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Hoofdstukk X 

SAMENVATTING G 

Inn deze studie is onderzocht welke aspecten een rol spelen bij de afweging die moet 
wordenn gemaakt bij het beantwoorden van de vraag of en in hoeverre, er redenen 
zijnn om bij het formuleren van fiscaal overgangsrecht bij overeenkomsten van 
levensverzekeringg af te wijken van de hoofdregel dat een wet in beginsel onmiddel-
lijk ee werking heeft, zodat wordt voldaan aan de eis dat het overgangsrecht eendui-
digg en ongecompliceerd is, terwijl tevens recht wordt gedaan aan de belangen van 
dee belastingheffer en die van de belanghebbenden bij de ten tijde van de wetswijzi-
gingg bestaande overeenkomst. 

Inn hoofdstuk I is de onderzoeksopzet beschreven en is de probleemstelling gefor-
muleerd.. Tevens is het algemene kader van overgangsrecht geschetst aan de hand 
vann de door Hijmans van den Bergh onderscheiden categorieën: met terugwerken-
dee kracht, met onmiddellijke werking en met eerbiedigende werking. 

Inn hoofdstuk II is de visie van diverse schrijvers en instanties op overgangsrecht in 
zijnn algemeenheid en overgangsrecht bij fiscale wetgeving in het bijzonder beschre-
ven.. Hierbij is met name aandacht besteed aan de vraag welke werking nieuwe 
wettenn onder welke omstandigheden dienen te hebben. 
Aann de hand van de in dit hoofdstuk beschreven literatuur wordt geconstateerd, 
datt de hoofdregel is dat een wet in beginsel onmiddellijke werking heeft. Van deze 
hoofdregell  kan slechts worden afgeweken indien bijzondere omstandigheden dit 
noodzakelijkk maken. De afweging of en in hoeverre, deze omstandigheden aanwe-
zigg zijn dient te worden gemaakt aan de hand van de algemene beginselen van 
behoorlijkee wetgeving, die voor het onderzoeksveld kunnen worden verbijzonderd 
tott een zevental aspecten dat een rol speelt bij het maken van deze afweging op het 
specifiekee terrein van fiscaal overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverze-
keringen.. Deze zeven aspecten vormen het toetsingskader waarbinnen de afweging 
moett worden gemaakt of en zo ja, in hoeverre er bijzondere omstandigheden zijn 
diee het noodzakelijk maken om de onmiddellijke werking van nieuwe wetgeving te 
beperkenn door fiscaal overgangsrecht voor overeenkomsten van levensverzekering 
tee formuleren. Dit zijn formele wetgeving, rechtszekerheid, gelijkheid, vertrouwen, 
uitvoerbaarheid,, budget en evenredigheid. Nadat alle aspecten afzonderlijk aan 
eenn nadere beschouwing zijn onderworpen, wordt de conclusie getrokken, dat 
gezienn het specifieke karakter van overeenkomsten van levensverzekering er bij 
dergelijkee overeenkomsten in beginsel steeds aanleiding is om af te wijken van de 
hoofdregell  van onmiddellijke werking. Terzake van overeenkomsten van levens-
verzekeringenn moet worden uitgegaan van het beginsel dat bestaande overeenkom-
stenn worden gerespecteerd, tenzij bijzondere zwaarwegende omstandigheden zich 
hiertegenn verzetten. Op basis van de in dit hoofdstuk beschreven denkbeelden zijn 
dee randvoorwaarden geformuleerd waarbinnen afwijking van dit uitgangspunt is 
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toegestaann en (materiële) terugwerkende kracht kan voorkomen. Deze randvoor-
waardenn houden in dat formeel en/of materieel terugwerkende kracht van belas-
tingwettenn slechts is toegestaan indien is voldaan aan een vijftal voorwaarden, te 
weten; ; 

 er is geen sprake van gewekte verwachtingen op basis van toezeggingen, die 
doorr de terugwerkende kracht niet langer worden gehonoreerd; 

 de wetswijziging is noodzakelijk om een concrete ernstige leemte die leidt tot 
ontgaann van belastingen, te repareren; 

 er is geen sprake van voor de belastingplichtigen onaanvaardbare consequenties; 
 de terugwerkende kracht is noodzakelijk om aankondigingseffecten en/of onge-

lijkhedenn ten gevolge van lekken te voorkomen. 
 de terugwerkende kracht gaat niet verder dan het moment waarop de aange-

kondigdee wetswijziging kenbaar is geworden aan de belastingplichtigen 

Indienn en voor zover het in het kader van dit onderzoek onderzochte overgangs-
rechtt elementen van (materiële) terugwerkende kracht bevat, zijn deze getoetst aan 
dezee randvoorwaarden. Het onderzoek heeft zich gericht op het overgangsrecht 
terzakee van overeenkomsten van levensverzekeringen in de periode die liep van de 
invoeringg van de Wet op de inkomsten belasting 1964 tot en met 31 december 
1997.. Het heeft zich met name gericht op de artikelen 75 {zoals dat luidde tot 
11 januari 1992), 75, 76, 78a Wet IB 1964, de artikelen 36, 37 en 38 Wet LB 1964 
enn artikel 60, vijfde lid Besluit IB 1941. Zijdelings zijn de artikelen 69 en 80b Wet 
IBB 1964 aan de orde gekomen. 

