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OORSPRONKELIJKE TEKST VAN DE TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING EN 
VAN DE TOELICHTING ALSMEDE VAN DE NOTA NAAR AANLEIDING VAN 
HET EINDVERSLAG, ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN 
VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD 

I. TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Onderdeel I 

Dit onderdeel is nieuw. Door 
opname van dit onderdeel zijn de 
overige onderdelen vernummerd. 

Onderdeel II 

Aan de oorspronkelijke tekst van dit 
onderdeel (het oude onderdeel I) is 
een tweede lid toegevoegd. 

Onderdeel III 

De bij dit onderdeel (het oude 
onderdeel II) genoemde bedragen van 
f 185 958, f 148 767, f111 576, f 74 384 
en f123972 luidden in de oorspronke-
lijke tekst respectievelijk f 179 151, 
f 143321, f107 492, f 71 661 enf 119434. 

Onderdeel V 

De aanhef van dit onderdeel is 
toegevoegd. 

Onderdeel VI 

Dit onderdeel is nieuw. 

Onderdeel VII 

Dit onderdeel is nieuw. 

II. TOELICHTING 

Onderdeel I 

De toelichting bij onderdeel I is 
nieuw. In verband met de opname 
van dit nieuwe onderdeel I zijn de 
overige onderdelen vernummerd. 

Onderdeel II 

In de derde alinea, derde volzin, 
stond in plaats van niet-bloedverwant: 
niet-verwant. 

De dertiende tot en met de zeven-
tiende alinea zijn toegevoegd. 

Na de achttiende alinea luidde de 
tekst tot aan het slot van dit onderdeel: 

Ik merk hierbij nog het volgende op. 
De huidige wijze van het heffen van 
vermogensbelasting over het vrucht-
gebruik 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. 

Zo de Staten-Generaal mijn visie 
omtrent de waardering voor de 
vermogensbelasting van de eigen 
woning die aan een recht van vrucht-
gebruik is onderworpen deelt, ben ik 
voornemens een aanschrijving aan de 
belastingdienst te richten waarin ik de 
hiervoor beschreven gedragslijn ter 
zake van de vermogensbelasting 
uiteenzet. Deze nieuwe gedragslijn zal 
dan ingaan voor het eerstvolgende 
belastingjaar na de inwerkingtreding 
van het onderhavige wetsontwerp. 
Terzijde merk ik nog op dat deze 
nieuwe gedragslijn mijns inziens kan 
worden gefundeerd op de wettekst 
- sedert de daarin met ingang van 1 
januari 1981 aangebrachte wijzigin-
gen - zodat ik meen te kunnen afzien 
van een wetswijziging. 

Onderdeel III 

In de vierde alinea is de vermelding 
van de Bijstellingsbeschikking 
inkomstenbelasting, vermogensbelas-
ting en rechten van successie en van 
schenking 1983 vervangen door die 
van 1984. Tevens zijn in verband met 
die nieuwe Bijstellingsbeschikking 
diverse bedragen aangepast. 

In de dertiende alinea luidde de 
passage die aanvangt met «Civielrech-
telijk behoren ....» en eindigt met «.... 
tot stand gebracht.»»: 

Civielrechtelijk behoren pensioen-
aanspraken weliswaar aan de man 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 17 041 , D-F 1 



toe, maar in maatschappelijk opzicht 
zijn deze opgebouwd met het doel om 
de uitkeringen ook voor beider 
levensonderhoud aan te wenden. 

Ook de rechtspraak tendeert in die 
richting, zoals blijkt uit het arrest van 
de Hoge Raad van 27 november 1981, 
rol no. 11709 (R.v.d.W. 1981, afl. 148, 
nr. 157), waarbij is bepaald dat 
pensioenrechten bij verdeling van de 
huwelijksgemeenschap in geval van 
ontbinding van het huwelijk door 
echtscheiding verevend moeten 
worden. 

Het slot van dit onderdeel, aanvan-
gende met «De tweede volzin van het 
voorgestelde derde lid ....» luidde: 

De tweede volzin van het voorgestel-
de derde lid heeft betrekking op de 
premieaftrek. Ingevolge een admini-
stratief 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 geen rekening gehou-
den dient te worden met hetgeen 
door de verkrijgende echtgenoot zelf 
is bijgedragen aan het verkregen 
recht. Ingevolge de aan de voorgestel-
de regeling ten grondslag liggende 
fictie wordt echter aangenomen dat 
de echtgenoten ieder hun eigen deel 
van de pensioenaanspraken opbou-
wen. Het geïmputeerde deel van de 
pensioenaanspraken is het deel dat 
door de overledene zelf isopgebouwd; 
de langstlevende echtgenoot heeft 
hier zelf niets aan bijgedragen. Bij de 
voorgestelde imputatieregeling 
bestaat er dan ook geen aanleiding 
meer om de langstlevende echtgenoot 
premie-aftrek toe te staan. De tweede 
volzin van het voorgestelde derde lid 
strekt hiertoe. 

De derde volzin van het voorgestelde 
derde lid beoogt de mogelijkheid te 
openen op de waarde van de eigen 
pensioenen van de verkrijger, evenals 
thans al het geval is bij de ten gevolge 
van het overlijden verkregen pensioe-
nen, de inkomstenbelasting die 
hierover verschuldigd kan worden in 
mindering te brengen. 

Onderdelen VI en VII 

Deze onderdelen zijn nieuw. 

III. NOTA NAAR AANLEIDING VAN 
HET EINDVERSLAG 

Recht van overgang 

De passage in de tweede alinea 
welke aanvangt met «Wat betreft de 
studie over de problematiek in haar 
algemeenheid» en eindigt met «er 
wordt naar gestreefd om in de loop 
van dit jaar een wetsontwerp ter zake 
in te dienen», luidde: 

Wat betreft de studie over de 
problematiek in haar algemeenheid 
mag ik op deze plaats volstaan met te 
verwijzen naar hetgeen ik in de 
UCV-vergadering op 13 juni 1983 bij 
de openbare behandeling van het 
ISMO-rapport (17050, nr. 2) en van de 
nota Fraudebestrijding (17 522) 
hierover heb meegedeeld (Handelin-
gen Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 
UCV 40 en 44, blz. 34-44 en 44-58). 
Bij die gelegenheid heb ik opgemerkt 
dat de studie is voltooid en dat ik in 
beginsel heb besloten tot de invoering 
van een renteregeling. Thans wordt 
aan een dergelijke regeling gewerkt, 
die naar ik verwacht over enkele jaren 
kan gaan functioneren. 

Diversen 

Dit onderdeel luidde in de oorspron-
kelijke tekst: 

Diversen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zijn 
van oordeel dat onafhankelijk van de 
definitieve regeling in het spoor van 
de nota «Op Weg» overwogen dient 
te worden de opbouw van vrijgestelde 
partnerpensioenen voortaan mogelijk 
te maken. Ik geef er echter de voorkeur 
aan om, nu de discussie over de 
zoveel mogelijk gelijke behandeling 
van gehuwde en ongehuwde samen-
levers in de loon- en inkomstenbelas-
ting vordert, op dit punt pas tot een 
standpuntbepaling te komen nadat 
meer definitieve conclusies uit deze 
discussie te trekken zijn. 
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