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Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 27 maart 1984 

In het ontwerp van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

Aan de considerand wordt na «en voorts op enkele punten te wijzigen» 
toegevoegd: , alsmede in het kader daarvan enkele wijzigingen aan te 
brengen in enige andere wetten. 

II 

Artikel I, onderdeel M, wordt gewijzigd als volgt: 

1. Aan artikel 21, wordt onder vernummering van het vijfde, zesde, 
zevende, achtste en negende lid, tot zesde, zevende, achtste, negende en 
tiende lid, na het vierde lid toegevoegd: 

5. Bij verkrijging van de eigen woning, of een aandeel daarin, door de 
echtgenoot, dan wel een bloedverwant in de rechte lijn of in de zijlijn tot en 
met de tweede graad, dan wel een verkrijger als is bedoeld in artikel 24, 
tweede lid, letter b, wordt voor de heffing van het recht van successie en 
van het recht van schenking, de waarde van die woning gesteld op 60 
percent van de verkoopprijs welke zou kunnen worden verkregen, indien 
die woning niet zou worden gebruikt. 

Onder eigen woning wordt verstaan een gebouw, of een gedeelte van 
een gebouw met de aanhorigheden daarvan, voor zover dat, anders dan 
ten behoeve van een onderneming, de erflater of de schenker tot het 
tijdstip van overlijden of de schenking te zamen met tenminste één van de 
hiervoor genoemde personen anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter 
beschikking stond. 

2. In het tot negende lid vernummerde achtste lid wordt «zesde» 
vervangen door: zevende. 

III 

Artikel I, onderdeel O, wordt vervangen door: 
0. In artikel 32 worden de volgende wijzigingen aangebracht. 
1. In het eerste lid, 2°, vervalt «naar het oordeel van Onze Minister van 

Financiën». 
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2. In het eerste lid, 3°, wordt «rechtspersoon als wordt bedoeld in artikel 
24, sub I, voorlaatste alinea» vervangen door: instelling als wordt bedoeld 
in artikel 24, vierde lid. 

3. In het eerste lid, 4°, wordt letter e vervangen door: 
e. verkrijgers als zijn bedoeld in artikel 24, tweede lid, letters a en b: 

f185 958; indien de in genoemde bepalingen bedoelde gemeenschappelijke 
huishouding vier, drie of twee jaren heeft geduurd, bedraagt de vrijstelling 
onderscheidenlijk f 148767, f 111 576 en f 74384. 

4. Het eerste lid, 8°, vervalt. 
5. In het tweede lid wordt «de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281) 

en de Alemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139)» vervangen door 
«de Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1965, 429)» wordt «door de 
echtgenoot, een kind of een ouder» vervangen door «door een kind of een 
ouder», wordt «het eerste lid, 4°, letters a, b en f» vervangen door «het 
eerste lid, 4°, letters b en f» en vervalt «f 123972 voor een echtgenoot,». 

6. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde lid tot 
vierde lid toegevoegd: 

3. De waarde van pensioenen - andere dan die ingevolge de Algemene 
Ouderdomswet (Stb. 1965, 429) en de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
- welke: 

a. door de echtgenooot ten gevolge van het overlijden worden verkregen 
en hetzij van het recht van successie zijn vrijgesteld ingevolge het eerste 
lid, 5°, hetzij naar hun aard niet krachtens deze wet belastbaar zijn, 

b. aan de echtgenoot toebehoren ten tijde van het overlijden van de 
andere echtgenoot en berusten op een pensioenregeling, daaronder 
begrepen nog niet ingegane pensioenen, 
strekt voor de helft in mindering van het in het eerste lid, 4°, letter a, 
genoemde bedrag, met dien verstande dat na deze korting de vrijstelling 
niet minder bedraagt dan f 123 972. 

Voor de toepassing van dit lid blijft artikel 23 buiten toepassing. 
Op de waarde van de pensioenen bedoeld onder letter b wordt in 

mindering gebracht de inkomstenbelasting welke de echtgenoot ter zake 
hiervan verschuldigd kan worden. Deze belasting wordt gesteld op 30% 
van de waarde van de pensioenen. 

IV 

In artikel I, onderdeel P, vervalt de derde wijziging. 

V 

Aan artikel I wordt na onderdeel Q toegevoegd: 
QA. In artikel 35a wordt «de artikelen 24, 32, eerste lid, 3°, 4°, 6° en 7°, en 

tweede lid» vervangen door: de artikelen 24, 32, eerste lid, 3°, 4°, 6° en 7°, 
tweede lid en derde lid. 

VI 

Onder vernummering van artikel IV tot artikel VI wordt na artikel III 
ingevoegd: 

ARTIKEL IV 

In de Wet op de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) wordt in artikel 9, 
eerste lid, de tweede volzin vervangen door: Bezittingen belast met 
vruchtgebruik of recht van gebruik worden in aanmerking genomen voor 
80 percent van de waarde welke daaraan zou zijn toegekend indien de 
vruchtgebruiker of gebruiker het onbezwaarde recht daarop zou hebben. 
Schulden behorende tot het met vruchtgebruik belast vermogen worden in 
aanmerking genomen voor 80 percent van de in de eerste volzin bedoelde 
waarde. 
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ARTIKEL V 

De tekst van de Successiewet 1956 wordt door Onze Minister van Justitie 
in het Staatsblad geplaatst. 

VII 

In het tot artikel VI vernummerde artikel IV worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot 
door een komma, toegevoegd: met dien verstande dat artikel IV in werking 
treedt met ingang van het kalenderjaar volgend op dat waarin de uitgifte 
plaatsvindt. 

