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Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964,
de Wet op de vermogensbelasting 1964, de
Successiewet 1956, de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 en de Coördinatiewet
Sociale Verzekering naar aanleiding van de
herziening van het fiscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en bepaalde
spaarvormen in de inkomstenbelasting
(Aanpassing van de Wet op de loonbelasting
1964 en andere wetten aan Brede
Herwaardering)

MEMORIE VAN TOELICHTING

HOOFDSTUKI

ALGEMEEN

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de brede herwaardering van het fiscale
regime voor onderhoudsvoorzieningen en bepaalde spaarvormen. In
verband met het bij de Wet van 12 december 1991, Stb. 697, (hierna:
Brede Herwaardering) tot stand gekomen nieuwe regime in de inkom–
stenbelasting is het noodzakelijk de bepalingen op dit terrein in andere
belastingen aan te passen.

In de eerste plaats wordt de loonbelasting in overeenstemming
gebracht met de bij Brede Herwaardering geïntroduceerde fiscale
regeling van lijfrenten in de inkomstenbelasting. Voorts worden in het
onderhavige wetsvoorstel de vermogensbelasting en het successierecht,
alsmede de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552) aan die
regelingen aangepast.

In de hoofdstukken II, III, IV en V van deze memorie komen achtereen–
volgens de voorgestelde wijzigingen in de loonbelasting, de vermogens–
belasting, het successierecht en de Coördinatiewet Sociale Verzekering
aan de orde. Er worden voorts enkele wijzigingen voorgesteld in de Wet
op inkomstenbelasting 1964 (Stb. 1990, 103). Aangezien deze wijzi–
gingen direct verband houden met bepaalde wijzigingen in de loonbe–
lasting, worden deze aan de orde gesteld bij de desbetreffende wijzi–
gingen in de loonbelasting in hoofdstuk II. In hoofdstuk VI komen de
budgettaire en andere aspecten van de voorstellen aan de orde. In
hoofdstuk VII wordt ingegaan op de datum van inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel. Hoofdstuk VIII bevat de toelichting op de artikelen.

Een aantal openstaande punten met betrekking tot de Brede Herwaar–
dering wordt in afzonderlijke wetsvoorstellen geregeld. Het onlangs
ingediende wetsvoorstel kapitaalverzekeringen en periodieke uitkeringen
voorziet - behalve in een aantal technische wijzigingen - in uitbreiding
van de zogenaamde tekortregeling tot samenwonenden, in indexering
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van de vrijstellingsbedragen voor kapitaalverzekeringen en in een
aanpassing van het regime voor kapitaalverzekeringen ter zake waarvan
meer dan één uitkering bij in leven zijn door de verzekeraar wordt
gedaan. Een wetsvoorstel tot aanpassing van het regime voor winstbe–
wijzen zal naar verwachting op korte termijn worden ingediend bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze onderwerpen zijn niet in het
onderhavige voorstel opgenomen omdat zij daarmee geen directe band
hebben.

De Sociale Verzekeringsraad heeft op 17 september 1992 geadviseerd
inzake het onderhavige wetsvoorstel. Dit advies, dat als bijlage 1 bij de
memorie van toelichting is opgenomen', heeft geleid tot enige aanpas–
singen. Verwezen zij naar hoofdstuk V van deze memorie.

HOOFDSTUK II

LOONBELASTING

1. Pensioenaanspraken

De regeling van de loonbelasting met betrekking tot pensioenen
betreft de fiscale behandeling van aan de werknemer toegekende pensi–
oenrechten. Deze pensioenrechten worden bij toekenning niet belast
indien zij ingevolge een pensioenregeling in de zin van de loonbelasting
zijn gedaan. Met betrekking tot zowel de kring van gerechtigden tot een
pensioen als de kring van verzekeraars van een pensioen wordt een
aantal aanpassingen voorgesteld. Deze aanpassingen leiden ertoe dat
aansluiting wordt gezocht bij hetgeen daarover met betrekking tot
lijfrenten in Brede Herwaardering is bepaald Op bepaalde punten blijven
echter verschillen bestaan tussen het lijfrenteregime in de inkomstenbe–
lasting en het pensioen– en VUT-regime in de loonbelasting. In bijlage 2
van deze memorie is hierop ingegaan. Daarnaast hebben de voorstellen
tot gevolg dat bepaalde pensioenregelingen die thans door de Minister
van Financiën moeten worden aangewezen omdat zij niet volledig onder
de pensioendefinitie vallen, zoals die van het «partnerpensioen», recht–
streeks onder de wettelijke pensioendefinitie zullen vallen.

Aan de kring van gerechtigden tot een pensioen is toegevoegd de
partner van de werknemer ingeval sprake is van ongehuwd samenwonen
en geen bloed– of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat. Op deze
wijze wordt, zoals reeds is aangeduid, het zogenaamde partnerpensioen
gecodificeerd. Partnerpensioenen dienen onder het huidige regime
afzonderlijk te worden aangewezen om als pensioenregeling te kunnen
worden aangemerkt.

Ten aanzien van wezenpensioen voor de kinderen van de werknemer is
aansluiting gezocht bij het bij Brede Herwaardering tot stand gekomen
regime voor lijfrenten in de inkomstenbelasting (artikel 45, eerste lid,
onderdeel g, onder 2°, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964). Als
gevolg hiervan is de thans in de wet opgenomen leeftijdsgrens van 21
jaar verhoogd naar 30 jaar en is de voorwaarde ter zake van de
ongehuwde staat van het kind vervallen. Op deze wijze wordt bovendien
aansluiting gevonden bij de bestaande praktijk. In veel pensioenrege–
lingen strekt de aanspraak op wezenpensioen zich mede uit tot meerder–
jarige wezen voor wie nog kinderbijslag wordt genoten of die zelf recht
hebben op studiefinanciering.

Het in de wet opnemen van instellingen waar de pensioenaanspraken
moeten zijn verzekerd, is nieuw. Bij het omschrijven van de toegelaten
kring van verzekeraars is aansluiting gezocht bij het bij Brede Herwaar–

1 Ter inzage geiegd bij de afdeiing Parie dering tot stand gekomen artikel 45, vijfde lid, van de Wet op de inkom–
mentaire Documentatie stenbelasting 1964. In de eerste plaats kan een pensioenregeling worden
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ondergebracht bij een «professioneel» pensioenfonds of een «profes–
sionele» verzekeringsmaatschappij die in Nederland is gevestigd of in
Nederland een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiger heeft. Duide–
lijkheidshalve zij hierbij opgemerkt dat onder een pensioenfonds mede
wordt verstaan een fonds waarin VUT-regelingen worden ondergebracht.
In de tweede plaats kunnen in bepaalde gevallen tot de verzekeraars van
pensioenaanspraken worden gerekend «professionele» pensioenfondsen
en verzekeraars die niet in Nederland zijn gevestigd, hoewel de fiscale
claim in dergelijke situaties van buitenlandse pensioenverzekeraars niet
zonder meer is zeker gesteld. Het onderliggende pensioenkapitaal, dat
als verhaalsobject zou kunnen dienen, berust immers ook in het
buitenland. Wij achten het echter vanuit maatschappelijk oogpunt
ongewenst, mede gezien de toenemende arbeidsmobiliteit over de lands–
grenzen, dat het in het geheel niet meer zou worden toegestaan dat een
pensioenaanspraak bij een buitenlandse verzekeraar wordt opgebouwd
Om die reden wordt het mogelijk gemaakt dat een niet in Nederland
gevestigd «professioneel» pensioenfonds of verzekeraar kan optreden als
verzekeraar van pensioenaanspraken, mits de opbouw van de pensioen–
aanspraken hier in Nederland geschiedt ter voortzetting van pensioen–
aanspraken die elders zijn opgebouwd in een periode waarin de
werknemer buiten Nederland woonde.

In de derde plaats is in de opsomming van toegelaten verzekeraars in
de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen de werkgever
of de gewezen werkgever, waarbij voor directeuren-grootaandeelhouders
beperkende voorwaarden worden gesteld. Ten overvloede zij er op
gewezen dat mgevolge artikel 2, eerste lid, van de Pensioenen spaar–
fondsenwet de werkgever verplicht is de pensioenaanspraken van
werknemers te verzekeren bij een afzonderlijk pensioenfonds of verzeke–
ringsmaatschappij. Deze verplichting is onder daartoe gestelde
voorwaarden niet van toepassing op een pensioentoezegging aan een
grootaandeelhouder in de zin van de Pensioen– en spaarfondsenwet
(welk begrip overigens niet geheel overeenkomt met het in deze
memorie gemakshalve gehanteerde begrip directeur-grootaandeel–
houder; dit wordt toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze
memorie, Artikel I, onderdeel D, bij begrip «directeur-grootaandeel–
houder»). Hierdoor geldt voor de directeur-grootaandeelhouder de
mogelijkheid de pensioenverplichting in «eigen beheer» te houden. De
werkgever treedt dan zelf als verzekeraar op. Wij achten het niet
opportuun aan de bestaande mogelijkheid op dit punt een einde te
maken aangezien vanuit een oogpunt van financiering van de onder–
neming van de werkgever op dit punt een maatschappelijke behoefte
bestaat. Hierbij is voorts van belang dat in een eigen-beheersituatie de
risico's zowel aan de zijde van de pensioengerechtigde liggen als gevolg
van het ondernemingsrisico als aan de zijde van de fiscus in verband met
de fiscale claim op de pensioenaanspraak. In zoverre is er sprake van een
evenwichtige verdeling van de risico's met betrekking tot de pensioen–
aanspraak. Bovendien nemen wij daarbij in ogenschouw dat er voor de
ondernemer-natuurlijk persoon in feite ook een eigen-beheermogelijkheid
is, namelijk ingevolge de regeling van de fiscale oudedagsreserve in de
inkomstenbelasting. Wij hebben gelet op het kader van het onderhavige
voorstel thans geen wijzigingen voorgesteld in de voorwaarden
waaronder pensioen in «eigen» beheer wordt opgebouwd in de situatie
dat de Pensioen– en spaarfondsenwet daartoe de mogelijkheid biedt.
Niettemin heeft bij voorbeeld de bestaande mogelijkheid tot lineaire
reservering wel onze aandacht, mede in relatie tot het hierna te
bespreken voorstel met betrekking tot eigen pensioenlichamen als dit
zou blijken te leiden tot een belangrijke toename van eigen-beheersi–
tuaties.

Ten opzichte van het huidige regime leidt het voorstel ertoe dat niet
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meer als verzekeraars kunnen fungeren de zogenaamde eigen pensioen–
lichamen van directeuren-grootaandeelhouders. Het betreft rechtsper–
sonen waarin uitsluitend pensioenverplichtingen zijn ondergebracht van
een of meer werknemers die een aanzienlijk belang hebben bij de onder–
neming van de werkgever. Wij zijn van oordeel dergelijke eigen pensi–
oenlichamen te moeten uitsluiten van de kring van toegestane pensioen–
verzekeraars. Daarmee wordt een zo evenwichtig mogelijke behandeling
bevorderd van eigen pensioenlichamen en het bij de Brede Herwaar–
dering geïntroduceerde regime voor eigen lijfrentelichamen, volgens
welk regime premie-aftrek aan dergelijke lichamen niet meer mogelijk is.
Evenals aan eigen lijfrentelichamen kan ook aan eigen pensioenlichamen
een gekunsteld karakter niet worden ontzegd. Kenmerkend voor eigen
pensioenlichamen is immers dat de pensioengerechtigde het pensioen–
kapitaal in feite onder zijn hoede houdt. Om dan toch te komen tot een
adequate pensioenvoorziening zijn aanvullende verzekeringen nodig met
het oog op het «risico» van lang leven en op een uitkering voor
nabestaanden. Voorts zij bedacht dat de overheid in de opbouwfase van
de pensioen– of VUT-voorziening fiscale faciliteiten verleent in de vorm
van premie-aftrek en een onbelaste pensioenopbouw. Een directeur–
grootaandeelhouder behoudt derhalve de volledige beschikkingsmacht
over inkomen waarover nog belasting moet worden betaald

Opgemerkt zij dat dit aspect ook geldt voor de hierboven geschetste
eigen-beheersituatie, waarin de fiscale claim immers evenmin ten volle is
zeker gesteld. Niettemin stellen wij voor de eigen-beheersituatie toe te
staan en het «eigen» pensioenlichaam niet, aangezien deze laatste
uitsluitend risico's oplevert voor de fiscus, terwijl in de eigen-beheersi–
tuatie de risico's zowel aan de zijde van beianghebbende als van de
fiscus liggen. Van belang is voorts dat, ingeval de werkgever over de
benodigde liquiditeiten beschikt om in een eigen lichaam te storten, de
primaire noodzaak voor een eigen-beheersituatie kennelijk ontbreekt.

Wij hebben na ampele overweging gekozen voor de navolgende
aanpak van de bestaande en «aansluitende» aanspraken. Wij menen dat
op 31 december 1993 bestaande situaties voor eigen pensioenlichamen
moeten worden geëerbiedigd. Dit betekent dat een pensioenaanspraak
die reeds voor de datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is
ondergebracht bij een eigen pensioenlichaam, het thans bestaande
regime deelachtig blijft. Voor de daarop aansluitende aanspraken die na
de datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ontstaan, zal onder
voorwaarden het thans bestaande regime eveneens van toepassing
blijven gedurende een periode van maximaal 10 jaar. Wij verwijzen op dit
punt naar de toelichting op artikel 36 van de Wet op de loonbelasting
1964 (artikel I, onderdeel F).

2. Aanspraken ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding
(VUT-aanspraken)

VUT-regelingen kunnen thans, onder omstandigheden, ingevolge een
in de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen delegatiebepaling,
worden aangewezen als pensioenregeiing. VUT-regelingen dienen ter
overbrugging van de periode tussen het vervroegd beëindigen van de
werkzaamheden en de datum waarop het ouderdomspensioen ingaat.
Wij stellen voor een vrijstelling voor VUT-aanspraken rechtstreeks in de
Wet op de loonbelasting 1964 op te nemen, waarbij aansluiting wordt
gevonden bij het voor de inkomstenbelasting geldende regime voor
overbruggingslijfrenten (het bij Brede Herwaardering tot stand gekomen
artikel 45, eerste lid, onderdeel g, onder 3°).

Voor VUT-regelingen wordt dezelfde kring van verzekeraars voorge–
steld als voor pensioenregelingen. Verwezen zij naar paragraaf 1 van dit
hoofdstuk.
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3. Afkoop van pensioen– of VUT-aanspraken of andere handelingen in
afwijking van de voorwaarden

Met betrekkmg tot pensioenaanspraken en aanspraken ingevolge een
regeling voor vervroegde uittreding stellen wij bepalingen voor met
betrekking tot afkoop, vervreemding, belening en dergelijke en wijziging
van contractsvorm. Hiermee wordt beoogd voor al deze gevallen in de
wet zelf duidelijkheid te creëren over de gevolgen van deze handelingen.

Op grond van de huidige wetgeving wordt een regeling waarbij de
mogelijkheid van afkoop van meer dan bijkomende betekenis is, reeds
niet als pensioenregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964
aangemerkt. Wat betreft de overige genoemde handelingen (vervreem–
ding, belening en dergelijke) zij opgemerkt dat deze, voor zover ze al
voorkomen, ook onder de huidige wetgeving strijdig moeten worden
geacht met het aan het pensioenregime ten grondslag liggende concept.
Ingeval een pensioenrecht wordt afgekocht tegen een uitkering ineens is
onder het huidige regime op de afkoopsom het bijzondere tarief van
artikel 57 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing.