Inn hoofdstuk III is het overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de 
invoeringg van de Wet IB 1964, zoals opgenomen in artikel 75 van die wet, onder-
zochtt en beschreven. Geconcludeerd is dat artikel 75 pas in een laat stadium in de 
wett is opgenomen. De overgangsregeling houdt in, dat op 1 juli 1964 bestaande 
aansprakenn die volgens de oude wetgeving als lijfrenten werden aangemerkt ook 
naa die datum als lijfrenten worden beschouwd. Het begrip bestaande aanspraak is 
niett nader gedefinieerd. Uit de jurisprudentie blijkt , dat dit begrip restrictief moet 
wordenn geïnterpreteerd. Ik heb de stelling ingenomen dat het begrip bestaande 
aanspraakk vanuit een civieljuridisch perspectief moet worden benaderd. De be-
perktee terugwerkende kracht die artikel 75 (oud) Wet IB 1964 in zich heeft, is op 
grondd van de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht, 
acceptabel. . 

Inn hoofdstuk IV komt het overgangsrecht voor lijfrenten die reeds bestonden bij de 
invoeringg van Brede herwaardering I, zoals opgenomen in artikel 75 Wet IB 1964, 
zoalss dat sinds 1 januari 1992 luidt, aan de orde. Artikel 75 is in de loop van de 
totstandkomingg van de wetswijzigingen in het kader van Brede herwaardering I 
ingrijpendd gewijzigd. De regeling heeft door de gekozen formulering een zeer 
ruimee werking. Ondanks een langdurige en gedegen parlementaire behandeling 
bleekk reparatiewetgeving al snel noodzakelijk. De reparatie blijk t echter niet af-
doende.. De regeling van artikel 75, vierde lid is onlogisch en inconsistent. In dit 
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hoofdstukk is een voorstel voor een wetswijziging geformuleerd waardoor dit wordt 
opgehevenn en tevens het kennelijk onbedoelde gebruik, dat ook na de reparatie-
wetgevingg nog mogelijk is, kan worden bestreden. De materieel terugwerkende 
krachtt die artikel 75 in zich heeft, is gezien de uitlatingen van de staatssecretaris 
vann Financiën bij de presentatie van het zogenoemde voorontwerp van wet, in 
strijdd met de uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

Hoofdstukk V handelt over het overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen die reeds 
bestondenn bij de wetswijzigingen ter reparatie van de koopsompolissen, zoals 
opgenomenn in artikel 78a Wet IB 1964. Geconcludeerd wordt dat de tegengestelde 
belangenn van enerzijds het eerbiedigen van bestaande contracten en anderzijds het 
tegengaann van oneigenlijk of onbedoeld gebruik in artikel 78a op een evenwichtige 
manierr met elkaar zijn verbonden. De beperkte terugwerkende kracht die artikel 
78aa in zijn oorspronkelijke opzet bevatte, is op grond van de uitgangspunten voor 
toelaatbaarheidd van terugwerkende kracht aanvaardbaar. Dit geldt echter niet voor 
hett per 1 januari 1992 van kracht geworden zevende lid. De daarin opgenomen 
materiëlee terugwerkende kracht is in strijd met de uitgangspunten voor toelaat-
baarheidd van terugwerkende kracht. 

Inn hoofdstuk VI wordt aandacht besteed aan het overgangsrecht voor kapitaalver-
zekeringenn die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering I, zoals 
opgenomenn in artikel 76 Wet IB 1964. Het overgangsrecht van artikel 76 heeft een 
principieell  andere invalshoek dan dat van artikel 75 Wet IB 1964. Voor kapitaal-
verzekeringenn die reeds bestonden op 1 januari 1992 geldt dat het interestbestand-
deell  in de uitkering nog wordt belast op de voet van het oude regime. Overigens is 
hett nieuwe regime van toepassing. Ook hier zijn de door de toezeggingen van de 
staatssecretariss gewekte verwachtingen niet volledig gehonoreerd. De interpretatie 
vann wat moet worden verstaan onder een normale en gebruikelijke optie is ruim-
hartig.. Desondanks is op enkele plaatsen sprake van strijd met de uitgangspunten 
voorr toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. Dit wordt met name veroorzaakt 
doorr de behandeling volgens het nieuwe regime van de vervreemding aan een bin-
nenlandss belastingplichtige van een overigens onder de eerbiedigende werking val-
lendee kapitaalverzekering. 