2. In het tweede lid wordt «Zij is van toepassing» vervangen door: De 
artikelen I, II en III zijn van toepassing. 

Toelichting 

Onderdeel I (Considerans) 

De voorgestelde wijziging van de considerans houdt verband met het 
voorstel dat is vervat in onderdeel VI van deze nota van wijzigingen. Aldaar 
wordt onder meer voorgesteld om aan het ontwerp van wet een nieuw 
artikel IV toe te voegen, waarbij de Wet op de vermogensbelasting 1964 
(Stb. 520) wordt gewijzigd ter zake van de waardering van de eigen woning 
belast met vruchtgebruik of recht van gebruik. Aangezien bij artikel II en bij 
artikel III van het ontwerp reeds is voorgesteld om wijzigingen aan te 
brengen in de Natuurschoonwet 1928 (Stb. 63) en in de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen (Stb. 1959, 301) welke rechtstreeks verband houden 
met de wijziging van de Successiewet 1956 (Stb. 362), is voor de thans 
voorgestelde formulering gekozen. 

Onderdeel II (artikel 21 van de Successiewet 1956) 

Bij deze nota van wijzigingen wordt in onderdeel II, eerste wijziging een 
forfaitaire regeling voor het recht van successie voorgesteld, waarbij wordt 
bepaald dat de waarde in bewoonde staat van de eigen woning 60 percent 
bedraagt van de waarde in vrij opleverbare staat. Zoals bij de nota naar 
aanleiding van het eindverslag reeds is uiteengezet, is voor het percentage 
aansluiting gezocht bij de forfaits ter zake in de inkomsten- en vermogens-
belasting. De voorgestelde forfaitaire bepaling dient ter vervanging van de 
huidige regeling - welke berust op een in 1966 en in 1969 gepubliceerde 
toezegging - op grond waarvan voor ieder afzonderlijk geval de waarde-
drukkende factor van het bewoond zijn, afhankelijk van de omstandigheden, 
dient te worden vastgesteld. 

Tevens wordt voorgesteld om de forfaitaire regeling van toepassing te 
laten zijn voor het recht van schenking. Weliswaar is de materie van de 
bepaling van de waarde in bewoonde staat van de eigen woning voor het 
recht van schenking van minder belang dan voor het recht van successie 
- schenking van de eigen woning komt in de praktijk niet veel voor - maar 
wanneer de eigen woning, of een aandeel daarin, wordt geschonken dan 
wordt ook thans van de waarde in bewoonde staat uitgegaan. Volledig-
heidshalve wordt daarom voorgesteld om het forfait voor de bepaling van 
de waarde in bewoonde staat ook van toepassing te laten zijn voor het 
recht van schenking. 

Het forfait van de waarde bewoond zal van toepassing zijn bij de verkrijging 
van de eigen woning, of een aandeel daarin, door de echtgenoot, een 
bloedverwant in de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen etc. en ouders, 
grootouders etc.) en een bloedverwant in de zijlijn tot en met de tweede 
graad (broers en zusters). Deze groep van verkrijgers mag ook ingevolge 
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de huidige regeling de eigen woning voor de waarde in bewoonde staat 
aangeven. Tevens wordt voorgesteld om het forfait voor de waarde 
bewoond van toepassing te laten zijn ingeval van verkrijging van de eigen 
woning door een verkrijger als is bedoeld in artikel 24, tweede lid, letter b 
(een bloedverwant in de zijlijn vanaf de derde graad, of een niet-bloedver-
want, die met de erflater of de schenker een gemeenschappelijke huishou-
ding voerde). Deze uitbreiding ten opzichte van de huidige regeling hangt 
samen met de toezegging in de memorie van antwoord, bladzijde 10, om 
de regeling voor de waarde bewoond ook van toepassing te laten zijn voor 
niet-echtelijke samenlevingsvormen. 

De huidige regeling stelt als voorwaarde voor het van toepassing zijn van 
de waarde in bewoonde staat, dat redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat de bewoning door de verkrijgers zal worden voortgezet. Bij de voorge-
stelde bepaling is deze voorwaarde niet overgenomen, omdat een en ander 
in de praktijk veelal moeilijk is vast te stellen. 

Onder «eigen woning» dient ingevolge de voorgestelde bepaling te 
worden verstaan de woning, die de erflater of de schenker te zamen met 
ten minste één van de hiervoor genoemde personen tot het tijdstip van het 
overlijden of de schenking anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschik-
king stond. Dit betekent voor het recht van successie dat de regeling niet 
van toepassing is op de verkrijging van een huis, waarvan de eigenaar-
enig-bewoner is overleden. Dan wordt immers een huis in vrij opleverbare 
staat verkregen. 

Ook in geval van verkrijging van een tweede woning van de erflater is de 
regeling, evenals in de inkomsten- en de vermogensbelasting, niet van 
toepassing. Anderzijds is de regeling wel van toepassing wanneer de eigen 
woning slechts voor één van de bedoelde personen samen met de erflater 
tot hoofdverblijf diende en de overigen hun hoofdverblijf elders hadden. Te 
denken valt bij voorbeeld aan het geval dat de eigen woning gezamenlijk 
wordt verkregen door de langstlevende echtgenoot en een kind dat elders 
woont. Voor de bepaling van de omvang van de verkrijging van het 
uitwonende kind, dient dan met betrekking tot het verkregen aandeel in de 
eigen woning uit te worden gegaan van de waarde in bewoonde staat. 
Immers door het uitwonende kind wordt een aandeel in een woning 
verkregen, waarvan de waarde wordt gedrukt door de bewoning door de 
langstlevende echtgenoot. Met andere woorden, het uitwonende kind kan 
van zijn verkregen aandeel in de eigen woning niet de waarde in vrij 
opleverbare staat realiseren. 