Voor het geval van geheel of gedeeltelijke afkoop of van een andere
handeling in afwijking van de voorwaarden waaronder de pensioenaan–
spraak niet tot het loon is gerekend, stellen wij in het onderhavige
voorstel voor de gehele pensioenaanspraak tot het loon te rekenen.
Hoewel het in theorie denkbaar is een soortgelijke sanctiebepaling op te
nemen als voor lijfrenten (negatieve persoonlijke verplichtingen en
revisierente) hebben wij dit, gelet op de in bijlage 2 aangeduide
verschillen tussen het pensioenregime en het lijfrenteregime, niet
wenselijk geacht.

In geval van afkoop wordt de waarde van de pensioenaanspraak
derhalve tot het loon gerekend. Aangezien zich bij de vaststelling van de
waarde van de pensioenaanspraak waarderingsproblemen kunnen
voordoen wordt op grond van praktische overwegingen goedgekeurd dat
deze waarde normaliter niet hoger behoeft te worden gesteld dan de
afkoopsom die is of zou worden ontvangen. Latere uitkeringen ingevolge
een dergelijke «pensioen-regeling» worden niet meer in de loonbelasting
belast. Indien op een later tijdstip uitkeringen opkomen uit de reeds
belaste aanspraak, worden deze op dat moment in de inkomstenbe–
lasting betrokken en wel volgens de zogenaamde saldomethode. Dit
houdt in dat die uitkeringen pas belastbaar zijn nadat en voor zover zij
het bedrag van de eerder belaste aanspraak hebben overtroffen.
Verwezen zij naar paragraaf 5 van dit hoofdstuk. Aldus brengt de voorge–
stelde regeling geen dubbele heffing mee. In dit verband zij voorts
verwezen naar de toelichting op artikel 25, eerste lid, onderdeel g en
tiende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (artikel IV, onder–
delen A.1 en A.2).

In de voorgestelde systematiek is in geval van afkoop van een pensi–
oenrecht tegen een uitkering ineens het bijzondere tarief niet meer van
toepassing, maar wordt de aanspraak naar het progressieve tarief belast.
In dit verband zij opgemerkt dat in het kader van Brede Herwaardering
ook bij afkoop van lijfrenten in de inkomstenbelasting is bepaald dat het
progressieve tarief toepassing vindt.

Het vorenstaande laat onverlet dat de belastingheffing zowel onder het
huidige regime als onder het voorgestelde regime niet onder alle
omstandigheden kan plaatsvinden. Ingeval de gewezen werknemer in het
buitenland woont en het heffingsrecht ingevolge verdragsbepalingen aan
het woonland is toegewezen, zal de fiscale claim niet in Nederland
kunnen worden geëffectueerd. Hoewel het technisch denkbaar is voor
pensioenen een met een voor het lijfrenteregime overeenkomende
sanctiebepaling in de vorm van een conserverende aanslag op te nemen
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ingeval de belastingplichtige emigreert, hebben wij dit niet wenselijk
geacht. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven een oplossing voor deze
problematiek te zoeken in een aanpassing van de Pensioen– en spaar–
fondsenwet. De Pensioen– en spaarfondsenwet staat thans afkoop van
pensioen bij emigratie toe. De beoogde aanpassing van de Pensioen en
spaarfondsenwet zal inhouden dat emigratie niet tot afkoop mag leiden.
Aangenomen kan worden dat van dit afkoopverbod een prohibitieve
werking uitgaat, omdat pensioenfondsen niet in strijd met de Pensioen–
en spaarfondsenwet zullen handelen Met deze wijziging beogen wij
bovendien voorrang te geven aan de verzorgmgsdoelstellmg van
pensioenen, ook m geval van vertrek naar het buitenland. Deze
aanpassing zal worden meegenomen in een afzonderlijk in te dienen
wetsvoorstel waarin tevens andere wijzigingen van de Pensioenen spaar–
fondsenwet worden voorgesteld. Daarnaast zij vermeld dat het verdrags–
beleid van de laatste jaren erop is gericht voor afkoopsommen van
pensioenen een afzonderlijke bepaling op te nemen, die voor gevallen
waarin afkoop nog wel plaatsvindt, Nederland toestaat over de
afkoopsom belasting te heffen indien het pensioenkapitaal berust bij een
Nederlands lichaam.

Wij menen dat het mogelijk moet zijn dat in het kader van
echtscheiding van de werknemer of de gewezen werknemer de pensi–
oenaanspraak geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze overgaat op diens
echtgenoot zonder dat op die aanspraak de voorgestelde fiscale maatre–
gelen met betrekking tot afkoop van toepassing zijn. Daarvoor wordt in
artikel 11c, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (artikel I,
onderdeel D) een voorziening getroffen.

4. Stamrechtvrijstelling

In de loonbelasting geldt een vrijstelling voor aanspraken op periodieke
uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (stamrechtvrij–
stelling). Indien de werknemer loon krijgt in de vorm van vorenbedoelde
aanspraak is niet de aanspraak belast, maar de uit de aanspraak voort–
vloeiende uitkeringen. Voorgesteld wordt in de huidige stamrechtvrij–
stelling in de loonbelasting een aantal beperkingen aan te brengen die
verband houden met de in het kader van Brede Herwaardering tot stand
gekomen clausulering in de lijfrentesfeer en de in het onderhavige
wetsvoorstel voorgestelde voorschriften voor pensioen– en VUT–
aanspraken.

De stamrechtvrijstelling kan in de nieuwe opzet uitsluitend worden
toegepast indien de uit het stamrecht voortvloeiende periodieke uitke–
ringen toekomen aan de werknemer en onmiddellijk ingaan na het tijdstip
waarop het stamrecht is toegekend. Met het steilen van deze aanvul–
lende voorwaarden wordt enerzijds het loondervingskarakter i/an de
stamrechtvrijstelling geaccentueerd en wordt anderzijds ongeclausuleerd
inkomensuitstel voorkomen.

Daarnaast wordt als voorwaarde voor de toepassing van de stamrecht–
vrijstelling gesteld dat het stamrecht wordt toegekend door de werkgever
en door hem wordt ondergebracht bij een kring van verzekeraars, eigen
beheer daaronder begrepen, die is afgestemd op de toegestane kring van
verzekeraars voor pensioenen en VUT-regelingen. Op deze wijze wordt
voorkomen dat het stamrecht wordt ondergebracht bij een eigen lichaam
van de werknemer. Hiervoor gelden dezelfde argumenten als voor het
niet mogen onderbrengen van een pensioenvoorziening bij een eigen
pensioenlichaam.

Ten slotte hebben wij een beperking aangebracht in de stamrechtvrij–
stelling om te voorkomen dat de in paragraaf 3 uiteengezette sanctie ter
zake van het zich niet houden aan de voorwaarden bij pensioenen zou
kunnen worden ontgaan. Door deze beperking uitdrukkelijk in de wet op
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de nemen, wordt voorkomen dat een beroep op de stamrechtvrijstelling
kan worden gedaan indien een pensioenaanspraak wordt omgezet in een
andere aanspraak welke niet meer kwalificeert als pensioenaanspraak.
Voor een nadere uiteenzetting verwijzen wij naar de artikelsgewijze
toelichting op artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de
loonbelasting 1964 (artikel I, onderdeel C).

5. Regime aanspraak belast - uitkering vrij

Wij stellen voor in de loonbelasting een bepaling te laten vervallen die
zou kunnen leiden tot een onevenwichtige belastingheffing. Het betreft
de regel dat uitkeringen op grond van een ooit tot het loon gerekende
aanspraak niet tot het loon behoren (artikel 11, eerste lid, onderdeel g,
van de Wet op de loonbelasting 1964). Als gevolg van de bestaande
verhouding tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting worden
dergelijke uitkeringen ook niet betrokken in de heffing van inkomstenbe–
lasting. Het loonbegrip van de inkomstenbelasting is immers, hier niet
relevante uitzonderingen daargelaten, gelijk aan dat van de loonbe–
lasting. De ontvangen uitkeringen worden derhalve in het geheel niet in
de belastingheffing betrokken. Als gevolg hiervan kan ook een in de
uitkeringen begrepen rente-element, ontstaan door een tijdsverloop
tussen het belasten van de desbetreffende aanspraak en het ontvangen
van de uitkeringen, niet als inkomsten uit vermogen in de heffing van de
inkomstenbelasting worden betrokken. In de praktijk doen zich op dit
punt thans geen problemen voor, omdat werknemers zullen voorkomen
dat een aanspraak bij toekenning tot het loon wordt gerekend. Op dat
moment zouden zij namelijk belasting verschuldigd zijn zonder dat daar
inkomsten in geld tegenover staan. Niettemin is het huidige systeem niet
evenwichtig, reden waarom wij een aanpassing voorstellen. Als gevolg
hiervan gaan periodieke uitkeringen ingevolge een belaste aanspraak
behoren tot de inkomsten uit vermogen en wordt, door toepassing van
de saldomethode, een eventuele in de uitkeringen begrepen rentecom–
ponent in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken.

Dit systeem zou over zijn doel heenschieten ingeval sprake is van
uitkeringen waarvan de aanspraak tot het loon behoort, maar waarbij
over dat loon feitelijk niet is geheven omdat hetzij de belastingheffing
daarover bij een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting is toege–
wezen aan een andere staat, hetzij het loon is vrijgesteld van loon– en
inkomstenbelasting ingevolge bepalingen van internationaal recht, hetzij
de belastingplichtige bij het verkrijgen van de aanspraak niet in
Nederland woonde en werkte. In dat geval zou, zonder nadere regel–
geving, bij de in Nederland wonende gerechtigde de uitkering belas–
tingvrij zijn zolang de waarde van de prestatie niet is overtroffen, hoewel
die prestatie destijds niet met Nederlandse loon– of inkomstenbelasting
is belast Het gewijzigde eerste lid, onderdeel g, onder 2° en 3°, van
artikel 25 voorkomt dit door een dergelijke aanspraak niet mee te tellen
voor de waarde van de prestatie. Verwezen zij naar de toelichting op
artikel 25, eerste lid, onderdeel g, onder 2° en 3°, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, artikel IV, onderdeel A.1.

HOOFDSTUK III

VERMOGENSBELASTING

De voorgestelde wijzigingen van de Wet op de vermogensbelasting
1964 houden verband met de tot stand gekomen wijzigingen in het
regime van gefacilieerde lijfrenten en van kapitaalverzekeringen in de
inkomstenbelasting en de in het onderhavige wetsvoorstel voorgestelde
wijzigingen in de loonbelasting.
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De voorgestelde wijzigingen strekken er in de eerste plaats toe de bij
Brede Herwaardering gefacilieerde lijfrenten voor de vermogensbelasting
op gelijke wijze te behandelen als pensioenen voor die belasting.
Daarmee ontstaat een zoveel mogelijk gelijke behandeling van lijfrenten
en pensioenen voor de vermogensbelasting. In de tweede plaats strekken
de wijzigingen er toe polissen van levensverzekering waarbij een kapitaal
bij in leven zijn is verzekerd, steeds als spaarcontracten te behandeien en
derhalve in de grondslag van de vermogensbelasting te betrekken. Deze
wijzigingen leiden tot een aanzienlijke stroomlijning van de desbetref–
fende bepalingen. Voorts is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
redactie van enige artikelen te verbeteren en te vereenvoudigen, in het
bijzonder die ter zake van de interingsvrijstelling en de oudedagsvrij–
stelling. In het artikelsgewijze gedeelte van deze memorie zal een en
ander nader worden toegelicht.

Opgemerkt zij dat de ingangsdatum van het wetsvoorstel met een jaar
is verschoven. In verband hiermee is met betrekking tot het kalenderjaar
1993 in artikel VI een overgangsregeling getroffen betreffende de
behandeling van zogenaamde gerichte lijfrenten. Verwezen zij naar de in
hoofdstuk VIII opgenomen artikelsgewijze toelichting.

7. Rechten ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding
(VUT-aanspraken)

Rechten ingevolge een pensioenregeling zijn vrijgesteld van vermo–
gensbelasting. Voorgesteld wordt, overeenkomstig de voorgestelde
wijziging van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de
loonbelasting 1964 (artikel I, onderdeel C. 1.), expliciet te bepalen dat de
vrijstelling ook geldt voor rechten ingevolge een regeling voor
vervroegde uittreding. Onder het huidige regime geldt deze vrijstelling
impliciet nu deze regelingen in voorkomende gevallen zijn aangewezen
als pensioenregeling.

2. Lijfrenten

Globaal gesteld zijn onder het huidige regime niet ingegane lijfrenten
en niet ingegane periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake van
invaliditeit, ziekte of ongeval vrijgesteld van vermogensbelasting. Voor
ingegane lijfrenten alsmede voor ingegane periodieke uitkeringen en
verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval geldt een
gemaximeerde vrijstelling. Voorts gelden daarbij beperkingen wat betreft
de kring van gerechtigden. Een beperking met betrekking tot de kring van
gerechtigden geldt eveneens voor rechten op niet ingegane uitkeringen
en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval.

Voorgesteld wordt het regime zodanig te wijzigen dat alleen nog echte
onderhoudsvoorzieningen, dat wil zeggen contracten die kwalificeren
voor premie-aftrek in de inkomstenbelasting, worden vrijgesteld. De
thans geldende vrijstellingen voor lijfrenten en bepaalde periodieke uitke–
ringen en de daaraan verbonden condities - getalsmatige criteria, onder–
scheid tussen ingegane en niet ingegane lijfrenten, kring van gerech–
tigden en dergelijke - worden vervangen door één in algemene termen
gestelde vrijstelling. Deze vrijstelling is zodanig vormgegeven dat voor de
objectieve kenmerken waaraan een onderhoudsvoorziening moet
voldoen, wil deze zijn vrijgesteld voor de vermogensbelasting, wordt
verwezen naar het bij Brede Herwaardering tot stand gekomen artikel 45,
eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Aldaar is een limitatieve opsomming gegeven van de voorzieningen die
voor de inkomstenbelasting als pure onderhoudsvoorziening worden
aangemerkt. Het gaat om zogenaamde (tijdelijke) oudedagslijfrenten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23046, nr. 3



nabestaandenlijfrenten, overbruggingslijfrenten en lijfrenten voor
meerderjarige invalide kinderen. Tevens is in die opsomming opgenomen
het recht op periodieke uitkeringen ter zake van invaliditeit, ziekte of
ongeval.

Voor alle hiervoor genoemde onderhoudsvoorzieningen wordt als
voorwaarde gesteld dat ze moeten zijn verzekerd bij een verzekeraar als
is bedoeld in het bij de Brede Herwaardering ingevoerde artikel 45, vijfde
lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De aanspraken ter zake
van de genoemde voorzieningen zijn voortaan vnjgesteld voor zover de
daarvoor voldane premies voor de heffing van inkomstenbelasting als
persoonlijke verplichtingen in mindering op het inkomen konden komen.
Op deze manier wordt bereikt dat slechts die voorzieningen voor de
vermogensbelasting worden vrijgesteld die voor de heffing van de
inkomstenbelasting als «echte» onderhoudsvoorziening worden aange–
merkt. Voor buitenlandse verhoudingen is een overeenkomstige
voorziening getroffen.

3. Kapitaalsuitkeringen uit verzekering

Bij rechten op kapitaalsuitkeringen uit verzekering moet thans een
onderscheid worden gemaakt tussen schadeverzekeringen en levensver–
zekeringen. Rechten op (kapitaals)uitkeringen ter zake van mvaliditeit,
ziekte of ongeval - schadeverzekering –, zijn volgens de huidige regeling
in beginsel vrijgesteld van vermogensbelasting. Polissen van levensverze–
kering zijn thans vrijgesteld indien geen koopsom is voldaan. Onder het
voldaan zijn van een koopsom wordt daarbij mede begrepen het
verschuldigd zijn van periodieke premies over een tijdvak van niet langer
dan 5 jaren alsmede het betaald zijn van wisselende premies waarvan de
hoogste premie meer bedraagt dan het tienvoud van de laagste.

