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STELLINGEN N 
behorendee bij het academisch proefschrift van Herman M. Kappelle "Levensverzekering en 

fiscaall  overgangsrecht", 8 maart 2000 

II  Het schrijven van een proefschrift door een gehuwde promovendus zonder de steun van een 
begrijpendee echtgenote met een meer dan gemiddeld incasseringsvermogen is onmogelijk. 

III  Artikel 75 Wet IB 1964, zoals dat sinds 1 januari 1992 luidt, doet niet volledig recht aan de 
verwachtingenn die de staatssecretaris van Financiën bij en na de presentatie van het Voor-
ontwerpp van wet Brede herwaardering in 1987 in woord en geschrift heeft gewekt (hoofd-
stukk IV van dit proefschrift). 

II II  Indien in de redactie van wetteksten welke overgangsrecht bevatten zelfstandige naam-
woordenn voorkomen die worden voorafgegaan door het bijvoeglijke naamwoord 'bestaand(e)', 
dienenn deze te worden gevolgd door een in de wet opgenomen definitie (hoofdstuk III van 
ditt proefschrift). 

IVV Wijzigingen in een overeenkomst van levensverzekering die door de verzekeringnemer kunnen 

wordenn aangebracht, zonder dat hiervoor de expliciete medewerking van de verzekerings-

maatschappijj  is vereist, doen geen nieuwe aanspraak ontstaan (hoofdstuk III van dit 
proefschrift). . 

VV De Kluwer Belastingpocket 1991 is voor de toepassing van artikel 75 Wet IB 1964, zoals 
datt sinds 1 januari 1992 luidt, tot in lengte van jaren een onmisbaar hulpmiddel en zal tot 
eenn collectors item uitgroeien (hoofdstuk IV van dit proefschrift). 

VII  Een lijfrente waarvoor om toepassing van het nieuwe regime is verzocht, dient te worden 
beschouwdd als een lijfrente waarop het nieuwe regime van toepassing is en niet als een 
periodiekee uitkering. Hiervoor is wetswijziging noodzakelijk en gewenst (hoofdstuk IV van 
ditt proefschrift). 

VI II  Het standpunt van de belastingdienst zoals ingenomen in het antwoord op vraag Cl 
Praktijkvragenn Brede herwaardering, Infobulletin special mei 1994, is in strijd met de par-
lementairee historie van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hoofdstuk VI van dit 
proefschrift). . 

VII II  Ondanks het feit dat de resultaten van een onder alle Nederlandse parlementariërs 

gehoudenn enquête anders doet vermoeden, blijkt budget het belangrijkste aspect bij het for-

mulerenn van fiscaal overgangsrecht voor levensverzekeringen (hoofdstuk IX van dit 
proefschrift). . 

IXX Ecotax is pas echt effectief indien de opbrengst nihil is. 

XX Het feit dat in 1997 niet langer Elseviers Belastingalmanak, maar Michel Montignac's 
boekk "Ik ben slank want ik eet" het best verkochte boek in Nederland was, behoeft de belas-
tingadviseurss in Nederland niet tot grote ongerustheid aanleiding te geven; de belasting-
wetgevingg blijf t voor slanke belastingplichtigen even ingewikkeld als voor te dikke. 

XII  Door het toenemende gebruik van telemarketing technieken zou ook de telefoon voorzien 

moetenn kunnen worden van de boodschap 'liever geen ongevraagde reclameuitingen'. 

XI II  Wie altijd met zijn beide benen op de grond blijf t staan, komt geen stap vooruit. 

XII II  Toeval bestaat niet. 




