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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

In artikel 36a van de A lgemene Ouderdomswet is een ui tker ingsregel ing 
voor gemoedsbezwaarden neergelegd. Deze regel ing geeft aan de ge-
moedsbezwaarde, die de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, recht op een uitke-
r ing ter groot te van het pensioen krachtens de AOW, waarop hij aanspraak 
zou kunnen maken, met dien verstande, dat het recht op uitkering op init ia-
tief van de gemoedsbezwaarde word t beëindigd zodra naar zijn oordeel zijn 
spaarsaldo aan premievervangende belasting is opgesoupeerd. Vóór de da-
t u m van inwerk ingtreding - 2 1 juni 1978 - van de Wet van 10 mei 1978 (Stb. 
300) houdende nadere wi jz ig ing van de A lgemene Ouderdomswet (verrui-
m ing van de ui tker ingsregel ing voor gemoedsbezwaarden) werd dit recht 
op uitkering beëindigd zodra het niet voor inflatie en rente-aangroei bi jge-
stelde spaarsaldo aan in plaats van premie AOW geheven extra loon- en in-
komstenbelast ing werd overschreden door de uitbetaalde bedragen. 

Onder v igeur van deze vóór 21 juni 1978 geldende redactie van artikel 36a 
AOW (waarbi j aan de gemoedsbezwaarde dus niet meer we rd uitbetaald 
dan de door hem - in plaats van premie AOW - betaalde belasting) heeft de 
Hoge Raad bij arrest van 10 mei 1978, nr. 18798, (BNB 1978/197) overwogen 
dat de kans, dat aan een gemoedsbezwaarde niet het vol le bedrag zal wor-
den terugbetaald, in het geheel van de regeling niet een wezenli jke funct ie 
vervul t , omdat de voorwaarde dat het recht op uitkering slechts bestaat in-
dien en zolang de betrokkene recht heeft op ouderdomspens ioen krachtens 
de AOW kennelijk slechts in de terugbetal ingsregel ing is opgenomen ten 
einde de gemoedsbezwaarden niet in een gunst iger posit ie te plaatsen dan 
degenen die niet gemoedsbezwaard zijn. Op grond van deze overweging be-
sliste de Hoge Raad dat de uitkeringen niet zijn aan te merken als periodieke 
ui tker ingen, welke op grond van artikel 30 van de Wet op de inkomstenbe-
lasting 1964 aan de heff ing van de inkomstenbelast ing zijn onderworpen. 

Naar de mening van de eerste ondergetekende kan niet worden berust in 
de gevolgen van dit arrest. In het onderhavige wetsontwerp word t daarom 
een artikel 30a in de Wet op de inkomstenbelast ing 1964 ingevoegd, dat de 
strekking heeft de feitel i jke situatie van vóór het arrest van de Hoge Raad 
weer in het leven te roepen. In dit nieuwe artikel worden de uitkeringen aan 
gemoedsbezwaarden uitdrukkeli jk als een belaste periodieke uitkering aan-
gemerkt. De vraag kan hierbi j worden gesteld of de Hoge Raad onder vigeur 
van de nieuwe redactie van artikel 36a AOW ook tot de slotsom zou komen 
dat de uitkeringen aan gemoedsbezwaarden niet aan belast ingheff ing on-
derhevige terugbetal ingen zijn. Voor zover de ui tker ingen door de indiv idu-
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ele keuze van de gemoedsbezwaarde met betrekking tot inflatievergoeding, 
rente-aangroei e.d. uitgaan boven het nominale bedrag van de door hem be-
taalde premievervangende belasting ontbreekt immers het karakter van te-
rugbetaling. 

Het verdient naar de mening van de eerste ondergetekende echter geen 
aanbeveling te wachten op een gelegenheid om deze vraag aan de Hoge 
Raad voor te leggen omdat in dat geval over een veel te lange periode onze-
kerheid zou bestaan over het fiscale regime met betrekking tot de uitkerin-
gen aan gemoedsbezwaarden. Het voorstel om de uitkeringen aan ge-
moedsbezwaarden als periodieke uitkering in de zin van de Wet op de in-
komstenbelasting 1964 aan te merken beoogt de gemoedsbezwaarde niet in 
een voordeliger positie te plaatsen dan degene die zijn recht op AOW-pen-
sioen geldend maakt. Hiervoor is te meer reden omdat in de tot de belasting-
dienst gerichte resolutie van 12 mei 1958, nr. 29, afd. Directe Belastingen, is 
goedgekeurd dat de extra loon- en inkomstenbelasting die in plaats van pre-
mie AOW enz. wordt geheven, voor de heffing van de loon- en inkomstenbe-
lasting als persoonlijke verplichting in mindering wordt gebracht op het on-
zuivere inkomen. Deze aftrek als persoonlijke verplichting vond - evenals de 
aftrek van de premie AOW enz. - zijn grond in de toekomstige belastbaar-
heid van de uitkeringen. 

Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om deze - bij resolutie vast-
gelegde - aftrekmogelijkheid in de Wet vast te leggen. De artikelen I, onder-
delen A, C, D en II strekken hiertoe. Deze wijzigingen brengen mee dat 
moet worden bepaald dat voor de vaststelling van het premie-inkomen 
waarover de premievervangende belasting moet worden betaald, deze extra 
belasting niet in mindering moet worden gebracht; dat is met de premie AOW/ 
AWW op dezelfde wijze geregeld. In de artikelen III, onderdeel A, en IV, 
onderdeel A, zijn daartoe strekkende wijzigingen van artikel 26 AOW respec-
tievelijk artikel 41 AWW opgenomen. 

Ten slotte wordt in de artikelen III, onderdeel B, en IV, onderdeel B, voor-
gesteld aan gemoedsbezwaarden rechtsmiddelen inzake premievervangen-
de belasting toe te kennen. Hiermede wordt gevolg gegeven aan de toezeg-
ging van de tweede ondergetekende bij de behandeling van het wets-
ontwerp Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet (verruiming 
van de uitkeringsregeling voor gemoedsbezwaarden) (14 499) om deze 
leemte in de wetgeving op te heffen. 

In artikel V wordt om praktische redenen voorgesteld alle wijzigingen te 
doen ingaan per 1 januari 1980. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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