Voorgesteld wordt deze beide vrijstellingen te vervangen door één
nieuwe zeer specifieke vrijstelling. Bij de vormgeving van deze nieuwe
regeling is de in Brede Herwaardering voor de inkomstenbelasting uitge–
zette lijn als uitgangspunt genomen. Dit houdt in dat een verzekering
waarbij een kapitaal is verzekerd fiscaal hetzelfde dient te worden
behandeld als een spaarcontract. Het huidige vrijstellingsregime voor
polissen van levensverzekering sluit daarop niet aan. Voorgesteld wordt
daarom de rechten mgevolge een verzekering waarbij een kapitaal is
verzekerd, ongeacht het feit of terzake al dan niet een koopsom is
voldaan, voortaan in begmsel tot de belaste bezittingen te rekenen. Voor
kapitaalverzekeringen die uitsluitend bij overlijden, invaliditeit, ziekte of
ongeval tot uitkering komen kan een uitzondering op die algemene regel
worden gemaakt. Dergelijke verzekeringscontracten dragen in hoge mate
een risico-element in zich en kunnen daardoor in zekere zin als een
onderhoudsvoorziening worden beschouwd. Een vrijstelling voor deze
kapitaalverzekeringen is daarom naar ons oordeel op zijn plaats. Een
verzekering voorziet niet uitsluitend in uitkeringen ter zake van overlijden,
invaliditeit, ziekte of ongeval indien bij dezelfde overeenkomst uitke–
ringen op een vast tijdstip zijn verzekerd. De genoemde rechten op
kapitaalsuitkeringen zijn derhalve niet vnjgesteld indien zij deel uitmaken
van een zogenaamde gemengde verzekering.

De specifieke vrijstelling in de inkomstenbelasting voor kapitaalsuitke–
ringen uit levensverzekering bij in leven zijn voor zover de uitkering
respectievelijk niet meer dan f 50 000 of f 170 000 bedraagt, vindt geen
weerslag in de vermogensbelasting. De voor die vrijstelling in de inkom–
stenbelasting gebruikte argumentatie, met name het aansluiten bij de
rentevrijstelling, gaat niet op in de sfeer van vermogensbelasting.

Nu rechten op kapitaalsuitkeringen uit verzekering die niet onder het
hierna te bespreken overgangsrecht vallen, ongeacht of ter zake al dan
niet een koopsom is voldaan, in beginsel tot de belaste bezittingen voor
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de vermogensbelasting gaan behoren, ligt het in het voornemen te zijner
tijd voor de waardering ervan voorschriften te formuleren. Voorshands
gaan daarbij de gedachten uit naar een waardering op basis van de
afkoopwaarde waarbij, ingeval deze waarde de tot dat moment voldane
premies te boven gaat, met de inkomstenbelastingclaim rekening wordt
gehouden. Met het oog op bedoelde voorschriften is in het onderhavige
wetsvoorstel een delegatiebepaling opgenomen (het voorgestelde artikel
10, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de vermogensbelasting
1964).

Voor de toepassing van het voorgaande zij nog opgemerkt dat zolang
de begunstiging niet onherroepelijk is, de rechten op kapitaalsuitkeringen
uit (levens)verzekering toebehoren aan de verzekeringnemer. Is de
begunstiging onherroepelijk dan komen genoemde rechten uiteraard toe
aan de begunstigde.

4. Interingsvrijstelling en oudedagsvrijstelling

De uitgangspunten voor de aanpassing van het fiscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen in de vermogensbelasting
hebben ook gevolgen voor de oudedagsvrijstelling. Deze vrijstelling stelt
voor degenen die niet of nauwelijks een voor de vermogensbelasting
vrijgestelde oudedagsvoorziening (zoals pensioen) hebben opgebouwd,
een gedeelte van het vermogen vrij, zodat dit kan worden aangewend
voor de oude dag. De omvang van de vrijstelling is afhankelijk van
hetgeen men aan oudedagsvoorzieningen heeft opgebouwd in die zin dat
de vrijstelling afneemt naar mate men meer aan reeds vrijgestelde
voorzieningen heeft opgebouwd. Onder het huidige regime wordt daarbij
rekening gehouden met opgebouwde rechten op pensioen, met rechten
op al dan niet ingegane lijfrenten en met polissen van levensverzekering
die zijn vrijgesteld.

In verband met het gewijzigde onderscheid tussen vrijgestelde en
belaste verzekeringen is de imputatieregeling in de regeling ter zake van
de oudedagsvrijstelling herzien. Voorgesteld wordt om slechts die vrijge–
stelde onderhoudsvoorzieningen in aanmerking te nemen die expliciet
een oudedagsvoorziening inhouden. Dit zijn het pensioen, de oudedags–
lijfrente, de tijdelijke oudedagslijfrente en - onder voorwaarden - de
nabestaandenlijfrente. Andere onderhoudsvoorzieningen, zoals
VUT-voorzieningen, blijven buiten de imputatieregeling.

Ten slotte zijn de bepalingen met betrekking tot zowel de oudedags–
vrijstelling als de interingsvrijstelling qua opzet en tekst gestroomlijnd
om deze beter toegankelijk te maken, zonder dat daarmee wezenlijke
inhoudelijke wijzigingen zijn beoogd.

5. Overgangsregeling

Bij de vormgeving van het in het voorgestelde artikel 26 van de Wet op
de vermogensbelasting 1964 opgenomen overgangsrecht is ervan
uitgegaan dat zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat de voorge–
stelde wijzigingen voor contracten afgesloten voor de datum van inwer–
kingtreding van het onderhavige wetsvoorstel tot een voor de belasting–
plichtige nadelige fiscale behandelmg zouden leiden. Een nadelige
behandeling zou zich bij voorbeeld kunnen voordoen bij een levensverze–
kering waarbij een kapitaal bij in leven zijn is verzekerd, alsmede bij de
zogenaamde kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Beide behoren
onder het voorgestelde regime tot de belaste bezittingen, terwijl ze onder
het huidige regime, onder voorwaarden, zijn vrijgesteld.

Voorgesteld wordt daarom om voor op 31 december 1993 bestaande
contracten de huidige vrijstellingen met betrekking tot rechten op
ingegane en niet ingegane lijfrenten, alsmede voor polissen van levens–
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verzekering onder voorwaarden en met enige aanpassingen te
handhaven. Onder lijfrente en levensverzekering wordt daarbij verstaan
hetgeen daaronder voor de toepassing van de vermogensbelasting werd
verstaan vóór de inwerkingtreding van de thans voorgestelde wijzigingen.
Dit heeft tot gevolg dat het huidige regime voor de volle looptijd van die
contracten geldt

De eerbiedigende werking hoeft zich niet verder uit te strekken dan
voor een reguliere uitvoering van het contract nodig is. Als voorwaarde
voor de eerbiedigende werking is daarom opgenomen dat de contracten
na 31 december 1993 niet mogen zijn verhoogd met betrekking tot het
verzekerde kapitaal wat betreft kapitaalverzekeringen en niet met
betrekking tot het bedrag van de te betalen premies wat betreft de
overige contracten. Deze voorwaarden komen, afgezien van de datum,
overeen met de voorwaarden die voor de eerbiediging van dergelijke
contracten in de inkomstenbelasting zijn gesteld

De overgangsregeling is ter wille van een hanteerbare toepassing niet
tot in alle details exact ontleend aan de huidige vrijstellingen, zodat het
mogelijk is dat de werkingssfeer in bepaalde gevallen een iets beperktere
of ruimere werking heeft. Op de ten opzichte van het huidige regime
aangebrachte wijzigingen wordt ingegaan in de artikelsgewijze
toelichting.

De onderhoudsvoorzieningen die niet onder een van de nieuwe struc–
turele vrijstellingen vallen maar op grond van de overgangsregeling niet
tot de bezittingen behoren, worden betrokken bij de bepaling van de
omvang van de oudedagsvrijstelling. Zou zulks niet zijn voorgeschreven,
dan zou in wezen sprake zijn van een dubbele vrijstelling.

HOOFDSTUK IV

SUCCESSIEWET

De Brede Herwaardering noopt ook in de sfeer van het successierecht
tot aanpassingen. Voorgesteld wordt van de heffing van successierecht
vrij te stellen onderhoudsvoorzieningen die worden verkregen in de vorm
van een lijfrente als bedoeld in de Wet op de inkomstenbelasting 1964
na wijziging van de desbetreffende bepalingen ingevolge Brede Herwaar–
dering. Aldus wordt voor het successierecht een gelijke behandeling
bewerkstelligd van lijfrenten en pensioenen. Hiermee wordt tevens
uitvoering gegeven aan de door de Tweede Kamer der Staten-Generaal
aanvaarde motie-van Rey c.s. (kamerstukken II 1983/84, 17041, nr. 32).

In de tweede plaats stellen wij voor de waardestijging van aandelen in
een «eigen» pensioenlichaam ten gevolge van het overlijden van een bij
dat lichaam verzekerde erflater met successierecht te treffen indien die
aandelen worden gehouden door een ander dan de erflater. Thans wordt,
zoals is gebleken, in de praktijk gebruik gemaakt van deze constructie om
- zonder heffing van schenkingsrecht of successierecht - vermogen te
doen overgaan op nabestaanden.

Het belang van de voorgestelde maatregel zal in de loop der tijd
afnemen, omdat naar verwachting niet meer zal worden overgegaan tot
het onderbrengen van oudedagsvoorzieningen in deze «eigen» pensioen–
lichamen, aangezien onder het toekomstige regime stortingen in «eigen»
lichamen niet meer zijn gefacilieerd en de lichamen zijn onderworpen
aan de vennootschapsbelasting. Toch achten wij deze maatregel
wenselijk om een zoveel mogelijk gelijke fiscale behandeling tot stand te
brengen van gevallen waarin de desbetreffende aandelen behoren tot de
nalatenschap van de erflater, gevallen waarin de aandelen in handen zijn
van anderen en gevallen waarin de lijfrente of het pensioen is onderge–
bracht in een «eigen» stichting. In het eerste geval is successierecht
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verschuldigd over de te vererven aandelen. In de waarde van die
aandelen is de waardestijging verdisconteerd die optreedt ten gevolge
van het overlijden van de erflater/uitkeringsgerechtigde. In het laatste
geval is, indien de stichting het resterende vermogen mocht uitkeren aan
familieleden van de overleden verzekerde, ter zake schenkingsrecht
verschuldigd. Door nu de waardestijging van de aandelen die door een
ander dan de erflater worden gehouden, fictief als een erfrechtelijke
verkrijging aan te merken, wordt een einde gemaakt aan de mogelijkheid
om op deze wijze aan de heffing van successierecht te ontkomen. Wij
zijn ons ervan bewust dat hiermee niet een volledig gelijke fiscale behan–
deling ontstaat. Dat is ook niet mogelijk en ook niet beoogd, gezien de
verschillen die er bestaan in de gekozen rechtsstructuren die op de
verschillende onderdelen van het fiscale terrein elk hun eigen regime
hebben. Mede in dat licht hebben wij ervan afgezien de faciliteit van
artikel 57a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de inkomstenbelasting
1964, welke geldt voor krachtens erfrecht verkregen aandelen, uit te
breiden tot aandelen die reeds in handen van de erfgenamen zijn waarop
de voorgestelde fictieve verkrijging van toepassing is.

Voorts wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de werking van
artikel 20, vijfde en zesde lid, van de Successiewet 1956 uit te breiden.
Deze uitbreiding betreft het in aftrek toestaan van de latent verschul–
digde inkomstenbelasting over een verkregen fiscale oudedagsreserve.
Thans is reeds aftrek toegestaan van de latent verschuldigde inkomsten–
belastmg ter zake van in het verkregen ondernemingsvermogen begrepen
reserves, van verkregen stamrechten en van een verkregen aanmerkelijk
belang.

Gekozen is voor een bepalmg analoog aan die van artikel 4 van de Wet
op de vermogensbelasting 1964. Aldus wordt voorgesteld de latentie te
stellen op 30% van de verkregen oudedagsreserve.

HOOFDSTUKV

COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING

Naar aanleiding van de bij Brede Herwaardering tot stand gekomen
wijzigingen in het regime van gefacilieerde lijfrenten in de inkomstenbe–
lasting en het daarop bij het onderhavige wetsvoorstel afgestemde
regime voor pensioenen in de loonbelasting dient de Coördinatiewet
Sociale Verzekering eveneens te worden aangepast. Zoals in hoofdstuk I
van deze memorie is meegedeeld, heeft de Sociale Verzekeringsraad op
17 september 1992 zijn advies vastgesteld inzake het onderhavige
wetsvoorstel. Dit advies is op 2 oktober 1992 aan de tweede ondergete–
kende aangeboden. Daaruit is gebleken, dat het merendeel van de wijzi–
gingen in de Coördinatiewet Sociale Verzekering de Raad geen
aanleiding geeft tot commentaar. De Raad heeft geadviseerd een tweetal
wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel.

In de eerste plaats pleit de Raad voor het handhaven in de Coördina–
tiewet Sociale Verzekering van het in onderdeel h gewijzigde onderdeel g
van artikel 6, eerste lid, van die wet. In artikel V, onderdeel D.4, van het
wetsvoorstel was aanvankelijk, overeenkomstig de in onderdeel C.5 van
artikel I voorgestelde wijziging in de Wet op de loonbelasting 1964,
voorgesteld ook de overeenkomstige bepaling in de Coördinatiewet
Sociale Verzekering te laten vervallen. In deze bepaling is geregeld dat
niet tot het loon behoort een uitkering ingevolge een aanspraak die tot
het loon behoort. Het voornemen om artikel 11, eerste lid, onderdeel h
(het huidige onderdeel g) van de Wet op de loonbelasting 1964 te
schrappen is ingegeven door de gedachte dat het belasten van een
aanspraak al met zich brengt dat een uitkering ingevolge die belaste
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aanspraak de sfeer van de dienstbetrekking verlaat zodra de aanspraak
eenmaal tot loon is gerekend. Bij het schrappen van de overeenkomstige
bepaling in de Coördinatiewet Sociale Verzekering werd er aanvankelijk
van uit gegaan dat het hier vrijwel steeds om loon uit een vroegere
dienstbetrekking zou gaan, zodat het schrappen van die bepaling geen
consequenties zou hebben voor de premieheffing. De Sociale Verzeke–
ringsraad deelt deze mening echter niet omdat wetgever en rechtspraak
een verschillende methode toepassen om uit te maken of een
loonelement loon uit huidige of vroegere dienstbetrekking is. Daarom kan
volgens de Raad voor de premieheffing werknemersverzekeringen niet
gesteld worden dat artikel 6, eerste lid, onderdeel g, van de Coördina–
tiewet Sociale Verzekering overbodig is. Gelet op het advies van de Raad
heeft de tweede ondergetekende gemeend de bepaling dat onderdeel g
van artikel 6 van die wet vervalt, te moeten schrappen. Daarmee wordt
voor de werknemersverzekeringen elke twijfel uitgesloten of een
uitkering welke volgt op een belaste aanspraak al dan niet in de
grondslag van die verzekeringen is opgenomen.