De regeling zal eveneens van toepassing zijn in het geval een uitwonend 
kind de eigen woning krijgt gelegateerd, terwijl de langstlevende echtgenoot 
daarin blijft wonen. Weliswaar staan het kind in dat geval rechtsmiddelen 
ter beschikking om het huis te ontruimen en zo de waarde in vrij opleverbare 
staat te realiseren, maar vooral zal op morele gronden hiervan geen 
gebruik worden gemaakt. Ook krachtens de huidige regeling wordt van de 
waarde in bewoonde staat uitgegaan wanneer een kind de eigendom van 
het huis verkrijgt en het morele woonrecht van de langstlevende echtgenoot 
respecteert, door deze gebruik te laten maken van de woning. 

Bij deze gevallen dringt zich de vergelijking op met het geval dat de 
langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de eigen woning krijgt 
gelegateerd en het kind de blote eigendom verkrijgt. Ook in dat geval 
wordt de woning gebruikt door de langstlevende echtgenoot en is de 
eigendom in handen van het kind. Weliswaar staan dan aan het kind geen 
rechtsmiddelen ter beschikking om het huis te ontruimen, maareconomisch 
gezien komt deze situatie overeen met het geval dat het kind het morele 
woonrecht van de langstlevende respecteert en ervan afziet om gebruik te 
maken van de hem toekomende rechtsmiddelen. 

In de memorie van antwoord is, naar aanleiding van enkele arresten van 
de Hoge Raad waarbij op grond van opgewekt vertrouwen is beslist dat de 
waarde bewoond ook van toepassing is in geval van verkrijging van een 
eigen woning in vruchtgebruik onderscheidenlijk blote eigendom, het 
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voornemen geuit om de huidige regeling voor de gevallen alsnog uitdruk-
kelijk uit te sluiten. Dit zou betekenen dat bij verkrijging van de eigen 
woning in vruchtgebruik onderscheidenlijk blote eigendom voor de 
waardebepaling zou moeten worden uitgegaan van de waarde in vrij 
opleverbare staat. 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven mag echter ingevolge de huidige 
regeling bij verkrijgen van de eigen woning door een uitwonend kind, dat 
het morele woonrecht van de langstlevende echtgenoot respecteert, 
worden uitgegaan van de waarde in bewoonde staat, waarbij die waarde 
wordt vastgesteld aan de hand van alle relevante omstandigheden en 
feiten van het geval. Op grond van de voorgestelde forfaitaire regeling zijn 
nuanceringen echter niet meer mogelijk. 

Uitvoering van het in de memorie van antwoord geuite voornemen zou 
er bij de thans voorgestelde forfaitaire regeling toe leiden dat in geval van 
vruchtgebruik uitgegaan dient te worden van de waarde in vrij opleverbare 
staat, terwijl in geval van een moreel woonrecht altijd moet worden 
uitgegaan van 60% van de waarde in vrij opleverbare staat. Dit grote 
verschil in fiscale behandeling voor in materieel opzicht vergelijkbare 
gevallen komt mij bij nadere overweging minder wenselijk voor. Daarom 
wordt voorgesteld om de gevallen van verkrijging van de eigen woning in 
vruchtgebruik, alsmede van verkrijging van de eigen woning onder de last 
van vruchtgebruik, niet van de forfaitaire regeling uit te sluiten. Ook voor 
de bepaling van de waarde van het vruchtgebruik en van de blote eigendom 
dient de eigen woning dus in aanmerking genomen te worden voor 60% 
van de waarde in vrij opleverbare staat. 

De verschillen tussen de huidige regeling, zoals deze in de jurisprudentie 
nader inhoud heeft gekregen en de voorgestelde regeling kunnen als volgt 
worden samengevat. De voorgestelde regeling betekent nagenoeg uitslui-
tend een verruiming. Naast de gevallen waarin de huidige regeling van 
toepassing is zal de voorgestelde regeling ook toepassing vinden in een 
aantal andere gevallen. 

In de eerste plaats betreft dit de kring van verkrijgers. De huidige regeling 
ziet alleen op naaste familieleden, die met de erflater een gezin vormden. 
Onder naaste familieleden worden in dit verband verstaan de langstlevende 
echtgenoot, bloedverwanten in de rechterlijn en in de zijlijn tot en met de 
tweede graad. Bij de voorgestelde regeling is deze kring van verkrijgers 
uitgebreid met de verkrijgers bedoeld in artikel 24, tweede lid, onder b, die 
met de erflater of de schenker een gemeenschappelijke huishouding 
voerden. 

Ook is de huidige regeling op grond van een aantal arresten van de Hoge 
Raad expliciet beperkt tot inwonende familieleden. De voorgestelde 
regeling echter zal ook van toepassing zijn wanneer de eigen woning 
gezamenlijk wordt verkregen door verkrijgers die samen met de erflater het 
huis bewoonden en door verkrijgers die elders woonachtig zijn. 

In de tweede plaats betekent de voorgestelde regeling ten opzichte van 
de huidige regeling een verruiming inzake het begrip eigen woning. Deze 
verruiming vindt niet haar oorzaak in een ruimere omschrijving van het 
onroerend goed. In dat opzicht is er geen materieel verschil. 

De huidige regeling vindt echter alleen toepassing wanneer redelijkerwijs 
kan worden aangenomen dat de bewoning van het onderwerpelijke 
onroerend goed door de verkrijger zal worden voortgezet. Dan eerst is de 
waarde in bewoonde staat van toepassing. Bij de voorgestelde regeling is 
deze voorwaarde niet overgenomen. 

