliggende verzeke-
ringsovereenkomstt hier in voorziet. 

IX.5.55 Geen verwijzing naar niet meer geldende wetgeving 
Dee eerbiedigende werking dient te worden opgenomen in bestaande wetgeving. 
Verwijzingenn naar "de regels die daarvoor golden op 31 december 19.." maken het 
overgangsrechtt moeilijk leesbaar en nodeloos gecompliceerd. Indien dergelijke ver-
wijzingenn worden gebruikt, is het noodzakelijk om oude, in beginsel niet meer gel-
dende,, wetteksten tot in lengte van jaren te bewaren en te beheersen. Op grond 
vann de overgangsregeling zoals opgenomen in artikel 75 Wet IB 1964 moeten bij-
voorbeeldd de regels zoals die golden op 31 december 1991 tot in lengte van jaren 
wordenn toegepast. Daarnaast moeten voor de toepassing van artikel 38 Wet LB 
19644 de werking van artikel 11, eerste lid, onderdeel g Wet LB 1964 zoals dat op 
311 december 1994 luidde, blijvend worden beheersd. Hetzelfde geldt voor artikel 
31,, zesde lid tweede volzin Wet IB 1964 zoals dat op 31 december 1991 luidde als 
wee de overgangsregeling van artikel 76 Wet IB 1964 willen toepassen. Op grond 
vann artikel 80b Wet IB 1964 moeten we ook nog de tekst van de artikelen 19, 44j, 
derdee lid, 59a en 65, tweede lid, zoals die luidden op 31 december 1991 blijven 
beheersenn en dwingt artikel 69 Wet IB 1964 ons dit te doen voor de artikelen 45, 
eerstee lid onderdeel g en 80c Wet IB 1964. Dergelijke verwijzingen naar niet meer 
geldendee wetgeving zorgt voor een versnippering van de feitelijke bepalingen van 
hett overgangsrecht. De Pocket Belastingwetten van het lopende jaar biedt niet 
meerr in alle gevallen de relevante wetteksten. De belastingadviseur of belasting-
ambtenaarr die wordt geconfronteerd met overeenkomsten van levensverzekering 
moett in ieder geval ook de versies 1991 en 1994 bij de hand hebben. Dat geldt 
ookk voor de ambtenaar die in 2010 mijn aangifte moet regelen waarin ik nog lijf -
rentepremiee aftrek voor een onder artikel 75 Wet IB 1964 vallende kapitaalverze-
keringg met lijfrenteclausule, die ik heb afgesloten toen deze ambtenaar nog niet 
eenss was geboren. 

Eenn goed voorbeeld van hoe het wel moet, is artikel 78a Wet IB 1964. De daarin 
opgenomenn overgangsregeling is volledig opgenomen in de wettekst zelf. Verwij-
zingenn naar in voorgaande jaren geldende bepalingen zijn niet opgenomen. 

IX.5.66 Overgangsregeling vanaf aanvang in het wetsvoorstel 
Overgangsrechtt is niet altijd vanaf aanvang een onderdeel geweest van de onder-
zochtee wetgeving. Soms is het pas na aandringen van de Tweede of Eerste Kamer 

6200 Zoals bijvoorbeeld artikel 25, vierde lid, dertiende lid en veertiende lid Wet IB 1964. 
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bijj  nota van wijziging in het wetsvoorstel opgenomen621, of werd het in een nog 
laterr stadium door het parlement bij amendement toegevoegd"2. Dit is op zich een 
onwenselijkee situatie. Enerzijds weten belastingplichtigen die worden geconfron-
teerdd met een wijziging in het fiscale regime dat van toepassing is op hun overeen-
komstt van levensverzekering niet vanaf de indiening van het wetsvoorstel waar zij 
aann toe zijn. Anderzijds is de parlementaire behandeling van naderhand bij nota 
vann wijziging of amendement toegevoegde bepalingen minder uitgebreid dan van 
bijj  de indiening van het wetsvoorstel reeds opgenomen artikelen. De parlementaire 
geschiedeniss is een belangrijke bron voor de interpretatie van wetsartikelen. Deze 
dientt dan ook, ook op het terrein van het fiscale overgangsrecht voor levensverze-
keringen,, zo uitgebreid mogelijk te zijn. Bij elke voorgenomen wetswijziging waar-
inn het fiscale regime voor levensverzekeringen wordt gewijzigd, dienen overgangs-
bepalingenn vanaf de indiening te zijn opgenomen in het wetsvoorstel. 

IX.5.77 Oud regime of nieuw regime, geen tussenvormen 

Hett overgangsrecht met betrekking tot overeenkomsten van levensverzekering 
dientt helder en zuiver te worden geformuleerd. Hierbij geldt als uitgangspunt dat 
volstrektt duidelijk moet zijn wat de status van de desbetreffende overeenkomst is. 
Hijj  kan ofwel onder het oude regime vallen, of hij is alle bepalingen van het nieu-
wee regime deelachtig. Tussenvormen zijn niet wenselijk en niet nodig. Een lijfrente, 
stamrechtt of kapitaalverzekering die niet, of niet langer, onder het oude regime 
valtt en waarop het overgangsregime dus niet (meer) van toepassing is, moet worden 
beschouwdd en behandeld als een lijfrente, stamrecht of kapitaalverzekering waar-
opp het nieuwe regime van toepassing is. Bepalingen zoals artikel 75, vierde lid Wet 
IB,, op grond waarvan een lijfrente oude stijl die niet meer onder het overgangsrecht 
valt,, wordt beschouwd als een periodieke uitkering, zijn uit den boze. Zij maken 
dee overgangsregeling nodeloos ingewikkeld. De capriolen van de wetgever om het 
lekk te dichten waardoor inkomensoverheveling naar minderjarige kinderen moge-
lij kk was (zie paragraaf IV.7.1), zijn hiervan een treffend voorbeeld. Een lijfrente 
oudee stijl waarop de overgangsregeling niet meer van toepassing is, moet worden 
beschouwdd als een lijfrente nieuwe stijl en niet als een periodieke uitkering. 