Een tweede wijziging is, naar aanleiding van het advies van de Sociale
Verzekeringsraad, aangebracht in onderdeel D.5 van artikel V. In het
kader van de Oort-wetgeving is destijds in artikel 6, eerste lid, onderdeel
i, onder 2°, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bepaald, dat
onder meer niet tot het loon behoren bedragen die worden ingehouden
als bijdragen voor aanspraken die naar aard en strekking overeenkomen
met aanspraken ingevolge sociale-verzekeringswetten. Dit brengt mee,
dat er een vrijstelling geldt voor werknemersbijdragen voor aanspraken
vergelijkbaar met aanspraken op grond van de werknemersverzekeringen,
terwijl deze laatste aanspraken niet zijn vrijgesteld. De betreffende
wijziging is destijds abusievelijk uit coördinatie-overwegingen overge–
nomen uit de Wet op de loonbelasting 1964. Deze fout is thans in
onderdeel D.5 hersteld.

De overige voorgestelde wijzigingen strekken ertoe de thans bestaande
coördinatie in het loonbegrip van de loonbelasting en van de premie–
heffing werknemersverzekeringen met betrekking tot het pensioenregime
zoveel mogelijk te handhaven. Een belangrijk verschil tussen het fiscale
loon en het coördinatieloon van de werknemersverzekeringen is evenwel
dat tot het coördinatieloon niet behoort loon uit een vroegere dienstbe–
trekking dat om die reden niet aan de premieheffing voor de werkne–
mersverzekeringen is onderworpen. In verband hiermee kunnen de
aanpassingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekering beperkt blijven
tot de volgende punten.

In de eerste plaats worden de in de loonbelasting voorgestelde
aanpassingen van de pensioendefinitie overgenomen. De wijzigingen
hebben betrekking op de kring van gerechtigden tot een pensioen
alsmede de kring van verzekeraars van een pensioen. Voor een nadere
uiteenzetting zij verwezen naar hoofdstuk II, paragraaf 1 van deze
memorie.

In de tweede plaats wordt overeenkomstig hetgeen in de Wet op de
loonbelasting 1964 is voorgesteld de vrijstelling voor VUT-aanspraken
rechtstreeks in de Coördinatiewet Sociale Verzekering opgenomen
(verwezen zij naar hoofdstuk II, paragraaf 2 van deze memorie).

In de derde plaats zijn de wijzigingen met betrekking tot de stamrecht–
vrijstelling voor zoveel nodig aangepast aan de wijzigingen van de Wet
op de loonbelasting 1964 (zie hoofdstuk II, paragraaf 4).

De voorgestelde wijziging in de Wet op de loonbelasting 1964 met
betrekking tot het loonbegrip (het vervallen van het in onderdeel h gewij–
zigde onderdeel g van het eerste lid van artikel 11} is niet overgenomen
in de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Dit houdt verband met het aan
het begin van dit hoofdstuk vermelde advies van de Sociale Verzeke–
ringsraad op dit punt. Evenmin is de in de Wet op de loonbelasting 1964
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voorgestelde wijziging met betrekking tot afkoop van pensioen– of
VUT-aanspraken (zie hoofdstuk II, paragraaf 3) overgenomen in de
Coördinatiewet Sociale Verzekering. Afkoop van pensioen– of
VUT-rechten hebben namelijk vrijwel uitsluitend betrekking op loon uit
vroegere dienstbetrekking, hetgeen zoals hiervoor reeds is aangeduid -
zich buiten het terrein van de premieheffing voor werknemersverzeke–
ringen afspeelt.

HOOFDSTUKVI

BUDGETTAIRE EN PERSONELE ASPECTEN

Dit wetsvoorstel is in beginsel niet meer dan een technische
aanpassing die de betrokken regelingen niet inhoudelijk wijzigt. Ook waar
de wettelijke bepalingen omvangrijke ingrepen hebben ondergaan, is in
het algemeen slechts sprake van codificering van de bestaande uitvoe–
ringspraktijk.

Niettemin zijn er op detailpunten inhoudelijke wijzigingen voorgesteld.
Deze hebben zowel positieve als negatieve budgettaire effecten. Het
gaat hierbij bij voorbeeld om het onmogelijk maken van het betalen van
pensioenpremies aan «eigen» pensioenlichamen (budgettair positief) en
het voor de vermogensbelasting en het successierecht met pensioen–
rechten gelijk stellen van rechten op lijfrenten (budgettair negatief). Deze
en dergelijke effecten zijn op zichzelf gering en vallen voorts grosso
modo tegen elkaar weg. Derhalve zijn aan dit wetsvoorstel per saldo
geen budgettaire consequenties verbonden.

Om dezelfde redenen heeft dit wetsvoorstel geen personele conse–
quenties.

HOOFDSTUKVII

INWERKINGTREDING

Als datum van ingang voor de wijzigingsvoorstellen stellen wij voor 1
januari 1994.

HOOFDSTUK VIII

TOELICHTING OP DE ARTIKELEN

Artikel I, onderdeel A (artikel 6 van de Wet op de loonbelasting
1964)

Inhoudingsplichtige voor belaste pensioenaanspraak of belaste
VUT-aanspraak

Aan artikel 6 van de Wet op de loonbelasting 1964 is een nieuw vijfde
lid toegevoegd. Dit vijfde lid bewerkstelligt dat voor de situatie waarin op
grond van het in onderdeel D opgenomen artikel 11c een pensioenaan–
spraak of aanspraak ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding
(VUT-aanspraak) als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt aange–
merkt een inhoudingsplichtige wordt aangewezen. Dit zal zich bij
voorbeeld voordoen indien met betrekking tot die aanspraken zodanig
wordt gehandeld dat deze niet meer voldoen aan de vrijstellingsvoor–
waarden die voor de loonbelasting aan die aanspraken worden gesteld;
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ook kan worden gedacht aan de omstandigheid dat dergelijke
aanspraken worden afgekocht of vervreemd dan wel dat zij formeel of
feitelijk voorwerp van zekerheid worden.

Het nieuwe vijfde lid van artikel 6 regelt met uitsluiting van iedere
andere bepaling welk lichaam in de onderhavige situaties de inhoudings–
plichtige is. Een dubbele inhoudingsplicht kan derhalve niet ontstaan.

Ingevolge het nieuwe vijfde lid van artikel 6 wordt in de genoemde
situaties als inhoudingsplichtige aangewezen het lichaam dat als verze–
keraar van de pensioenaanspraak of de VUT-aanspraak optreedt. In
samenhang met het eerdergenoemde artikel 11c, eerste lid, slotzinsnede,
waarin wordt bepaald dat de aanspraak wordt aangemerkt als loon uit
vroegere dienstbetrekking op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan
het tijdstip waarop wordt gehandeld in afwijking van de vrijstellingsvoor–
waarden voor pensioenaanspraken of VUT-aanspraken, bewerkstelligt het
vijfde lid dat het lichaam dat voorafgaande aan dat handelen als verze–
keraar van de desbetreffende aanspraak optrad, als inhoudingsplichtige
wordt aangemerkt. De consequentie daarvan is dat door dit lichaam
loonbelasting dient te worden afgedragen ook in situaties waarin niet
sprake is van een betaling door het desbetreffende lichaam aan degene
bij wie de aanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt aange–
merkt. Indien bij voorbeeld door het desbetreffende lichaam een pen–
sioenverplichting wordt overgedragen aan een lichaam dat ingevolge het
nieuwe artikel 11b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 niet
als verzekeraar van een pensioenaanspraak is toegestaan, wordt de
aanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt. In die
situatie is het overdragende lichaam de inhoudingsplichtige met
betrekking tot de desbetreffende tot het loon gerekende aanspraak. Op
het overdragende lichaam rust de verplichting de over de aanspraak
verschuldigde loonbelasting in te houden en af te dragen. Dit brengt mee
dat door het overdragende lichaam met deze inhoudingsplicht rekening
zal worden gehouden. Het gevolg hiervan zal zijn dat het over te dragen
pensioenkapitaal door het overdragende lichaam zal worden verminderd
met de af te dragen loonbelasting.

Artikel I, onderdeel B (artikel 10 van de Wet op de loonbelasting
1964)

Stortingen van werknemer voor aanspraken

In het tweede lid van artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964
is bepaald dat aanspraken om na verloop van tijd of onder een
voorwaarde een of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen, tot
het loon behoren. De zinsnede ingevolge welke de aanspraken tot het
loon behoren «voor zover zij niet worden gedekt door stortingen van de
werknemer» vervalt. Het vervallen van deze zinsnede is geschied om
wetsystematische redenen. Daarmee wordt, zoals hierna wordt uiteen–
gezet, een goed herkenbare structuur van het regime voor aanspraken in
de loonbelasting bewerkstelligd. Een inhoudelijke wijziging is hiermee
niet beoogd.

De oude wettekst is voor tweeërlei uitleg vatbaar met betrekking tot de
vraag of aanspraken in zoverre zij ontstaan als gevolg van betalingen
door de werknemer worden beheerst door de bepalingen van de Wet op
de loonbelasting 1964. Dit is onder meer van belang voor de belasting–
heffing over de in de toekomst ingevolge die aanspraak te genieten
uitkeringen: wordt de vraag bevestigend beantwoord, dan zijn die uitke–
ringen in de toekomst aan de heffing van loonbelasting onderworpen. In
het andere geval, waarin de aanspraken niet worden beheerst door de
bepalingen van de loonbelasting, worden de uitkeringen niet bestreken
door het loonbegrip van de loonbelasting, doch worden zij in de heffing
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van de inkomstenbelasting betrokken. Met name is dit van belang voor
aanspraken waarvan de werknemersbijdrage ingevolge artikel 11 van de
Wet op de loonbelasting 1964 in mindering kan komen op het loon.
Zouden dergelijke aanspraken niet in de sfeer van de loonbelasting
blijven, dan zouden de daaruit voortvloeiende uitkeringen niet meer
worden bestreken door het loonbegrip van de loonbelasting, maar
mtsluitend belastbaar zijn in de inkomstenbelasting. In dat geval zou
slechts een eventueel rente-element in de uitkeringen in de heffing
kunnen worden betrokken, hetgeen, gelet op de genoemde aftrek–
baarheid van de werknemersbijdrage, per saldo tot een onvoldoende
heffing zou leiden. Ten einde een en ander in de wettekst duidelijk tot
uitdrukking te laten komen - een inhoudelijke wijziging is hiermee zoals
hiervoor is opgemerkt niet beoogd - worden aanspraken ingevolge artikel
10, tweede lid, integraal gerekend tot het loon ongeacht of de
aanspraken zijn verkregen van de werkgever of, gedeeltelijk, zijn ontstaan
als gevolg van een werknemersbijdrage.

Het gevolg hiervan is dat in beginsel de gehele aanspraak, inclusief het
gedeelte dat correspondeert met de werknemersbijdrage, tot het loon
behoort. Vormt die aanspraak een in artikel 11 van de Wet op de loonbe–
lasting 1964 vrijgestelde aanspraak, dan is ook die gehele aanspraak
vrijgesteld en zijn de uitkeringen integraal aan de inhouding van loonbe–
lasting onderworpen. Voor de situaties waarin dat niet het geval is - de
aanspraak is belast - zou het te ver voeren de aanspraak voor zover zij is
ontstaan als gevolg van een betaling door de werknemer daadwerkelijk in
de heffing van de loonbelasting te betrekken. Vandaar dat in het in
onderdeel E opgenomen vierde lid van artikel 13 van de Wet op de
loonbelasting 1964 wordt bepaald dat de waarde van niet in geld
genoten loon - aanspraken behoren daartoe - wordt verminderd met het
bedrag dat de werknemer voor de verkrijging van dat loonbestanddeel
zelf heeft betaald. Verwezen zij naar de toelichting op het genoemde
onderdeel E.

Artikel I, onderdeel C (artikel 11 van de Wet op de loonbelasting
1964)

Aanspraken ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding

De in onderdeel C.1 opgenomen wijziging van artikel 11, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 behelst een redac–
tionele aanpassing. Voorts wordt ingevolge onderdeel C.1 in het nieuwe
onderdeel b van artikel 11, eerste lid, een vrijstelling opgenomen voor
aanspraken ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding
(VUT-regeling). VUT-regelingen kunnen thans, onder omstandigheden,
worden aangewezen als een pensioenregeling. Gelet op het specifieke
karakter van een VUT-regeling wordt in de nieuwe opzet een afzonder–
lijke vrijstelling voor VUT-aanspraken opgenomen. Een nadere
omschrijving van deze aanspraken is neergelegd in het in onderdeel C.9
opgenomen nieuwe vierde lid van artikel 11 van de Wet op de loonbe–
lasting 1964. Verwezen zij naar de daarop gegeven toelichting.

Aanspraken ingevolge werknemersverzekeringen

Met de in onderdeel C.2 opgenomen vervanging van artikel 11, eerste
lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden geen
inhoudelijke wijzigingen beoogd. In plaats van de oude generieke
vrijstelling voor aanspraken ingevolge de sociale-verzekeringswetten -
waarop een uitzondering noodzakelijk was voor aanspraken ingevolge de
Ziekenfondswet - zijn in het nieuwe onderdeel de aanspraken ingevolge
de sociale-verzekeringswetten die in de sfeer van de loonbelasting
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kunnen opkomen, in een limitatieve opsomming vrijgesteld. Het betreft
de in onderdeel c opgenomen aanspraken ingevolge de Ziektewet, de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet.

Aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van loon

Bij onderdeel C.4 is de in artikel 11, eerste lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 opgenomen (stamrecht)vrijstelling voor aanspraken
op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon
aangepast om het loondervingskarakter van de regeling meer tot uiting te
laten komen.

De in onderdeel e, onder 1°, opgenomen voorwaarden voorzien erin
dat de stamrechtvrijstelling uitsluitend kan worden toegepast indien de
uit het stamrecht voortvloeiende periodieke uitkeringen aan de
werknemer zelf toekomen en dadelijk ingaan. Met deze voorwaarden
wordt het loondervingskarakter van de stamrechtvrijstelling benadrukt.
Bovendien wordt ongeclausuleerd inkomensuitstel voorkomen.

In onderdeel e, onder 2°, is de voorwaarde opgenomen dat de
stamrechtvrijstelling uitsluitend van toepassing is indien de stamrecht–
verplichting door de werkgever die het stamrecht heeft toegekend, is
ondergebracht bij de in artikel 11b, eerste lid, onderdelen a of b,
omschreven kring van verzekeraars voor pensioen– en VUT-aanspraken,
dan wel door hem in «eigen beheer» is gehouden. Op deze wijze wordt
voorkomen dat de stamrechtvrijstelling kan worden toegepast indien een
door een werkgever toegekend stamrecht wordt ondergebracht bij bij
voorbeeld een «eigen» BV van de werknemer.

Ten aanzien van een werknemer-grootaandeelhouder (hierna overeen–
komstig het spraakgebruik directeur-grootaandeelhouder genoemd)
gelden bij eigen beheer de in artikel 11b, eerste lid, onderdeel d,
gestelde aanvullende voorwaarden. Dit betekent dat in de situatie waarin
de eigen BV van de directeur-grootaandeelhouder het stamrecht heeft
toegekend, de stamrechtvrijstelling uitsluitend van toepassing is indien
deze eigen BV een onderneming drijft en de stamrechtverplichting rekent
tot het binnenlandse ondernemingsvermogen. Voor een nadere
toelichting zij verwezen naar de toelichting op artikel 11b, eerste lid,
onderdeel d (artikel I, onderdeel D).

Ten slotte is in onderdeel e, onder 3°, een voorwaarde opgenomen die
verband houdt met de in artikel 11c, eerste lid, opgenomen voorziening
voor de situatie waarin een pensioenaanspraak of een VUT-aanspraak
niet meer voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden, dan wel ingeval
er sprake is van afkoop of vervreemding van dergelijke aanspraken. In
dat geval kan men geen beroep doen op de stamrechtvrijstelling. Door
dit uitdrukkelijk te regelen kan er geen misverstand bestaan dat de
toepassing van artikel 11c, eerste lid, niet kan worden ontgaan door
gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Zonder deze uitdrukkelijke
bepaling zou daarover twijfel mogelijk zijn in verband met het arrest van
de Hoge Raad van 19 oktober 1988, BNB 1989/15.