De hiervoor behandelde materie van de eigen woning die aan een recht 
van vruchtgebruik is onderworpen, speelt ook een rol bij de heffing van de 
vermogensbelasting. Tot nog toe wordt in de vermogensbelasting een 
woning waarop een recht van vruchtgebruik rust belast bij de vruchtgebruiker 
en wel naar 80% van de waarde van de woning in vrij opleverbare staat 
(vgl. o.m. HR 1 december 1982, rolno. 21.373, BNB 1983/26). De blote 
eigenaar wordt niet in de heffing van de vermogensbelasting betrokken. 
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Nu voor de heffing van het recht van successie wordt voorgesteld om de 
huidige op jurisprudentie berustende situatie te bestendigen, zodat ook in 
de toekomst bij de waardebepaling van de verkrijging van het vruchtgebruik 
onderscheidenlijk de blote eigendom van de eigen woning, wordt uitgegaan 
van de waarde in bewoonde staat, meen ik dat deze gedragslijn ook voor 
de vermogensbelasting moet worden gevolgd. Ik merk hierbij nog het 
volgende op. 

De huidige wijze van het heffen van vermogensbelasting over het 
vruchtgebruik van de eigen woning leidt naar mijn mening tot een ongewenst 
resultaat. De volle eigenaar wordt thans voor 60% van de waarde van de 
woning in vrij opleverbare staat belast. De vruchtgebruiker wordt voor 80% 
van deze waarde belast. De volle eigenaar bergt twee kwaliteiten in zich: hij 
is zowel bloot eigenaar als vruchtgebruiker. Toch wordt hij voor minder 
belast dan degene die slechts vruchtgebruiker is. Ook met het oog op deze 
situatie meen ik dat de voor het recht van successie gekozen gedragslijn 
tevens voor de heffing van de vermogensbelasting moet gelden, zodat de 
vruchtgebruiker wordt belast voor 48 percent van de waarde van de 
woning in vrij opleverbare staat. In het bij onderdeel V van deze nota van 
wijzigingen ingevoegde nieuwe artikel IV wordt daarom voorgesteld artikel 
9, eerste lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 in deze zin te 
wijzigen. 

De voorgestelde nieuwe tweede volzin van artikel 9, eerste lid, schrijft 
voor, dat bezittingen belast met een recht van vruchtgebruik of een recht 
van gebruik in aanmerking moeten worden genomen voor 80 percent van 
de waarde die daaraan zou zijn toegekend, indien de vruchtgebruiker of 
gebruiker de volle eigendom daarvan zou hebben. Dit leidt ertoe, dat de 
waarde van het (vrucht)gebruik van de eigen woning dient te worden 
gesteld op 80 percent van de waarde in bewoonde staat - zijnde volgens 
artikel 9, vierde lid, 60 percent van de waarde in vrij opleverbare staat -
derhalve op 48 percent van de waarde leeg. 

Voor schulden behorende tot het met vruchtgebruik belaste vermogen 
- waarbij de hiervoor beschreven problematiek zich niet voordoet - kan de 
waardering zoals deze ingevolge de huidige tweede volzin van artikel 9, 
eerste lid, worden gehandhaafd. De bij de nota van wijzigingen voorgestelde 
derde volzin van dat eerste lid strekt hiertoe. De tweede wijziging, welke bij 
onderdeel II wordt voorgesteld is van redactionele aard en houdt verband 
met de bij de eerste wijziging van dit onderdeel voorgestelde vernummering 
van de leden van artikel 21. 

Onderdeel III (artikel 32 van de Successiewet 1956) 

Onderdeel III bevat het voorstel tot vervanging van het bij het wetsontwerp 
voorgestelde onderdeel O. Zowel het oorspronkelijke wetsontwerp als de 
eerste nota van wijzigingen bevatten voorstellen tot wijzigingen van artikel 
32. Thans worden opnieuw wijzigingen van dit artikel voorgesteld. 

Ter wille van de overzichtelijkheid wordt in deze tweede nota van 
wijzigingen het totaal van de voorgestelde wijzigingen in artikel 32 opgeno-
men. De eerste, tweede en vierde wijziging zijn onveranderd uit het 
oorspronkelijke wetsontwerp overgenomen. De derde wijziging is onveran-
derd overgenomen uit de eerste nota van wijzigingen, met dien verstande 
dat de desbetreffende bedragen zijn aangepast op basis van de Bijstellings-
beschikking inkomstenbelasting, vermogensbelasting en rechten van 
successie en van schenking 1984, van 30 december 1983 (Stcrt 254). Nieuw 
zijn de vijfde en de zesde wijziging. Deze wijzigingen beogen een verandering 
van de thans geldende imputatieregeling voor pensioenrechten van 
echtgenoten. Tot een nader begrip van deze wijzigingen wordt eerst 
ingegaan op de huidige regeling. De verkrijging van pensioenen is niet aan 
de heffing van successierecht onderworpen. Dit geldt niet alleen voor de 
verkrijging van pensioenen welke naar hun aard niet belastbaar zijn 
(pensioenen welke niet worden verkregen krachtens een privaatrechtelijk 
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derdenbeding, bij voorbeeld een pensioen op grond van de Algemene 
burgerlijke pensioenwet), maar ook voor de verkrijging van de op grond 
van artikel 32, eerste lid, 5°, vrijgestelde pensioenen. Echter krachtens 
artikel 32, tweede lid, dient de gekapitaliseerde waarde van beide categorieën 
pensioenen welke door een echtgenoot ten gevolge van het overlijden 
worden verkregen, in mindering te worden gebracht op de vrijstelling van 
de echtgenoot tot een maximumbedrag van f309 931 (bedrag geldend voor 
1984), zodat de vrijstelling na deze imputatie nooit minder bedraagt dan 
f 123972 (1984). Deze imputatieregeling beoogt cumulatie van de kapitaal-
vrijstelling en de pensioenvrijstelling te voorkomen. De regeling is ingevoerd 
bij de Wet van 23 juni 1966 (Stb. 275), bij welke gelegenheid tevens de 
kapitaalvrijstelling, in vergelijking met de overige voor het successierecht 
geldende kapitaalvrijstellingen, op een relatief hoog niveau is gebracht. 