IX .66 Samenvatt ing en besluit 

Dee bestudering van het fiscale overgangsrecht met betrekking tot overeenkomsten 
vann levensverzekering in de Wet IB 1964 in de periode vanaf de invoering van deze 
wett tot 1 januari 1998 heeft tot de conclusie geleid dat de algemene beginselen van 
behoorlijkee wetgeving kunnen worden verbijzonderd tot een zevental aspecten dat 
eenn rol speelt bij de afweging die moet worden gemaakt bij het beantwoorden van 
dee vraag of en in hoeverre, er sprake is van bijzondere omstandigheden die het 
noodzakelijkk maken dat wordt afgeweken van de hoofdregel dat een wet in begin-
sell  onmiddellijke werking heeft. Naast legaliteit en evenredigheid, die als zodanig 
niett in de afweging kunnen worden betrokken, maar meer als randvoorwaarden 

6211 Bijvoorbeeld artikel 75 Wet IB 1964, zoals dat tot 1 januari 1992 luidde (zie hoofdstuk II) en artikel 37 

Wett LB 1964 (zie hoofdstuk VI), 

6222 Bijvoorbeeld artikel 38 Wet L8 1964 (zie hoofdstuk VI). 
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Hoofdstukk IX Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 

zijnn te beschouwen, zijn dit: rechtszekerheid, gelijkheid, vertrouwen, uitvoerbaar-
heidd en budget. Dat overgangsrecht moet voldoen aan de eisen die aan de formele 
wetgevingg worden gesteld, staat niet ter discussie. Dit aspect speelt in zoverre dan 
ookk geen rol bij het afwegen van de belangen van enerzijds de overheid en ander-
zijdss de belastingplichtigen. Het evenredigheidsbeginsel geeft het kader aan waarin 
dee afweging van de overige aspecten dient plaats te vinden. De voor een belasting-
plichtigee nadelige gevolgen van een overheidsbesluit mogen niet onevenredig zijn 
inn verhouding met de door dat besluit te dienen doelen. De onderlinge verhouding 
vann de aspecten rechtszekerheid, gelijkheid, vertrouwen, uitvoerbaarheid en bud-
gett kan worden vastgesteld aan de hand van het aan de desbetreffende aspecten 
toegekendee gewicht. De aan de hand van de in het kader van dit onderzoek onder-
zochtee literatuur en wetgeving bepaalde waardering van deze aspecten is getoetst 
aann de hand van een enquête onder alle Nederlandse parlementariërs. Hieruit 
blijk tt dat rechtszekerheid ook volgens de Nederlandse volksvertegenwoordigers de 
belangrijkstee factor is, gevolgd door gelijkheid, vertrouwen, uitvoerbaarheid en 
budget. . 

Naastt de hierboven beschreven wijze van afwegen, is in dit hoofdstuk nog een 
aantall  praktische aanbevelingen opgesteld dat van belang is bij het formuleren van 
fiscaall  overgangsrecht voor levensverzekeringen. Deze aanbevelingen voor fiscaal 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen luiden: 
11 In beginsel noch materiële noch formele terugwerkende kracht; 
22 Overgangsrecht dient een deugdelijke en concreet geformuleerde definitie van 

hett begrip bestaande aanspraak te bevatten; 
33 Voor de vraag of sprake is van een bestaande overeenkomst geldt een dubbele 

eis;; er moet sprake zijn van wilsovereenstemming en de eerste of enige premie 
moett zijn gestort; 

44 Het tijdstip waarop de eerste of enige premie is gestort, is het tijdstip waarop 
dee rekening van de schuldeiser is gecrediteerd; 

55 Wijziging van een bestaande aanspraak doet in beginsel een nieuwe aanspraak 
ontstaan,, tenzij voor deze wijziging de instemming van de verzekeraar niet 
expliciett is vereist; 

66 Geen verwijzing naar niet meer bestaande wetgeving; 
77 Overgangsrecht dient vanaf aanvang in het wetsvoorstel te zijn opgenomen; 
88 Oud regime of nieuw regime, geen tussenvormen. 

Indienn de afweging van de aspecten die een rol spelen bij het formuleren van fiscaal 
overgangsrechtt voor levensverzekeringen geschiedt op de wijze zoals in dit proef-
schriftt is beschreven en overigens de aanbevelingen voor overgangsrecht worden 
gevolgd,, ontstaat een overgangsregeling die evenwichtig, eerlijk en uitvoerbaar is. 

Dee in dit proefschrift geformuleerde uitgangspunten vormen een praktische lei-
draadd en kunnen als richtsnoer worden genomen voor het opstellen van over-
gangsrechtt in situaties waarin sprake is van veranderende fiscale wetgeving en de 
invloedd daarvan op lopende overeenkomsten van levensverzekering. 
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