Uitkeringen ingevolge een belaste aanspraak

Ingevolge onderdeel C.5 vervalt artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van
de Wet op de loonbelasting 1964. Op grond van deze bepaling
behoorden niet tot het loon uitkeringen ingevolge een belaste aanspraak.
Met het vervallen van de bepaling van onderdeel g wordt bewerkstelligd
dat de sfeer van de dienstbetrekking wordt verlaten nadat de aanspraak
eenmaal tot het loon is gerekend. De uitkering of de uitkeringen
ingevolge die belaste aanspraak worden dan niet meer bestreken door
het loonbegrip van de loonbelasting doch worden alleen nog in de
heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Aan de hand van het voor
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de inkomstenbelasting geldende inkomensbegrip dient dan te worden
bepaald of, en zo ja in hoeverre, die buiten de loonsfeer geplaatste uitke–
ringen een belastbaar element bevatten. In het algemeen zal het dan
gaan om de vraag of in de uitkeringen, ten opzichte van de aan de
loonbelasting onderworpen aanspraak, een rente-element valt te onder–
kennen.

Op deze plaats zij vermeld dat het vervallen van de bepaling van
onderdeel g niet alleen gevolgen heeft voor uitkeringen en verstrekkingen
die worden genoten krachtens een aanspraak die vanaf het ontstaan
daarvan tot het loon behoorde, maar ook voor uitkeringen en verstrek–
kingen krachtens een aanspraak die aanvankelijk niet tot het loon
behoorde doch nadien wel. Ingeval bij voorbeeld een pensioenaanspraak
die aanvankelijk niet tot het loon behoorde, op grond van het nieuwe
artikel 11c van de Wet op de loonbelasting 1964 tot het loon wordt
gerekend, verlaat die aanspraak na tot het loon te zijn gerekend de sfeer
van de dienstbetrekking en worden de uitkeringen en verstrekkingen
ingevolge die aanspraak alleen nog in de heffing van de inkomstenbe–
lasting betrokken. Voor de inkomstenbelasting is de aanspraak, nadat die
tpt het loon is gerekend, te beschouwen als een recht op periodieke
uitkeringen en verstrekkingen in de zin van artikel 25 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964. Ter bepaling van een eventueel belastbaar
element in de uitkeringen fungeert dan de zogenaamde saldomethode.
Voor de toepassing van de saldomethode dient de waarde van de
aanspraak zoals die tot het loon is gerekend, te fungeren als «de
prestatie» om te voorkomen dat gedeeltelijk een dubbele heffing ontstaat
(die dubbele heffing zou het resultaat zijn van het bij de toepassing van
de saldomethode uitgaan van de destijds voor de pensioenaanspraak
betaalde premies). Ten einde het becogde resultaat te bewerkstelligen, is
in de inkomstenbelasting een daartoe strekkende bepalmg opgenomen
(zie het in artikel IV, onderdeel A.2 opgenomen artikel 25, tiende lid, van
de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de toelichting daarop).

Hiervoor is ingegaan op de belastingheffing van uitkeringen ingevolge
een belaste aanspraak. Ter voorkoming van misverstand zij met
betrekking tot uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een aanspraak die
niet tot het loon behoort - omdat deze is vrijgesteld, zoals een pensioen–
aanspraak - nog het volgende opgemerkt. Als gevolg van de ruime
strekking van artikel 10, eerste lid, van de Wet op loonbelasting 1964 -
loon is al hetgeen uit dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking
wordt genoten - behoren dergelijke uitkeringen en verstrekkingen tot het
loon. Om deze reden is het niet nodig uitdrukkelijk te bepalen dat tot het
loon mede behoren uitkeringen en verstrekkingen ingevolge een
aanspraak die niet tot het loon behoort.

Pensioenregeling

In de in het derde lid opgenomen definitie van pensioenregeling zijn
enige wijzigingen aangebracht (onderdeel C.8).

In de eerste plaats is aan de kring van gerechtigden toegevoegd de
gewezen echtgenoot en de partner of gewezen partner. Onder partner of
gewezen partner wordt verstaan degene met wie de werknemer
duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met
wie geen bloed– of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat.

In de tweede plaats is ten aanzien van de kinderen de leeftijdsgrens
van 21 jaar verhoogd tot 30 jaar en is de voorwaarde dat het kind
ongehuwd dient te zijn om als pensioengerechtigde in aanmerking te
kunnen komen, vervallen. Op deze wijze wordt aansluiting gezocht bij het
bij Brede Herwaardering tot stand gekomen regime voor lijfrenten in de
inkomstenbelasting. Voorts wordt op deze wijze aansluiting gevonden bij
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de bestaande praktijk. In veel pensioenregelingen strekt de aanspraak op
wezenpensioen zich mede uit tot meerderjarige wezen voor wie nog
kinderbijslag wordt genoten of die recht hebben op studiefinanciering.

In de derde plaats wordt uitdrukkelijk bepaald dat het pensioen dient
te zijn verzekerd bij de in artikel 11b, eerste lid, omschreven kring van
verzekeraars.

In verband met de in het vierde lid opgenomen definitie van een
VUT-regeling is de oude slotzin van artikel 11, derde lid, waarin een
delegatiemogelijkheid is opgenomen om bepaalde regelingen of groepen
van regelingen aan te wijzen als pensioenregeling verplaatst naar het
nieuwe vijfde lid.

VUT-regeling

In het nieuwe vierde lid van artikel 11 is vastgelegd wat onder een
regeling voor vervroegde uittreding (VUT-regeling) wordt verstaan
(onderdeel C.9). Deze wettelijke definitie dient ter vervanging van de
aanwijzing van VUT-regelingen welke onder het oude regime was
gebaseerd op de in artikel 11, derde lid, tweede volzin, opgenomen
delegatiebepaling.

In onderdeel a is aangegeven aan welke voorwaarden VUT-uitkeringen
moeten voldoen en wie de gerechtigden kunnen zijn. Een VUT-uitkering
dient ter overbrugging van de periode die in beginsel aanvangt bij de
beëindiging van de dienstbetrekking en die eindigt op de 65-jarige
leeftijd of bij het eerdere overlijden van de (gewezen) werknemer, dan
wel op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen van het derde lid
dat ontstaat uit dezelfde dienstbetrekking als de VUT-voorziening.

In onderdeel b is een normering ter zake van de hoogte van de
VUT-voorziening opgenomen. Hierbij is aansluiting gezocht bij
maatschappelijke opvattingen omtrent dergelijke voorzieningen. In de
bestaande praktijk zijn VUT-uitkeringen in de regel wel afhankelijk van
het laatstgenoten loon (bij voorbeeld 80% of 85%), doch slechts tot op
zekere hoogte van de doorgebrachte diensttijd (bij voorbeeld minstens
10 jaren onafgebroken werkzaam in dezelfde onderneming of
bedrijfstak).

Voorts is in onderdeel b de voorwaarde opgenomen dat VUT-voorzie–
ningen, evenals pensioenen, dienen te zijn verzekerd bij de in artikel 11b,
eerste lid, omschreven kring van verzekeraars.

Aanwijzing

Het nieuwe vijfde lid van artikel 11 dient ter vervanging van de oude
slotzin van artikel 11, derde lid, en biedt de mogelijkheid om bepaalde
regelingen of groepen van regelingen aan te wijzen als pensioen– of
VUT-regeling (onderdeel C.9). In dit verband kan worden gedacht aan de
mogelijkheid van het aanwijzen van voorzieningen voor gemoedsbe–
zwaarden als pensioen– of VUT-regeling. In de wet is vastgelegd,
overeenkomstig de bestaande praktijk, dat met betrekking tot de
aanwijzing overeenstemming dient te bestaan tussen de ministers van
Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volledigheidshalve zij hierbij opgemerkt dat bij ministeriële regeling zal
worden bepaald dat de ingevolge de oude slotzin van artikel 11, derde
lid, op 31 december 1993 als pensioenregeling aangewezen regelingen,
zo nodig aangewezen blijven als pensioen– of VUT-regeling. Voor het
aangewezen blijven van een regeling zal als voorwaarde worden gesteld
dat het als verzekeraar optredende lichaam behoort tot de kring van
verzekeraars als bedoeld in het nieuwe artikel 11b, eerste lid, onderdelen
a, b of d. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan blijft de
aanwijzing niet automatisch van kracht, maar dient opnieuw te worden
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beoordeeld of aanleiding bestaat om de desbetreffende regeling aan te
wijzen als pensioen– of VUT-regeling.

Overige wijzigingen

De wijzigingen van artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 in
de onderdelen C.3, C.6, C.7, C.10, C.11, C.12, C.13 en C.14 zijn van
redactionele of technische aard en houden verband met de hiervoor
behandelde wijzigingen, dan wel met de invoeging van het nieuwe vierde
en vijfde lid van artikel 11 (onderdeel C.9).

Artikel I, onderdeel D (artikelen 11b en 11c van de Wet op de
loonbelasting 1964)

Pensioenverzekeraar of VUT-verzekeraar (artikel 11b, eerste lid)

In het nieuwe artikel 11 b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting
1964 is voor het eerst expliciet vastgelegd welke personen en lichamen
kunnen optreden als pensioenverzekeraar. Voor de «professionele»
pensioenfondsen en verzekeringsmaalschappijen was dit al impliciet het
geval in de Pensioen– en spaarfondsenwet. Ingevolge de nieuwe bepaling
is een aanspraak op de hiervoor toegelichte pensioenen of VUT-voorzie–
ningen uitsluitend als zodanig aan te merken indien deze zijn onderge–
bracht bij de in het eerste lid omschreven kring van «verzekeraars». Voor
de reden van de limitatieve opsomming van lichamen die als pensioen–
of VUT-verzekeraar kunnen optreden, zij verwezen naar hoofdstuk II,
paragraaf 1.

Het eerste lid geeft de volgende limitatieve opsomming:

Onderdeel a
Een in Nederland gevestigd «professioneel» pensioenfonds. Verwezen

wordt naar de - ervan uitgaande dat het desbetreffende wetsvoorstel
tijdig tot wet zal zijn verheven - aan de Wet op de heffing over vermo–
gensoverschotten van pensioenfondsen onderworpen lichamen. Het gaat
hier om wetsvoorstel 21 197 zoals dat op 27 juni 1989 is ingediend bij
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Opgemerkt zij dat de bepalingen
van dat wetsvoorstel niet van toepassing zijn op de zogenaamde directie–
pensioenlichamen als omschreven in artikel 3 van dat wetsvoorstel. Deze
lichamen vallen derhalve niet onder de omschrijving van onderdeel a van
het eerste lid.

Onderdeel a biedt de directeur-grootaandeelhouder de mogelijkheid
zijn pensioenvoorziening met die van andere directeuren-grootaandeel–
houders onder te brengen in een daartoe op te richten lichaam.
Voorwaarde is dat de directeur-grootaandeelhouder (samen met
echtgenoot en naaste familieleden) in dit lichaam een direct of indirect
belang heeft van minder dan 10% (overeenkomstig het criterium voor de
subjectieve vrijstelling van het lichaam voor de vennootschapsbelasting).
Het moet derhalve gaan om een samenwerking tussen ten minste elf
directeuren-grootaandeelhouders.

Onderdeel b
Een «professionele» verzekeringsmaatschappij die bevoegd is het

directe verzekeringsbedrijf als bedoeld in de Wet toezicht verzekerings–
bedrijf uit te oefenen. Ingevolge artikel 1, onderdeel e, in verbinding met
artikel 7 en artikel 10, van deze wet gaat het daarbij om verzekeraars die
het verzekeringsbedrijf niet uitsluitend als herverzekeraar uitoefenen.
Voorwaarde is dat de verzekeraar de verplichting ingevolge de pensioen–
regeling of de regeling voor vervroegde uittreding voor de heffing van de
vennootschapsbelasting rekent tot haar binnenlandse ondernemingsver–
mogen.
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Onderdeel c
Niet onder a of b vallende «professionele» pensioenfondsen of

«professionele» levensverzekeringsmaatschappijen. Onderdeel c ziet op
de situatie waarin sprake is van de voortzetting van een pensioen dat of
een voorziening voor vervroegde uittreding die een werknemer in een
buitenlandse periode bij die verzekeraar heeft opgebouwd.

Onderdeel d
De werkgever of de gewezen werkgever. Het betreft hier de situatie

van het zogenaamde eigen beheer. Met betrekking tot pensioenen is voor
de directeur-grootaandeelhouder op grond van artikel 2, derde lid,
onderdeel c, van de Pensioen– en spaarfondsenwet niet van toepassing
de verplichting in het eerste lid van genoemd artikel dat voorschrijft dat
toegezegde pensioenen in een afzonderlijk lichaam moeten zijn onderge–
bracht. Voor deze situaties is onderdeel d opgenomen. Het onderdeel
ziet ook op VUT-voorzieningen. Opgemerkt zij overigens dat de
Pensioen– en spaarfondsenwet niet van toepassing is op VUT-toezeg–
gingen.

Ten aanzien van de directeur-grootaandeelhouder zijn aan de eigen–
beheersituaties in onderdeel d nadere voorwaarden gesteld. In het derde
lid van artikel 11b is omschreven wat onder een «directeur-grootaandeel–
houder» wordt verstaan.

Voor zowel pensioenen als VUT-voorzieningen is de eigen-beheersi–
tuatie ten aanzien van de directeur-grootaandeelhouder ingevolge
onderdeel d uitsluitend mogelijk indien en zolang de rechtspersoon
waarvan de werknemer directeur-grootaandeelhouder is naast het verze–
keren van pensioenen of voorzieningen voor vervroegde uittreding een
onderneming drijft. Het betreft in dezen een materieel criterium. Zo zal
bij voorbeeld een zogenaamde management-BV in zijn algemeenheid
niet voldoen aan dit materiële criterium. In zoverre wijkt dit criterium af
van artikel 2, vijfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969,
waarin is bepaald dat al het vermogen van bij voorbeeld een BV onderne–
mingsvermogen is en het bij Brede Herwaardering tot stand gekomen
artikel 4, onderdeel b, van die wet, waarin is bepaald dat onder het
drijven van een onderneming mede wordt verstaan een werkzaamheid
die bestaat uit de verzorging van werknemers of gewezen werknemers.
Het is derhalve niet mogelijk zonder fiscale consequenties het pensioen
of de VUT-voorziening bij de rechtspersoon waarvan de werknemer
grootaandeelhouder is, ondergebracht te houden terwijl de onderne–
mingsactiviteiten zijn gestaakt dan wel zijn vervreemd aan of zijn onder–
gebracht in een andere rechtspersoon. In een dergelijke situatie moet het
pensioen of de VUT-voorziening worden ondergebracht bij een profes–
sioneel pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij om te voorkomen dat
bij de directeur-grootaandeelhouder de pensioenaanspraak of
VÜT-aanspraak ingevolge artikel 11c tot het loon wordt gerekend.

In onderdeel d is voorts een voorziening getroffen voor het geval er
sprake is van eigen beheer in een «concern-situatie». In concern-situaties
is het niet noodzakelijk dat het pensioen of de VUT-voorziening in eigen
beheer wordt gehouden door het lichaam tot hetwelk de werknemer in
dienstbetrekking staat. In concern-situaties is het mogelijk het pensioen
of de VUT-voorziening onder te brengen in bij voorbeeld een dochter–
maatschappij, terwijl de werknemer in dienstbetrekking staat tot bij
voorbeeld de moedermaatschappij. Ook voor dat geval geldt voor de
directeur-grootaandeelhouder evenwel de voorwaarde dat het lichaam
waarin het pensioen of de VUT-voorziening is ondergebracht een «echte»
onderneming drijft en dat dat lichaam de pensioen– of VUT-verplichting
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voor de heffing van de vennootschapsbelasting rekent tot het binnen–
landse ondernemingsvermogen.