De kapitaalvrijstelling voor echtgenoten is mede gebaseerd op de 
verzorgingsgedachte. Bij het overlijden van één van de echtgenoten is de 
verkrijging van de langstlevende echtgenoot tot een maximumbedrag van 
f433 903 (1984) vrijgesteld van het recht van successie teneinde het 
mogelijk te maken dat de langstlevende echtgenoot een onbelaste oude-
dagsvoorziening verkrijgt. Ook de pensioenvrijstelling heeft tot doel het 
mogelijk te maken dat de langstlevende echtgenoot een onbelaste oude-
dagsvoorziening verkrijgt, zodat er geen reden bestaat om de kapitaalvrij-
stelling en de pensioenvrijstelling te laten cumuleren. 

De wijze waarop deze non-cumulatieregel is uitgewerkt leidt echter tot 
een aantal, naar mijn mening minder gewenste gevolgen. Deze vinden hun 
oorzaak in het civiele recht en in de maatschappelijke verhoudingen. 
Civielrechtelijk worden pensioenaanspraken niet beschouwd als gemeen-
schappelijke eigendom van de echtgenoten, maar als een hoogst persoonlijk 
recht van degene die deze aanspraken opbouwt, ongeacht het van toepassing 
zijnde huwelijksgoederenregime, al is hier wanneer het gaat om boedelver-
rekening bij echtscheiding een zekere kentering waarte nemen. De heersende 
opvatting heeft tot gevolg, dat zelfs wanneer de echtgenoten in algehele 
gemeenschap van goederen zijn gehuwd, de pensioenrechten geacht 
worden de eigendom te zijn van degene die deze opbouwt. Feitelijk zal dat 
in de Nederlandse samenleving veelal de man zijn. Conform deze feitelijke 
maatschappelijk verhoudingen zal er hierna ter wille van de duidelijkheid 
van worden uitgegaan dat de echtgenoot die de pensioenaanspraken 
opbouwt de man is en dat de vrouw de echtgenoot is, die juridisch gezien 
zelf geen aanspraken heeft. Hierbij moet dan uiteraard steeds worden 
bedacht dat ook de vrouw degene kan zijn die de pensioenaanspraken 
opbouwt, terwijl de man zelf geen aanspraken heeft en dat zich ook het 
geval kan voordoen dat de man en de vrouw ieder hun eigen pensioenaan-
spraken opbouwen. Ook hoeft niet in alle gevallen dat sprake is van een 
oudedagspensioen tevens sprake te zijn van een weduwen- en weduwnaars-
pensioen. Een combinatie met een weduwnaarspensioen zal zelfs hoogst 
zelden voorkomen. 

De hiervoor bedoelde situatie leidt tot gevolgen die ik ongewenst acht. 
Zij blijken wanneer men het geval waarin van een echtpaar de man als 
eerste overlijdt vergelijkt met dat waarin van een echtpaar de vrouw als 
eerste overlijdt. In het algemeen vindt wel imputatie plaats van de waarde 
van het weduwenpensioen op de vrijstelling van de vrouw bij het overlijden 
van haar man, maar vindt geen imputatie plaats van de waarde van het 
oudedagspensioen op de vrijstelling van de man bij het overlijden van zijn 
vrouw. De langstlevende vrouw zal daarom feitelijk veel vaker dan de 
langstlevende man bij overlijden van de partner geconfronteerd worden 
met een vrijstelling die door de imputatie lager is dan het maximumbedrag 
van f433 903 (1984). 

Deze uitkomst komt mij om de volgende redenen ongewenst voor. Zoals 
hiervoor reeds is uiteengezet heeft de kapitaalvrijstelling voor echtgenoten 
- gezien de hieraan ten grondslag liggende verzorgingsgedachte - mede 
tot doel het mogelijk te maken dat de langstlevende echtgenoot een 
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onbelaste oudedagsvoorziening verkrijgt. In deze optiek is er dan ook geen 
reden om de echtgenoot, die zelf pensioenaanspraken heeft, bij het 
overlijden van de andere echtgenoot de maximale vrijstelling toe te 
kennen. Hij heeft immers al een oudedagsvoorziening in de vorm van 
pensioenaanspraken. 