Inn hoofdstuk VII komt het overgangsrecht in de Wet LB 1964 aan de orde zoals 
datt in de artikelen 36, 37 en 38 is opgenomen voor pensioenen en periodieke uit-
keringenn die reeds bestonden bij de invoering van Brede herwaardering II . Artikel 
366 was in eerste instantie een zeer lang en uitermate gecompliceerd artikel. 
Uiteindelijkk is het een heel kort artikel geworden dat ervoor zorgt dat de eisen die 
err sinds 1 januari 1995 worden gesteld aan een pensioenlichaam niet gelden voor 
lichamenn waarin bestaande aanspraken zijn ondergebracht. 
Dee overgangsregeling voor periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te 
dervenn loon is pas in een later stadium in het wetsvoorstel opgenomen. Door het 
ontbrekenn van een goede definitie van het begrip bestaande aanspraak bestaat 
onduidelijkheidd over welke wijzigingen er in een bestaand stamrecht mogen wor-
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denn aangebracht zonder dat dit leidt tot verlies van het overgangsregime. Ik heb er 
inn dit hoofdstuk voor gepleit om een tweede lid aan artikel 37 toe te voegen op 
grondd waarvan een stamrecht als bedoeld in artikel 37 kan worden omgezet in een 
anderr zodanig stamrecht, zonder dat dit tot verlies van het oude regime leidt. Daar-
toee heb ik een concreet voorstel geformuleerd. Artikel 38 heeft de materiële terug-
werkendee kracht weggenomen die het wetsvoorstel Brede herwaardering II in eer-
stee instantie bevatte voor belaste aanspraken die voor de inwerkingtreding van de 
wetswijzigingenn reeds bestonden, maar nadien pas tot uitkeringen leidden. Voor 
zoverr van toepassing is de terugwerkende kracht in deze artikelen niet in strijd met 
dee uitgangspunten voor toelaatbaarheid van terugwerkende kracht. 

Inn hoofdstuk VII I wordt een vergelijking getrokken met enkele nabij gelegen 
rechtsgebiedenn zoals het overgangsrecht zoals dat is geformuleerd bij de invoering 
vann het nieuwe Burgerlijk Wetboek, de Algemene nabestaandenwet, bij diverse 
wijzigingenn van de Pensioen- en spaarfondsenwet, de beperking van de als per-
soonlijkee verplichtingen aftrekbare rente en de nadere invulling van het begrip 
levensverzekeringg door de Verzekeringskamer. 

Aann de hand van de in de voorafgaande hoofdstukken onderzochte overgangsrege-
lingenn wordt in hoofdstuk IX geconstateerd, dat uit de onderzochte literatuur en 
parlementairee geschiedenis van de onderzochte wetgeving blijk t dat er steeds een 
afwegingg moet worden gemaakt tussen de zeven genoemde aspecten teneinde te 
kunnenn vaststellen of en zo ja, in hoeverre er redenen zijn om af te wijken van de 
hoofdregell  van onmiddellijke werking. In dit hoofdstuk is getracht aan te geven op 
welkee wijze deze afweging zou kunnen geschieden. Hiertoe is eerst de waardering 
vann een aspect bepaald aan de hand van de resultaten van het onderzoek. Daarna 
iss deze positie getoetst aan de praktijk via de resultaten van een enquête onder alle 
Nederlandsee parlementariërs. 
Uitt mijn onderzoek blijk t dat rechtszekerheid het leidende aspect is bij het formu-
lerenn van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen. Tweede is gelijkheid, 
derdee vertrouwen, vierde uitvoerbaarheid. Budget wordt relatief het minst belang-
rij kk gevonden. Uit de enquête onder de Tweede en Eerste Kamerleden blijkt , dat de 
visiee van de medewetgever op dit punt niet afwijkt van deze conclusies. 
Opmerkelijkk is, dat uit het onderzoek blijkt , dat in de praktijk de medewetgever 
zichh niet gedraagt zoals uit de uitkomsten van de enquête mocht worden verwacht. 
Alss puntje bij paaltje komt, blijk t budget veelal een belangrijke zo niet doorslagge-
vendee rol te spelen. 

Vervolgenss zijn in dit hoofdstuk enkele aanbevelingen voor fiscaal overgangsrecht 
voorr overeenkomsten van levensverzekering geformuleerd. Samengevat luiden deze 
alss volgt: 
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; 
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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 medewerking 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 deze aanbevelingen worden gevolgd, ontstaat een overgangsregeling waarin 
dee afweging die moet worden gemaakt bij het vaststellen of en in hoeverre, er bij-
zonderee omstandigheden zijn die afwijken van de hoofdregel rechtvaardigen op 
verantwoordee wijze en aan de hand van de in dit onderzoek beschreven aspecten 
kann worden gemaakt. De aspecten die een rol spelen bij het formuleren van over-
gangsrechtt voor levensverzekeringen zijn dan met elkaar in balans en met de 
belangenn van de overheid enerzijds en de belastingdienst anderzijds is op even-
wichtigee wijze rekening gehouden. 

Uitgangspuntt hierbij is dat in beginsel eerbiedigende werking voor de gehele loop-
tij dd dient te gelden voor op de datum van wetswijziging bestaande overeenkom-
sten,, tenzij bijzondere en zwaarwegende omstandigheden zich daartegen verzetten. 
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