Wellicht ten overvloede zij opgemerkt dat niet in deze opsomming
voorkomt het zogenaamde «eigen» pensioenlichaam van de
directeur-grootaandeelhouder. Voor «nieuwe» gevallen kan een dergelijk
lichaam dan ook niet meer als pensioenverzekeraar optreden. Voor
«oude» gevallen is een overgangsregeling getroffen (verwezen zij naar
het in artikel I, onderdeel F, opgenomen artikel 36 van de Wet op de
loonbelasting 1964).

Pensioenen in eigen-beheersituaties (artikel 11b, tweede lid)

Artikel 11 b, tweede lid, strekt ertoe uitdrukkelijk in de wet op te nemen
dat een pensioen uitsluitend kan worden ondergebracht bij een verze–
keraar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, van dat artikel indien dit
op grond van de Pensioen– en spaarfondsenwet wordt toegestaan.
Ingevolge artikel 11 b, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbe–
lasting 1964 kan de werkgever of de gewezen werkgever als verzekeraar
optreden. Ingevolge artikel 2, derde lid, van de Pensioen– en spaarfond–
senwet wordt daarentegen uitsluitend voor bepaalde situaties
toestemming verleend het pensioen niet onder te brengen bij een
«professionele» verzekeraar. Artikel 11b, tweede lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 strekt ertoe te voorkomen dat ook in een andere
situatie dan genoemd in artikel 2, derde lid, van de Pensioen– en spaar–
fondsenwet het pensioen wordt ondergebracht bij de (gewezen)
werkgever, bij voorbeeld het pensioen van een werknemer, niet zijnde
een directeur-grootaandeelhouder in de zin van de Pensioen– en spaar–
fondsenwet. Hiermee wordt een mogelijke uitholling van die wet
voorkomen.

Begrip «directeur-grootaandeelhouder» (artikel 11b, derde lid)

In het derde lid van artikel 11 b is een omschrijving gegeven van het
begrip «directeur-grootaandeelhouder». Deze omschrijving is ontleend
aan het bij artikel VI van Brede Herwaardering gewijzigde artikel 5,
onderdeel b, onder 1°, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Zoals uit deze omschrijving blijkt, betreft het in feite de
werknemer-grootaandeelhouder; in deze memorie wordt evenwel het in
het spraakgebruik ingeburgerde begrip «directeur-grootaandeelhouder»
gebezigd. Er zij op gewezen dat de hier gehanteerde omschrijving van
het begrip «directeur-grootaandeelhouder» afwijkt van de omschrijving
van het begrip «grootaandeelhouder» die in artikel 2, derde lid,
onderdeel c, van de Pensioen– en spaarfondsenwet wordt gehanteerd.
Artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de Pensioen– en spaarfondsenwet
verklaart de verplichting van artikel 2, eerste lid, van de Pensioen– en
spaarfondsenwet om een pensioentoezegging onder te brengen in een
afzonderlijk pensioenfonds of bij een afzonderlijke verzekeraar onder
nadere voorwaarden niet van toepassing op een toezegging aan een aan
de onderneming verbonden persoon, die houder is van aandelen, welke
ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen. In de omschrijving in de Pensioen– en
spaarfondsenwet wordt derhalve het mogelijke aandelenbezit van
familieleden niet meegerekend en is bovendien sprake van geplaatst
kapitaal in plaats van nominaal gestort kapitaal. Het verschil in
omschrijving komt er op neer dat er in de sfeer van de loonbelasting
eerder sprake is van een situatie van «grootaandeelhouder» dan in de
Pensioen– en spaarfondsenwet. Dit verschil laat zich verklaren door het
verschil in doelstelling tussen beide omschrijvingen. Bij de omschrijving
van het begrip «grootaandeelhouder» in de Pensioen– en spaarfond–
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senwet staat de bescherming van een pensioentoezegging voorop. Bij de
voorgestelde omschrijving in artikel 11b, derde lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 staat het verminderen van het risico voor de fiscus
voorop.

Het vorenstaande impliceert dat voor zover de voorwaarden voor het
zijn van directeur-grootaandeelhouder anders zijn dan die voor het zijn
van grootaandeelhouder voor de Pensioen– en spaarfondsenwet, de
loonbelastingvoorwaarden voor de pensioensfeer - de Pensioen– en
spaarfondsenwet ziet niet op VUT-regelingen fungeren als aanvulling op
de onverkort van toepassing zijnde voorwaarden van de Pensioen– en
spaarfondsenwet.

Belastbaarheid aanspraken ingevolge een pensioenregeling of een
regeling voor vervroegde uittreding (artikel 11c)

Het nieuwe artikel 11c van de Wet op de loonbelasting 1964 bepaalt
wat het gevolg is van een handelen in afwijking van de voorwaarden die
zijn verbonden aan de vrijstelling van een pensioenaanspraak of een
VUT-aanspraak.

In die situatie wordt de aanspraak op het onmiddellijk aan de
gewraakte handeling voorafgaande tijdstip als loon uit vroegere dienst–
betrekking aangemerkt. Het aanmerken van de aanspraak als loon uit
vroegere dienstbetrekking dient te worden bezien in samenhang met het
nieuwe vijfde lid van artikel 6 van de Wet op de loonbelasting 1964. In
dit vijfde lid is namelijk bepaald dat bij een handelen in afwijking van de
voorwaarden degene die als verzekeraar van de aanspraak optreedt als
inhoudingsplichtige wordt aangemerkt (verwezen zij naar het in artikel I,
onderdeel A, opgenomen artikel 6 van de Wet op de loonbelasting
1964). Door het aanmerken van de aanspraak als loon uit vroegere
dienstbetrekking ontstaat voor deze inhoudingsplichtige duidelijkheid uit
hoofde waarvan de aanspraak dient te worden belast. Bovendien wordt
hiermee bewerkstelligd dat de gerechtigde tot de aanspraak in relatie tot
die verzekeraar in alle gevallen als werknemer in de zin van artikel 2,
eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 kan worden aange–
merkt. Ingeval de gerechtigde tot de aanspraak niet in dienstbetrekking
staat tot de verzekeraar, kan hij namelijk uitsluitend als werknemer
worden aangemerkt indien hij van de verzekeraar loon uit vroegere
dienstbetrekking geniet.

Afwijking van de voorwaarden (onderdeel 1 lc, eerste en vijfde lid)

Een vrijgestelde aanspraak op pensioen of VUT wordt bij bepaalde
handelingen omgezet in een aanspraak die als loon uit vroegere dienst–
betrekking wordt aangemerkt. Indien een handeling wordt verricht in
afwijking van de voorwaarden waaronder deze aanspraken zijn vrijge–
steld, geniet de werknemer op het onmiddellijk aan de gewraakte
handeling voorafgaande tijdstip loon uit vroegere dienstbetrekking in de
vorm van een aanspraak. De waarde van die aanspraak wordt ingevolge
artikel 13, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, juncto
artikel 10, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990
gesteld op de bedragen die op dat moment bij een derde zouden moeten
worden gestort, ten einde de aanspraak te dekken. Deze systematiek
brengt mee dat de aanspraak, zijnde een loonbestanddeel (dat niet dient
ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten) niet onder het
bijzondere tarief van de inkomstenbelasting valt. Er behoeft derhalve in
de Wet op de inkomstenbelasting 1964 geen uitdrukkelijke bepaling te
worden opgenomen, welke regelt dat ter zake van afkoop van pensioen–
rechten voortaan geen bijzonder tarief van toepassing is.

De gewraakte handelingen zijn:
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Eerste lid, onderdeel a
Een inhoudelijke wijziging van de pensioenof VUT-regeling waardoor

de pensioen-of VUT-aanspraken niet meer als zodanig zijn aan te
merken. Te denken valt bij voorbeeld aan de situatie waarin later een
andere persoon dan de in artikel 11, derde lid, onderdeel a, genoemde
personen als pensioengerechtigde wordt aangewezen. Een ander
voorbeeld is het geval waarin het als verzekeraar van het pensioen of de
VUT-voorziening optredende lichaam niet langer voldoet aan de
voorwaarden die in artikel 11b, eerste lid, zijn gesteld aan de verze–
keraar.

Eerste lid, onderdeel b
Handelingen als omschreven in artikel 11c, eerste lid, onderdeel b. Het

pensioen wordt bij voorbeeld geheel of gedeeltelijk afgekocht. Zoals
hiervoor is uiteengezet, wordt in geval van afkoop niet de ontvangen
afkoopsom als zodanig in de heffing van de loonbelasting betrokken
maar de waarde van de aanspraak op het onmiddellijk aan de afkoop
voorafgaande tijdstip. Die waarde wordt gesteld op de bedragen die op
dat moment bij een derde zouden moeten worden gestort ten einde de
aanspraak te dekken. Aangezien zich bij de vaststelling van het bij een
derde te storten bedrag waarderingsproblemen kunnen voordoen, wordt
op grond van praktische overwegingen goedgekeurd dat deze waarde
normaliter niet hoger behoeft te worden gesteld dan de afkoopsom die is
of zou worden ontvangen.

Vijfde lid
Een handeling die er toe leidt dat niet langer wordt voldaan aan de

voorwaarden die door de Minister zijn gesteld indien hij gebruik heeft
gemaakt van zijn ontheffingsbevoegdheid ingevolge het vierde lid van
artikel 11c (overdracht pensioenkapitaal, zie de toelichting op het vierde
lid hierna) of ingevolge artikel 11, vijfde lid (aangewezen regelingen).

Overdracht pensioenkapitaal (artikel 11c, tweede lid)

Dit lid bevat een bepaling voor de overdracht van pensioen– of
VUT-kapitaal, analoog aan hetgeen bij Brede Herwaardering is geregeld
in artikel 45c, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964 met betrekking tot de mogelijkheid van overdracht van een
lijfrenteverplichting binnen een bepaalde kring van verzekeraars.
Overdracht van pensioen– of VUT-kapitaal is mogelijk zonder dat dit leidt
tot het constateren van een belastbare aanspraak indien deze overdracht
geschiedt binnen de volgende kring van verzekeraars: de in het eerste lid,
onderdelen a en b, van artikel 11b omschreven professionele pensioen–
fondsen en verzekeringsmaatschappijen. Opgemerkt zij dat een derge–
lijke overdracht niet is aan te merken als een vorm van afkoop van de
pensioenaanspraak of een aanspraak ingevolge een VUT-regeling. Indien
daarentegen sprake is van overdracht naar een andere verzekeraar, wordt
de pensioenaanspraak of de aanspraak ingevolge een VUT-regeling
geacht te zijn afgekocht, behoudens in enkele bijzondere situaties
waarvoor het vierde lid een regeling treft (zie de toelichting op het vierde
lid hierna), alsmede in situaties waarvoor in artikel 36, zesde lid, een
overgangsregeling is getroffen (verwezen zij naar de toelichting op artikel
I, onderdeel F).

De tweede volzin van het tweede lid bewerkstelligt dat in de situatie
waarin een natuurlijk persoon of lichaam als bedoeld in artikel 11 b,
eerste lid, onderdeel d, optreedt als verzekeraar van de pensioen– of
VUT-verplichting - het zogenaamde «eigen beheer» herverzekering wordt
gelijkgesteld met de overdracht van een pensioen– of VUT-verplichting.
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Herverzekering leidt in deze situaties derhalve tot het constateren van
afkoop indien die herverzekering geschiedt bij een andere verzekeraar
dan de in artikel 11b, eerste lid, onderdeel a of onderdeel b, bedoelde
«professionele» verzekeraars. Ingevolge de in artikel 36, negende lid,
opgenomen overgangsbepaling gelden dezelfde voorwaarden voor
herverzekering van pensioen– of VUT-voorzieningen die zijn onderge–
bracht bij een lichaam (bij voorbeeld een «eigen» pensioenlichaam)
waarop artikel 36, tweede, derde, zevende of achtste lid, van de Wet op
de loonbelasting 1964 van toepassing is (verwezen zij naar de toelichting
op artikel I, onderdeel F).

Afkoop bij echtscheiding (artikel 11c, derde lid)

Ingevolge het bepaalde in artikel 11c, derde lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 leidt de vervreemding of omzetting van een pensi–
oenrecht in het kader van echtscheiding of scheiding van tafel en bed
niet tot belastingheffing. De slotzinsnede van het derde lid regelt dat
voor de loonbelasting ervan moet worden uitgegaan dat niet een nieuw
recht is ontstaan doch dat het recht de voortzetting is van de oude pensi–
oenaanspraak van de werknemer. Dit brengt mee dat de (gewezen)
echtgenoot na het tijdstip van vervreemding of omzetting van het pensi–
oenrecht van de werknemer voor de toepassing van deze wet als de
werknemer wordt aangemerkt. Dit betekent dat de voorwaarden die zijn
verbonden aan de vrijstelling van de oude pensioenaanspraak van de
werknemer, zoals de toegestane normering betreffende de diensttijd en
genoten beloning als bedoeld in artikel 11, derde lid, onderdeel b, van de
Wet op de loonbelasting 1964, eveneens voor de (gewezen) echtgenoot
blijven gelden.

Bijzondere situaties overdracht pensioenkapitaal (artikel 11c, vierde lid)

De bepaling van artikel 11c, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting
1964 bevat een tweetal uitzonderingen op de eerste volzin van artikel
11c, tweede lid, met betrekking tot de overdracht van pensioenverplich–
tingen en VUT-verplichtingen.

Onderdeel a opent de mogelijkheid toepassing van het tweede lid
achterwege te laten ter zake van een pensioenverplichting of een
VUT-verplichting die in eigen beheer wordt gehouden, in de situatie
waarin de ondernemingsactiviteiten inclusief de pensioenverplichting of
de VUT-verplichting worden overgedragen aan een ander lichaam, bij
voorbeeld in het kader van een verkoop van die activiteiten of een
herstructurering. Ingeval er geen sprake is van een onderneming, maar
bij voorbeeld van een niet belastingplichtig lichaam, kan uiteraard niet
worden gesproken van overdracht van ondernemingsactiviteiten; daarom
is voor dergelijke situaties gekozen voor de terminologie «overdracht van
de werkzaamheid».

Aangezien zich bij de hier bedoelde overdracht van pensioen– en
VUT-verplichtingen onwenselijk gebruik zou kunnen voordoen in die zin
dat de werknemer feitelijk de beschikkingsmacht over het pensioenver–
mogen verkrijgt, is aan de Minister van Financiën de bevoegdheid
gedelegeerd «het kaf van het koren te scheiden». Als voorwaarde zal
daarbij bij voorbeeld worden gesteld dat de ondernemer die de onder–
neming met de erbij behorende pensioenverplichting of VUT-verplichting
overneemt, een in Nederland gevestigd lichaam is dat de verplichting
rekent tot zijn binnenlandse ondernemingsvermogen. De aanspraak zal
overigens moeten blijven voldoen aan de voorwaarden die aan pensioen–
of VUT-aanspraken worden gesteld.