Ook maatschappelijk gezien is het vreemd dat degene die in het genot is 
van, of uitzicht heeft op een oudedagspensioen, bij het overlijden van zijn 
vrouw de maximale vrijstelling geniet, terwijl in het geval dat hij als eerste 
overlijdt de overblijvende echtgenoot de vrijstelling ziet verminderd met de 
waarde van het verkregen weduwenpensioen. In het maatschappelijke 
leven worden de opgebouwde pensioenaanspraken toch veeleer als een 
gemeenschappelijke bate ervaren. Het gegeven dat het pensioenrecht als 
een hoogstpersoonlijk recht alleen aan de man toebehoort als degene die 
het op grond van de arbeidsrelatie verworven heeft, berust naar mijn 
overtuiging maatschappelijk gezien niet op een breed draagvlak. Civielrech-
telijk behoren de pensioenaanspraken weliswaar aan de man toe, maar in 
maatschappelijk opzicht zijn deze opgebouwd met het doel om de uitkeringen 
ook voor beider levensonderhoud aan te wenden zoals onder meer blijkt 
uit het arrest van de Hoge Raad van 27 november 1981, rolnr. 11 709 
(R.v.d.W. 1981, afl. 148, nr. 157), waarbij is bepaald dat pensioenrechten 
bij verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap in geval van ontbin-
ding van het huwelijk door echtscheiding verevend moeten worden. De 
Hoge Raad overwoog in dit geval onder andere «Voor de vraag wanneer 
een zodanige verrekening op haar plaats is, is voorts van belang dat ter zake 
van pensioenrechten als de onderhavige niet alleen verknochtheid bestaat 
met de persoon van de rechthebbende op het pensioen, maar in de regel 
tevens een niet te verwaarlozen band met de persoon van de andere 
echtgenoot. Voor wat betreft de ouderdomspensioenen bestaat deze band 
hierin dat het pensioenrecht, zo de rechthebbende gehuwd is, uit maat-
schappelijk oogpunt bestemd is te voorzien in de behoeften van beide 
echtgenoten en dat voorts de opbouw van een zodanig pensioen, in 
verband met de gehele of gedeeltelijke financiering in beginsel moet 
worden gezien als het resultaat van de gemeenschappelijke inspanning van 
beide echtgenoten, voortvloeiende uit de zorg die zij krachtens artikel 81 
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek aan elkaar verschuldigd zijn. Voor 
de weduwenpensioenen geldt, voor zover zij aan de gescheiden echtgenote 
ten goede zullen komen, iets soortgelijks, nu ook de opbouw daarvan 
geheel of gedeeltelijk uit de gemeenschap is bekostigd en door gemeen-
schappelijke inspanning in voormelde zin is tot stand gebracht.» 

Maatschappelijk gezien is de situatie waarin pensioenrechten aanwezig 
zijn vergelijkbaar met die van echtgenoten die gezamenlijk een oudedags-
voorziening in de vorm van vermogen hebben opgebouwd. Overlijdt dan 
één van de echtgenoten, dan kan de ander de oudedagsvoorziening in haar 
geheel te eigen bate aanwenden. Dan is echter ook juridisch gezien sprake 
van een verkrijging en wordt het door de langstlevende verkregen deel van 
de oudedagsvoorziening wel in de heffing van het successierecht betrokken. 

De voorgestelde vijfde en zesde wijziging beogen tot een fiscaal resultaat 
te geraken dat beter aansluit bij de maatschappelijke werkelijkheid. 

Uitgangspunt van de voorgestelde regeling vormt de fictie, voor de 
toepassing van de imputatieregeling pensioenen van echtgenoten altijd als 
gemeenschappelijk eigendom van hen beiden te beschouwen. Dit brengt 
met zich mee dat zowel de ten gevolge van het overlijden door de langstle-
vende echtgenoot verkregen weduwen c.q. weduwnaarspensioenen, als de 
aan de langstlevende echtgenoot toebehorende pensioenen geïmputeerd 
dienen te worden. Voorts heeft het uitgangspunt van de voorgestelde 
regeling tot gevolg dat de imputatie beperkt blijft tot de helft van de 
waarde van deze pensioenen. Dit betekent dat wanneer van een echtpaar, 
waarvan de man pensioenrechten heeft opgebouwd, de man als eerste 
komt te overlijden, de vrijstelling van de vrouw wordt geïmputeerd met de 
helft van de waarde van het door haar verkregen weduwenpensioen. Ten 
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opzichte van de huidige regeling betekent dit dat de vrijstelling van de 
weduwe in het algemeen hoger zal uitvallen. De imputatie blijft immers 
beperkt tot de helft van de waarde van het weduwenpensioen, terwijl thans 
de vrijstelling wordt gekort met de gehele waarde van het weduwenpensioen. 
Zou in dit geval de vrouw als eerste komen te overlijden, dan wordt de 
vrijstelling van de man gekort met de helft van de waarde van zijn oude-
dagspensioen. Ten opzichte van de huidige regeling betekent dit dat de 
vrijstelling van de weduwnaar in het algemeen lager zal uitvallen. Zijn 
eigen oudedagspensioen wordt immers thans niet geïmputeerd. 

Door deze benadering wordt ook de gelijke behandeling van enerzijds de 
groep van echtgenoten die gezamenlijk een oudedagsvoorziening opbouwen 
in de vorm van vermogen en anderzijds de groep van echtgenoten die de 
pensioenaanspraken hebben opgebouwd beter verwezenlijkt. Immers, 
anders dan tot dusverre, wordt ingevolge de voorgestelde regeling in alle 
gevallen waarin echtgenoten pensioenaanspraken hebben opgebouwd de 
vrijstelling van de langstlevende echtgenoot geïmputeerd, zodat cumulatie 
van de kapitaalvrijstelling en de pensioenvrijstelling zich niet meer kan 
voordoen. Evenals in de huidige regeling zijn AOW- of AWW-uitkeringen 
die ingebouwd zijn in de pensioenen, uitgezonderd van de imputatieregeling. 
Deze uitkeringen leiden derhalve niet tot korting van de vrijstelling. 

Ook pensioenen die nog in opbouw zijn vallen onder de imputatieregeling. 
Dit kan zich voordoen wanneer van een nog niet gepensioneerde man de 
vrouw komt te overlijden. De waarde van de door de man tot dan toe 
opgebouwde pensioenaanspraken dient dan - verminderd met de inbouw 
van een AOW-bestanddeel - voor de helft in mindering te worden gebracht 
op zijn vrijstelling van het successierecht. Ten slotte is de bepaling overge-
nomen uit het huidige tweede lid van artikel 32, dat de vrijstelling na de 
imputatie nooit minder bedraagt dan f123 972 (bedrag geldende voor 
1984). 

Nadere aandacht verdient nog de waardebepaling van de eigen pensioe-
nen van de verkrijger. In het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956 zijn 
nadere regels gegeven omtrent het berekenen van de waarde van periodieke 
uitkeringen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het gaat om uitkeringen die 
terstond aanvangen. Voor de ingegane pensioenen van de verkrijger 
leveren deze regels geen problemen op. Echter voor nog niet ingegane 
pensioenen van de verkrijger zijn deze regels niet bruikbaar. Dan immers 
gaat het om een pensioen dat pas tot uitkering komt op een bepaald 
tijdstip in de toekomst, veelal de maand waarin de gerechtigde 65 jaar 
wordt. Voor de kapitalisatie van nog niet ingegane pensioenen zullen 
derhalve nieuwe regels moeten worden opgesteld. Deze zijn thans in 
voorbereiding en zullen na de verheffing van het onderhavige wetsvoorstel 
tot wet worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956. 

De tweede volzin van het voorgestelde derde lid heeft betrekking op de 
premieaftrek. Ingevolge een administratief voorschrift omtrent de toepassing 
van artikel 23 van de Successiewet 1956 mag thans een weduwe die in 
algehele gemeenschap van goederen was gehuwd op de waarde van het 
door haar ten gevolge van het overlijden verkregen pensioen in mindering 
brengen de helft van het bedrag dat staande de gemeenschap ter verkrijging 
van de uitkering aan premies is betaald. Aan deze premie-aftrekregeling 
voor de huidige imputatieregeling ligt de gedachte ten grondslag dat 
hetgeen door de verkrijgende echtgenoot zelf aan het verkregen recht is 
bijgedragen buiten de imputatieregeling dient te blijven. 

Ingevolge de aan de voorgestelde regeling ten grondslag liggende fictie 
wordt echter aangenomen dat de echtgenoten ieder hun eigen deel van de 
pensioenaanspraken opbouwen. Het geïmputeerde deel van de pensioen-
aanspraken is het deel dat door de overledene zelf is opgebouwd; de 
langstlevende echtgenoot heeft hier zelf niets aan bijgedragen. Bij de 
voorgestelde imputatieregeling bestaat er dan ook geen aanleiding meer 
om de langstlevende echtgenoot premieaftrek toe te staan. De tweede 
volzin van het voorgestelde derde lid strekt hiertoe. 
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De gekapitaliseerde waarde van een ten gevolge van het overlijden 
verkregen pensioen wordt, voordat deze waarde op de vrijstelling wordt 
geïmputeerd, op de voet van artikel 20, vijfde lid, onder letter b, verminderd 
met de inkomstenbelasting die de verkrijger terzake van het pensioen 
verschuldigd kan worden. Deze belasting wordt ingevolge artikel 20, zesde 
lid, forfaitair gesteld op 30% van de waarde van het verkregen pensioen. 

De derde volzin van het voorgestelde derde lid beoogt de mogelijkheid te 
openen op de waarde van de eigen pensioenen van de verkrijger, evenals 
bij de ten gevolge van het overlijden verkregen pensioenen, de inkomsten-
belasting die hierover verschuldigd kan worden in mindering te brengen. 
Over de budgettaire gevolgen van de regeling merk ik het volgende op. 
Zoals hiervoor reeds is aangegeven betekent het voorstel ten opzichte van 
de huidige regeling dat de vrijstelling voor weduwen in het algemeen 
hoger zal uitvallen, omdat de imputatie beperkt blijft tot de helft van het 
weduwenpensioen. De vrijstelling voor weduwnaren zal in het algemeen 
lager uitvallen, omdat deze vrijstelling wordt gekort met de helft van de 
waarde van de eigen oudedagspensioenen die ingevolge de huidige 
regeling niet worden geïmputeerd. Dit laatste aspect maakt een exacte 
raming van de budgettaire gevolgen onmogelijk, omdat geen gegevens 
voorhanden zijn omtrent de waarde van de eigen oudedagspensioenen. 
Gelet echter op het feit dat krachtens de voorgestelde regeling de vrijstelling 
voor de weduwe veelal hoger zal uitvallen, terwijl de vrijstelling voor de 
weduwnaar in het algemeen lager zal uitvallen, alsmede op het feit dat de 
opbrengst van de groep van echtgenoten slechts een uiterst gering deel 
uitmaakt van de totale opbrengst van het successierecht en dat bij de 
voorgestelde regeling de premie-aftrek komt te vervallen, acht ik de 
verwachting gerechtvaardigd dat de regeling budgettair nagenoeg 
neutraal zal uitvallen. 

Onderdeel IV (artikel 33 van de Successiewet 1956) 

Onderdeel IV van deze nota van wijzigingen betreft de vrijstelling van 
schenkingsrecht vervat in artikel 33, eerste lid, 8°. Op grond van deze 
bepaling is vrijgesteld hetgeen wordt verkregen door iemand die niet in 
staat is zijn schulden te betalen, mits het geschonkene ertoe strekt hem 
daartoe in staat te stellen. Bij het oorspronkelijke wetsontwerp is voorgesteld, 
deze vrijstelling te doen vervallen. In de memorie van toelichting is naar 
voren gebracht dat in de tegenwoordige tijd schenkingen met het hierboven 
geciteerde oogmerk niet meer of nog slechts sporadisch voorkomen. 
Voorts is gesteld dat de bepaling leidt tot een minder gewenst resultaat 
gezien de uitspraak van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 30 juni 1977, 
rolno. 59/1977MI, BNB 1978/321. 