Onderdeel b geeft de Minister van Financiën de bevoegdheid, zo nodig
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onder het stellen van voorwaarden, de toepassing van de eerste volzin
van het tweede lid achterwege te laten indien een pensioenverplichting
of VUT-verplichting, in het kader van het aanvaarden van een dienstbe–
trekking buiten Nederland, overgaat op een pensioenfonds of verzeke–
ringsbedrijf dat niet in Nederland is gevestigd. Deze ruime delegatiebe–
voegdheid biedt de mogelijkheid aanvullende voorwaarden te stellen in
de gevallen waarin de overdracht van het pensioenkapitaal verband
houdt met een reële aanvaarding van een of voortzetting van de dienst–
betrekking in het buitenland. Zo zal de thans in de praktijk gestelde
voorwaarde ter zake van de overdracht van pensioenkapitaal, namelijk
dat de uitkeringen in het buitenland worden betrokken in een aldaar van
kracht zijnde heffing naar het inkomen, gehandhaafd blijven. Daarnaast
kan met betrekking tot het fonds of bedrijf waarnaar de pensioen– of
VUT-verplichting is overgegaan de voorwaarde worden gesteld dat dit
naar aard en feitelijke werkzaamheden gelijkenis moet vertonen met een
in Nederland gevestigd professioneel pensioenfonds of een professionele
verzekeringsmaatschappij als bedoeld in artikel 11b, eerste lid, onder–
delen a en b. Ten einde oneigenlijk gebruik te voorkomen kan voorts als
aanvullende voorwaarde worden gesteld dat, ingeval het pensioen of de
VUT-voorziening waarop de desbetreffende verplichting betrekking heeft
binnen een periode van vijf jaren na emigratie wordt afgekocht,
betrokkene alsnog een bedrag verschuldigd wordt ter grootte van de
belastmg die verschuldigd zou zijn bij afkoop op het moment van
emigratie. Op dat bedrag zou in mindering kunnen worden gebracht de
in het buitenland feitelijk verschuldigde belasting over de afkoopsom. Dit
laat uiteraard onverlet dat deze belastingheffing niet zal kunnen plaats–
vinden, indien het heffingsrecht op grond van verdragen ter voorkoming
van dubbele belastmg niet aan Nederland is toegewezen.

Artikel I, onderdeel E (artikel 13 van de Wet op de loonbelasting
1964)

Aanspraken ten gevolge van werknemersbijdragen

Met de in onderdeel E opgenomen toevoeging van een vierde lid aan
artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt bewerkstelligd dat
de waarde van een belaste aanspraak, indien en voor zover die is
ontstaan als gevolg van een betaling door de werknemer zelf, niet aan de
inhouding van loonbelastmg is onderworpen. Het opnemen van het
vierde lid is noodzakelijk als gevolg van het in artikel 10, tweede lid,
vervallen van de zinsnede «voor zover zij niet worden gedekt door
stortingen van de werknemer». Ingevolge deze zinsnede behoorden
alleen aanspraken tot het loon in zoverre de werknemer daarvoor niet
een bijdrage had geleverd. De reden voor het vervallen van deze
zinsnede is uiteengezet in de toelichting op artikel I, onderdeel B. Met de
toevoeging van het vierde lid aan artikel 13 wordt per saldo voor de sfeer
van de belaste aanspraken hetzelfde resultaat bereikt als onder de oude
regeling met de genoemde zinsnede.

Door de toevoeging van het vierde lid aan artikel 13 ontstaat de
volgende systematiek. Een aanspraak waarvoor ook de werknemer een
bijdrage betaalt, behoort ingevolge artikel 10, tweede lid, ten volle tot
het loon. Aangezien een aanspraak niet in geld genoten loon vormt, zijn
daarvoor de waarderingsregelen van artikel 13 van toepassing. Voor welk
bedrag de aanspraak wordt gewaardeerd, is afhankelijk van de uitkomst
van de waardering op de voet van het eerste, tweede en derde lid van
artikel 13. Nadat dit bedrag is vastgesteld wordt daarop ingevolge het
vierde lid de bijdrage van de werknemer in mindering gebracht. Een
positief eindresultaat wordt tot het loon gerekend. Ten einde te
voorkomen dat eventueel een negatief loon zou ontstaan, is bepaald dat
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het eindresultaat van de berekening van het vierde lid ten minste op nihil
wordt gesteld.

Artikel I, onderdeel F (artikel 36 van de Wet op de loonbelasting
1964)

Overgangsbepaling voor bestaande pensioen– en VUT-aanspraken welke
zijn ondergebracht bij een eigen pensioenlichaam

Het in dit onderdeel opgenomen artikel 36 van de Wet op de loonbe–
lasting 1964 bevat een overgangsbepaling voor op 31 december 1993
bestaande pensioenaanspraken en voor daarop aansluitende aanspraken
die na die datum ontstaan. Hierbij zij opgemerkt dat deze overgangsbe–
paling ook betrekking heeft op aanspraken ingevolge een VUT-regeling.
Onder het oude regime werden VUT-regelingen immers aangemerkt als
een pensioenregeling.

De in artikel 36 opgenomen overgangsbepaling houdt verband met het
in de Wet op de loonbelasting 1964 opnemen van een voorwaarde
inzake de verzekeraar van een pensioen– of VUT-aanspraak. In de
gekozen opzet is het niet langer mogelijk pensioen– of VUT-aanspraken
te verzekeren bij een «eigen» pensioenlichaam. Dergelijke lichamen
behoren namelijk niet tot de in artikel 11 b, eerste lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964, opgesomde lichamen (zie de toelichting op
onderdeel D). Op 31 december 1993 bestaande pensioenaanspraken
waarvan de verplichtingen zijn ondergebracht bij specifiek daarvoor
opgerichte «eigen» pensioenlichamen (bij voorbeeld een pensioen-BV),
voldoen niet aan de voorwaarden die met ingang van 1 januari 1994
worden gesteld aan pensioen– en VUT-aanspraken. Zonder overgangsre–
gelmg zou ingevolge het nieuwe artikel 11c, eerste lid, onderdeel a, van
de Wet op de loonbelasting 1964 de waarde van dergelijke aanspraken
onmiddellijk na de datum van inwerkingtreding van het nieuwe regime
tot het loon moeten worden gerekend. Ten einde dit te voorkomen, stelt
het onderhavige artikel 36, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting
1964 de in artikel 11, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, onderdeel b,
van die wet gestelde voorwaarde inzake de verzekeraar, buiten werking.

Ter voorkoming van misverstand zij erop gewezen dat deze overgangs–
bepaling geen betrekking heeft op oneigenlijke handelingen die onder de
werkingssfeer van het nieuwe artikel 11c van de Wet op de loonbelasting
1964 vallen Ingeval zich met betrekking tot de onder deze overgangsbe–
paling vallende aanspraken in de toekomst een dergelijke oneigenlijke
handeling voordoet, is artikel 11c onverkort van toepassing.

Met de zinsnede «op of na 1 januari 1994» in het voorgestelde artikel
36, tweede lid, wordt bewerkstelligd dat ook voor bestaande aanspraken
die zijn ondergebracht bij een «eigen» pensioenlichaam dat zich eerst na
1 januari 1994 voordoet omdat in een zogenaamde eigen-beheersituatie
de ondernemingsactiviteiten worden gestaakt (waardoor de situatie
overgaat van eigen beheer in eigen pensioenlichaam), de bestaande
aanspraken op het moment van de staking van de ondernemingsactivi–
teiten niet tot het loon behoeven te worden gerekend. Ook in deze
situatie is er derhalve eerbiedigende werking voor de looptijd van
bestaande pensioenaanspraken.

In artikel 36, eerste lid, onderdeel a, is omschreven wat onder
bestaande aanspraken wordt verstaan. Dit zijn op 31 december 1993
bestaande aanspraken die volgens de tekst van artikel 11 van de Wet op
de loonbelasting 1964 zoals die luidt op 31 december 1993 zijn aan te
merken als pensioenaanspraken. Het gaat daarbij om op 31 december
1993 bestaande aanspraken inclusief de daarbij behorende aanspraken
op gebruikelijke aanpassingen. Bij dit laatste valt te denken aan aanpas–
singen in verband met waarde– of welvaartsvastheidstoezeggingen
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waarbij die aanpassingen als basis hebben het loonniveau van 31
december 1993 en de tot dat moment reeds verstreken dienstjaren.

Overgangsbepaling voor aansluitende pensioen– en VUT-aanspraken

Krachtens het derde lid van artikel 36 kan onder voorwaarden het oude
regime (dat wil zeggen: de voorwaarde van de gekwalificeerde verze–
keraar geldt niet) gedurende een bepaalde overgangsperiode ook van
toepassing blijven met betrekking tot aanspraken die na 31 december
1993 tot stand komen en aansluiten op de hiervoor bedoelde aanspraken
die reeds bestonden op die datum. Voor deze zogenaamde aansluitende
aanspraken is in het eerste lid, onderdeel b, een definitie opgenomen.

Aansluitende aanspraken zijn aanspraken die na 31 december 1993
ontstaan en die «aansluiten» op de op die datum reeds bestaande
aanspraken.

Er dient derhalve een rechtstreekse samenhang te bestaan tussen
beide groepen aanspraken. De aansluitende aanspraken dienen ook te
kunnen worden aangemerkt als aanspraken die berusten op een pensi–
oenregeling naar de tekst van artikel 11 zoals die luidt op 31 december
1993. Voorts dienen de aansluitende aanspraken te ontstaan uit dezelfde
dienstbetrekking als waaruit de op 31 december 1993 bestaande
aanspraken zijn ontstaan. Het begrip dezelfde dienstbetrekking dient in
dit geval ruim te worden geïnterpreteerd: verandering van werkplek bij
dezelfde werkgever of een verplaatsing naar een gelieerde rechtspersoon
behoeft niet het verlies van het overgangsrecht tot gevolg te hebben.
Evenmin behoeft dat het geval te zijn bij verandering van volledige
arbeidstijd naar deeltijd en omgekeerd.

Aan het eerbiedigen van aansluitende aanspraken ligt de overweging
ten grondslag dat de uit pensioenregelingen voortvloeiende aanspraken
kunnen worden gekwalificeerd als uitvloeisel van langlopende verplich–
tingen die zijn aangegaan voor de inwerkingtreding van het nieuwe
regime op 1 januari 1994. Ten einde evenwel te voorkomen dat er twee
regimes naast elkaar blijven bestaan gedurende een zeer lange periode is
met betrekking tot aansluitende aanspraken een beperking aangebracht
in de periode waarin zij moeten zijn ontstaan, wil het oude regime - dus
nog niet de voorwaarde van de gekwalificeerde verzekeraar - van
toepassing blijven.

Deze overgangsperiode is omschreven in het eerste lid, onderdeel c,
van artikel 36. De overgangsperiode (naar boven afgerond op kalender–
jaren) is afhankelijk van de periode gedurende welke een of meer andere
lichamen dan een «professionele» verzekeraar zijn opgetreden als verze–
keraar van de bestaande aanspraken van de werknemer tot 1 januari
1994. De overgangsperiode vangt aan op 1 januari 1994 en is even lang
als de zojuist aangeduide periode van voor 1 januari 1994, doch eindigt
in ieder geval op 31 december 2003. Dit betekent dat indien de pensi–
oenaanspraak bij voorbeeld met ingang van 1 juli 1990 is toegekend en
met ingang van die datum bij een «eigen» pensioenlichaam is verzekerd,
de eerbiedigende werking zich uitstrekt tot de aansluitende aanspraken
welke gedurende vier kalenderjaren, derhalve de periode tot en met 31
december 1997 ontstaan. Zou de pensioenverplichting voor 1 januari
1994 bij verschillende niet-professionele verzekeraars zijn onderge–
bracht, bij voorbeeld toekenning van de aanspraak per 1 januari 1989
waarbij de verplichting tot 1 juli 1990 in eigen beheer is gehouden bij BV
X en vanaf 1 juli 1990 is ondergebracht bij het «eigen» pensioenlichaam
BV Y, dan worden voor de vaststelling van de overgangsperiode beide
periodes samengeteld (vijf jaar). De eerbiedigende werking strekt zich in
dat geval uit tot 31 december 1998. De aansluitende aanspraken die
ontstaan na afloop van de overgangsperlode dienen te worden onderge–
bracht bij een gekwalificeerde verzekeraar als bedoeld in artikel 11b,
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eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 om voor fiscale
faciliëring (premie-aftrek, aanspraak onbelast) in aanmerking te komen.

Het oude regime kan voor aansluitende aanspraken welke ontstaan in
de overgangsperiode van toepassing blijven onder de navolgende
voorwaarden.

De eerste voorwaarde houdt in dat de aansluitende aanspraken dienen
te worden ondergebracht bij hetzelfde lichaam als waarbij de op 31
december 1993 bestaande aanspraken zijn ondergebracht.

Als tweede voorwaarde geldt dat het lichaam dat als verzekeraar
optreedt ten minste sedert 1 januari 1994 in Nederland is gevestigd. De
zinsnede «ten minste sedert» strekt ertoe te bewerkstelligen dat de
eerbiedigende werking met betrekking tot aansluitende aanspraken zich
niet uitstrekt tot de situatie waarin het «eigen» pensioenlichaam zich na
1 januari 1994 vestigt in het buitenland.

Aanvankelijk is overwogen de voorwaarde dat het lichaam in
Nederland moet zijn gevestigd eveneens toe te passen op aanspraken die
op 31 december 1993 reeds bestonden en zijn ondergebracht bij een
«eigen» pensioenlichaam. Op deze wijze zouden de lichamen die met het
oog op het onderhavige wetsvoorstel naar het buitenland zijn gebracht,
genoodzaakt worden terug te keren naar Nederland. Omdat het vrijwel
onmogelijk is gebleken voor deze situaties het kaf van het koren te
scheiden, hebben wij evenwel gemeend de voorwaarde dat het lichaam
in Nederland moet zijn gevestigd te beperken tot de na 31 december
1993 ontstane aansluitende aanspraken.

Het overgangsrecht strekt zich voor de aansluitende aanspraken
derhalve niet uit tot de als verzekeraar optredende buiten Nederland
gevestigde «eigen» pensioenlichamen. Aan heffing over de aansluitende
pensioen– en VUT-aanspraken kan worden ontkomen door het «eigen»
pensioenlichaam voor 1 januari 1994 in Nederland te vestigen.

Voorts wordt de voorwaarde gesteld dat het lichaam dat als verze–
keraar optreedt de pensioen-of VUT-verplichting voor de heffing van de
vennootschapsbelasting tot het binnenlandse ondernemingsvermogen
rekent.

Ten slotte geldt de voorwaarde dat het lichaam dat als verzekeraar van
de aansluitende aanspraken optreedt zijn bezittingen op solide wijze
belegt. De terminologie «op solide wijze beleggen» is ontleend aan
artikel 14 van de Pensioen– en spaarfondsenwet. Met deze voorwaarde
wordt beoogd dat het pensioenkapitaal in overeenstemming met het doel
van een pensioenregeling, buiten de risicosfeer wordt belegd.

Aangezien er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen bezit–
tingen met betrekking tot bestaande aanspraken en bezittingen met
betrekking tot aansluitende aanspraken geldt de beleggingsvoorwaarde
voor alle bezittingen van het pensioenlichaam.

Ingevolge de tweede volzin van het derde lid is de beleggingsvoor–
waarde pas van toepassing met ingang van 1 januari 1997. De achter–
grond daarvan is, de «eigen» pensioenlichamen voldoende gelegenheid
te geven aan deze voorwaarde te gaan voldoen. Voor het geval op of na
1 januari 1997 niet wordt voldaan aan de beleggingsvoorwaarde wordt
ingevolge de hoofdregel van artikel 11c de waarde van alle aansluitende
aanspraken tot het loon gerekend en zijn de premies voor nieuwe
aanspraken niet meer aftrekbaar.