Door de leden van verschillende fracties is op dit voorstel in het algemeen 
afwijzend gereageerd. 

De leden van de fracties van C.D.A. en V.V.D. wezen op de (verslechterende) 
economische situatie waardoor in toenemende mate een beroep op de 
vrijstelling zal moeten worden gedaan. De leden van laatstgenoemde 
fractie vonden het bovendien niet geheel redelijk om op grond van één 
rechterlijke uitspraak van een gerechtshof de wet ter zake te wijzigen. 

Ook de leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden kritische vragen in 
deze richting. 

De leden van de fracties van S.G.P. en R.P.F, gaven de voorkeur aan een 
herformulering van de bestaande vrijstelling met als belangrijkste argument 
dat de huidige vrijstelling een voor de hand liggende mogelijkheid biedt 
om heffing van schenkingsrecht te ontgaan. 
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Ik heb mij over het voorstel en de kritiek daarop bezonnen. In grote lijnen 
deel ik die kritiek. De lange voorgeschiedenis van de onderhavige vrijstelling, 
die bij de invoering van het schenkingsrecht in 1917 is geïntroduceerd en 
sindsdien inhoudelijk niet is gewijzigd, heeft slechts weinig jurisprudentie 
opgeleverd. Kennelijk hebben zich in al die jaren weinig problemen 
dienaangaande voorgedaan. Wanneer nu een rechterlijke uitspraak 
betreffende deze vrijstelling een voor de fiscus minder gewenst resultaat 
oplevert gaat het naar mijn mening te ver om alleen naar aanleiding 
daarvan tot afschaffing over te gaan. Ik teken hierbij overigens nog aan dat 
naar mijn mening in een geval als waar het gerechtshof te 's-Gravenhage 
in zijn hierboven genoemde uitspraak over heeft geoordeeld niet van het 
ontgaan van belasting kan worden gesproken. Ik acht het redelijk dat een 
schenking aan iemand die op zeker moment niet in staat is zijn schulden te 
betalen is vrijgesteld van schenkingsrecht. Ik zou in een dergelijke situatie 
niet restrictief willen optreden. Daar komt bij dat in verband met de huidige 
economische situatie - de leden van de fracties van C.D.A. en V.V.D. wezen 
hier al op - naar verwachting vaker dan tot nu toe het geval was een 
beroep zal moeten worden gedaan op toepassing van de onderhavige 
vrijstelling. 

Zowel de Raad van State als de leden van de fracties van S.G.P. en R.P.F, 
hebben de suggestie gedaan de vrijstelling te herformuleren, zodat niet 
alleen met de financiële toestand van begiftigde op het moment van 
schenking, maar ook met de toekomstverwachtingen ten aanzien van zijn 
inkomen of vermogen rekening wordt gehouden. 

Zoals reeds in de memorie van antwoord is gezegd is het moeilijk om 
een wettelijke omschrijving te vinden die alle gevallen omvat maar ook 
weer niet te ruim is. Ik ben er ook niet in geslaagd een wijziging van de 
vrijstelling te ontwerpen die op zichzelf niet weer nieuwe problemen zou 
kunnen oproepen. Het vorenstaande overziende kom ik tot de conclusie dat 
het de voorkeur verdient de bestaande vrijstelling onverkort te handhaven. 

Onderdeel l/(artikel 35a van de Successiewet 1956) 

De bij dit onderdeel voorgestelde wijziging is van zuiver technische aard 
en hangt samen met onderdeel II, waar bij de zesde wijziging wordt 
voorgesteld om een nieuw lid aan artikel 32 toe te voegen. 

Onderdeel VI 

Voor de toelichting op het bij dit onderdeel voorgestelde artikel IV, dat de 
wijziging bevat van de Wet op de vermogensbelasting 1964 ter zake van de 
waardering van de eigen woning belast met vruchtgebruik of recht van 
gebruik, moge verwezen worden naar de toelichting op onderdeel II, waar 
op dit voorstel al nader is ingegaan. 

Gezien het grote aantal artikelen dat na de verheffing van het ontwerp tot 
wet zal worden gewijzigd, komt het mij wenselijk voor dat de gewijzigde 
tekst van de wet in zijn geheel in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Het 
voorgestelde artikel V strekt hiertoe. 

Onderdeel VII 

In verband met de omstandigheid dat in het onderhavige wetsontwerp 
een nieuw artikel is opgenomen, waarin wordt voorgesteld in de Wet op de 
vermogensbelasting 1964 een wijziging aan te brengen, dient het artikel 
dat de inwerkingtreding regelt, te worden aangepast. Ingevolge de gewij-
zigde tekst van het nieuwe artikel VI - het oorspronkelijke artikel IV - treedt 
deze wet met uitzondering van het nieuw ingevoegde artikel IV in werking 
op een door de Kroon te bepalen tijdstip. Het nieuw ingevoegde artikel IV 
dat de wijziging in de vermogensbelasting regelt, treedt in werking met 
ingang van het kalenderjaar volgende op dat waarin de wet in het Staatsblad 
is gepubliceerd. 

De staatssecretaris van Financiën, 
H. E. Koning 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 17041, nr. 11 11 