In het vierde lid van artikel 36 is aangegeven wat in ieder geval niet
onder solide beleggen wordt verstaan. Het lichaam belegt niet op solide
wijze indien zijn bezittingen voor meer dan 10% bestaan uit vorderingen
op, dan wel beleggingen bij degenen jegens wie het lichaam als verze–
keraar optreedt of hun naaste verwanten, dan wel bij lichamen waarin
een der genoemde personen een aanzienlijk belang heeft als bedoeld in
artikel 11b, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 of een
daarmee verbonden lichaam. In het hierna nog te noemen tiende lid van
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artikel 36 is een ontheffingsbevoegdheid met betrekking tot de beleg–
gingsvoorwaarde opgenomen.

Zoals hiervoor is opgemerkt strekt het overgangsrecht van artikel 36
zich ook uit tot eigen-beheersituaties op het moment dat het eigen
beheer als gevolg van de staking van de materiële onderneming in feite
overgaat in een situatie welke kan worden aangeduid als «eigen» pensi–
oenlichaam. In deze situatie vindt de sanctie van het voorgestelde artikel
11c van de Wet op de loonbelasting 1964 geen toepassmg, omdat voor
de op 31 december 1993 in eigen beheer gehouden bestaande
aanspraken en voor de daarop aansluitende aanspraken welke zijn
ontstaan in de overgangsperiode de in het tweede onderscheidenlijk het
derde lid beschreven overgangsregeling van toepassing is. De
aanspraken waarop de overgangsregeling betrekking heeft, behoeven ten
tijde van de staking van de materiële onderneming derhalve niet te
worden verzekerd bij een professioneel pensioenfonds of een profes–
sionele verzekeringsmaatschappij. Wel gaat vanaf het moment van de
staking de beleggingsvoorwaarde gelden. Voor het geval de staking
plaatsvindt voor 1 januari 1997, geldt de voorwaarde dat het pensioenli–
chaam zijn bezittingen op solide wijze behoort te beleggen pas met
ingang van 1 januari 1997. Het vijfde lid van artikel 36 regelt dit.

Overdracht verplichtingen vanuit eigen beheer naar «eigen» pensioenli–
chaam

In het zesde lid van artikel 36 is voor de situatie waarin een in eigen
beheer gehouden pensioenvoorziening overgaat op een andere verze–
keraar dan bedoeld in artikel 11, derde lid, onderdeel b, en vierde lid,
onderdeel b, eveneens een overgangsregeling getroffen. Deze regeling
houdt in dat, in afwijking van artikel 11c, tweede lid, eerste volzin, de in
eigen beheer gehouden verplichtingen met betrekking tot op 31
december 1993 bestaande aanspraken en daarop aansluitende
aanspraken binnen de overgangsperiode kunnen worden ondergebracht
bij een in Nederland gevestigde niet-gekwalificeerde verzekeraar. De
duur van deze overgangsperiode is afhankelijk van de periode gedurende
welke de op 31 december 1993 bestaande aanspraken in eigen beheer
zijn gehouden, met dien verstande dat deze periode in ieder geval eindigt
op 31 december 2003. Met de introductie van de mogelijkheid tot
overdracht van de verplichtingen vanuit eigen beheer naar een eigen
pensioenlichaam binnen de overgangsperiode wordt voorkomen dat
directeuren-grootaandeelhouders zich genoodzaakt zouden zien aan de
vooravond van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog vlug een
«eigen» pensioenlichaam op te richten om daarin de bestaande pensi–
oenverplichting vanuit de situatie van eigen beheer onder te brengen.

Door deze regeling is het ook mogelijk dat bij voorbeeld bij beëindiging
van de werkzaamheden van de directeur-groot-aandeelhouder in de
overgangsperiode de aandelen in de werk-BV worden verkocht aan een
derde en gelijktijdig de pensioenvoorziening wordt ondergebracht in een
daartoe op te richten «eigen» pensioenlichaam. Deze situatie vertoont
zoveel gelijkenis met de in het vijfde lid geschetste situatie, waarin eigen
beheer stilzwijgend wordt omgezet in een pensioenlichaam omdat de
onderneming wordt verkocht, dat ook voor deze situatie een overgangs–
regeling nodig is geoordeeld.

Ten einde te bewerkstelligen dat op de naar een eigen pensioenli–
chaam overgedragen aanspraken ook na de overgang de eerbiedigende
werking van artikel 36 van toepassing blijft, zijn in het zevende lid en
achtste lid van artikel 36 de nodige voorzieningen getroffen.

Het zevende lid van artikel 36 heeft betrekking op de eerbiedigende
werking van bestaande aanspraken en stemt grotendeels overeen met
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het tweede lid van dit artikel. In het zevende lid is echter - in afwijking
van het tweede lid - als voorwaarde opgenomen dat het lichaam
waaraan de pensioenverplichting is overgedragen, het zogenaamde
overnemende lichaam, sedert de overgang van de verplichtingen in
Nederland is gevestigd en de pensioenverplichting voor de heffing van
de vennootschapsbelasting rekent tot het binnenlandse ondernemings–
vermogen.

Het achtste lid van artikel 36 heeft betrekking op de eerbiedigende
werking van aansluitende aanspraken die op de voet van het zesde lid
zijn overgegaan op een eigen pensioenlichaam, alsmede op de aanslui–
tende aanspraken die daarna nog ontstaan binnen de overgangsperiode.
Deze bepaling is geënt op het derde lid van artikel 36. Aangezien er een
overdracht heeft plaatsgevonden naar een ander lichaam is het niet
mogelijk het derde lid onverkort toe te passen. Om die reden zijn in het
achtste lid de voorwaarden van het derde lid toegespitst op de nieuwe
situatie waarin het overnemende pensioenlichaam als verzekeraar
optreedt. Dit betekent dat het overnemende lichaam sedert de overgang
van de verplichtingen in Nederland moet zijn gevestigd en dat dit
lichaam de verplichtingen voor de heffing van de vennootschapsbe–
lasting rekent tot zijn binnenlandse ondernemingsvermogen. Het overne–
mende lichaam dient voorts zijn bezittingen op solide wijze te beleggen,
met dien verstande dat ingeval de overgang van de verplichtingen naar
de andere verzekeraar heeft plaatsgevonden voor 1 januari 1997 de
beleggingsvoorwaarde pas van toepassing is met ingang van 1 januari
1997. Het vierde lid van artikel 36, inzake het in elk geval niet solide
beleggen, ziet ook op het achtste lid.

Ingeval men zich niet houdt aan de in het zevende lid of achtste lid
gestelde voorwaarden, dan treedt de sanctie van het voorgestelde artikel
11c in werking.

Herverzekering pensioenkapitaal door een «eigen» pensioenlichaam

Het negende lid van artikel 36 van de Wet op de loonbelasting 1964
ziet op de eventuele herverzekering van op 31 december 1993 reeds
bestaande aanspraken en daarop aansluitende aanspraken, die in een
«eigen» pensioenlichaam zijn ondergebracht en waarop de eerbiedi–
gende werking van dat artikel betrekking heeft.

Ingevolge artikel 11c, tweede lid, eerste volzin, van de Wet op de
loonbelasting 1964 is overdracht van pensioen– of VUT-voorzieningen
slechts mogelijk indien dit geschiedt aan een professioneel pensioen–
fonds of professionele verzekeringsmaatschappij als is omschreven in
artikel 11 b, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op de loonbe–
lasting 1964. Indien dergelijke verplichtingen worden overgedragen aan
een ander dan de aldaar genoemde professionele verzekeraars wordt de
pensioen– of VUT-aanspraak geacht te worden afgekocht. Deze bepaling
als zodanig ziet niet op herverzekering van een dergelijke verplichting.
Wel bewerkstelligt de tweede volzin van het tweede lid van artikel 11c,
dat onder afkoop mede wordt begrepen herverzekering van een
pensioen– of VUT-verplichting die op de voet van artikel 11 b, eerste lid,
onderdeel d, in «eigen beheer» is gehouden, indien die herverzekering
geschiedt bij een andere verzekeraar dan de in artikel 11b, eerste lid,
onderdeel a of onderdeel b, bedoelde «professionele» verzekeraars. In de
tweede volzin van artikel 11c, tweede lid, worden niet genoemd de
«eigen» pensioenlichamen waarop de in artikel 36, tweede, derde,
zevende en achtste lid, opgenomen overgangsbepalingen onder meer
betrekking hebben. In de nieuwe opzet behoren deze pensioenlichamen
immers niet meer tot de toegelaten kring van verzekeraars. Ten einde te
voorkomen dat de bij deze «eigen» pensioenlichamen ondergebrachte
pensioen– of VUT-verplichtingen zonder gevolgen zouden kunnen worden
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herverzekerd bij een andere verzekeraar dan de in artikel 11b, eerste lid,
onderdeel a, of onderdeel b, bedoelde «professionele» verzekeraars, is in
artikel 36, negende lid, een voorziening getroffen.

Ontheffingsmogelijkheid beleggingsvoorwaarde

In het tiende lid van artikel 36 is een delegatiebepaling opgenomen op
grond waarvan de Minister van Financiën in overeenstemming met de
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zo nodig onder nadere
voorwaarden, ontheffing kan verlenen van de voorwaarde dat het «eigen»
pensioenlichaam zijn bezittingen op solide wijze behoort te beleggen

Artikel II, onderdeel A (artikel 8 van de Wet op de vermogensbe–
lasting 1964)

Vrijstelling rechten ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding,
alsmede enige andere rechten

De in artikel II, onderdeel A. 1, opgenomen wijziging van artikel 8,
eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de vermogensbelasting 1964
regelt expliciet dat rechten ingevolge een regeling voor vervroegde
uittreding, alsmede enige andere rechten zijn vrijgesteld van vermogens–
belasting. Wat onder een regeling voor vervroegde uittreding moet
worden verstaan, wordt in het nieuwe vijfde lid van dat artikel bepaald
(onderdeel A.6). Hieronder wordt verstaan een regeling voor vervroegde
uittreding overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de
loonbelasting. Tevens wordt daaronder ingevolge dat vijfde lid onder
bepaalde voorwaarden verstaan een regeling voor bedrijfsbeëindiging
toegekend door een stichting ter bevordering van de ontwikkeling en van
de sanering binnen het bedrijfsleven.

Vrijstelling rechten uit hoofde van wettelijke bepalingen ter zake van
ontslag

Volgens de Korte toelichting op de Wet op de vermogensbelasting
1964 vallen aanspraken ingevolge de Werkloosheidswet onder de in het
huidige artikel 8, eerste lid, onderdeel a, opgenomen vrijstelling voor
rechten op uitkeringen en verstrekkingen uit hoofde van wettelijke
bepalingen ter zake van overlijden, ouderdom, invaliditeit, ziekte of
ongeval. Door middel van de in genoemd onderdeel A.1 opgenomen
wijziging wordt deze praktijk voor alle duidelijkheid uitdrukkelijk
neergelegd in de wettekst door uitbreiding van genoemde tekst met
rechten op uitkeringen uit hoofde van wettelijke bepalingen ter zake van
ontslag.

Vrijstelling naar aard en strekking gelijke rechten ter zake van invaliditeit
en dergelijke

Vorengenoemde wijziging van artikel 8, eerste lid, onderdeel a, regelt
tevens expliciet dat rechten die naar aard en strekking overeenkomen
met rechten op uitkeringen en verstrekkingen uit hoofde van wettelijke
bepalingen ter zake van invaliditeit, ziekte, ongeval of ontslag, zijn vrijge–
steld van vermogensbelasting. Hierbij kan worden gedacht aan situaties
waarin werknemers uit hoofde van de arbeidsovereenkomst meer
rechten hebben dan uit die wettelijke bepalingen voortvloeit. Tevens kan
worden gedacht aan situaties waarin belastingplichtigen die niet zijn
verzekerd ingevolge de wettelijke regelingen die voorzien in uitkeringen
bij invaliditeit, ziekte, ongeval of ontslag, uit anderen hoofde soortgelijke
rechten hebben. Onder rechten die naar aard en strekking overeenkomen
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met rechten uit hoofde van wettelijke bepalingen ter zake van ontslag
kunnen rechten ingevolge een zogenaamde gouden handdruk vallen, mits
uiteraard deze rechten overeenstemmen met de wettelijke regelingen. Te
denken valt aan onmiddellijk ingaande stamrechten die een loondervings–
karakter hebben en welke in aanmerking komen voor de voorgestelde
stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel e, van de Wet
op de loonbelasting 1964.

Ook voor bovengenoemde rechten geldt naar onze mening dat ze niet
als element van draagkracht dienen te worden beschouwd. Met de
wijziging wordt bereikt dat deze rechten ook zijn vrijgesteld indien ze niet
voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de hierna te
bespreken algemene vrijstelling voor rechten op lijfrenten en periodieke
uitkeringen ter zake van invaliditeit, ziekte of ongeval.

Vrijstelling rechten op periodieke uitkeringen

Het in onderdeel A.2 opgenomen nieuwe artikel 8, eerste lid,
onderdeel b, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 bevat de
omschrijving van de voor de vermogensbelasting vrijgestelde rechten op
periodieke uitkeringen. Voor de omschrijving van die rechten wordt in de
eerste plaats verwezen naar het bij Brede Herwaardering tot stand
gekomen artikel 45, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de inkom–
stenbelasting 1964. Dit betekent tevens dat de gewijzigde definitie van
een lijfrente van genoemd artikel 45, vierde lid, van toepassing is. De
rechten zijn verder slechts vrijgesteld indien ze zijn bedongen bij een
verzekeraar als bedoeld in genoemd artikel 45, vijfde lid. Ten slotte geldt
de vrijstelling slechts voor zover de voor de periodieke uitkeringen
voldane premies voor de heffing van de inkomstenbelasting als persoon–
lijke verplichtingen in aftrek konden worden gebracht. Door deze eisen
wordt bereikt dat de vrijstelling voortaan alleen geldt voor onderhouds–
voorzieningen die in de sfeer van de inkomstenbelasting als «echt»
worden aangemerkt.

In de tweede plaats zijn vrijgesteld rechten op periodieke uitkeringen
die de tegenwaarde voor een prestatie vormen voor zover de waarde van
die prestatie bij toepassing van de saldomethode ingevolge artikel 25,
eerste lid, onderdeel g, onder 2° of 3°, van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964 wordt verminderd. Het gaat hierbij vooral om rechten ter
zake waarvan de premies zijn voldaan tijdens een periode dat geen
sprake was van binnenlandse belastingplicht voor de inkomstenbelasting.
De rechten zijn slechts vrijgesteld voor zover deze premies in het
buitenland in mindering zijn gekomen op het te belasten inkomen of
anderszins een belastingfaciliteit is genoten (artikel 25, negende lid, van
de Wet op de inkomstenbelasting 1964). Verder kan het gaan om
gevallen waarin in verband met de verkrijging van het recht een regeling
ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing was, dan wel een
vrijstelling gold ingevolge bepalingen van internationaal recht, terwijl in
het buitenland of bij de internationale organisatie ter zake van de
verkrijging een belastingfaciliteit van toepassing was (artikel 25, eerste
lid, onderdeel g, onder 2°, jo. negende lid van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964).

Vrijstelling rechten op kapitaalsuitkeringen

Het eveneens in onderdeel A.2 opgenomen nieuwe artikel 8, eerste lid,
onderdeel c, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 bevat de
bewoording van de eerder in deze memorie genoemde uitzondering op
de regel dat rechten op kapitaalsuitkeringen uit verzekering tot de
belaste bezittingen behoren. Het betreft hier de vrijstelling van rechten
op kapitaalsuitkeringen uit verzekering indien de verzekering uitsluitend
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voorziet in uitkeringen ter zake van overlijden, invaliditeit, ziekte of
ongeval. Een zogenaamde gemengde verzekering valt derhalve niet
onder deze vrijstelling.

Nog niet verschenen premies

Onderdeel A.4 bevat een nieuw geformuleerd artikel 8, derde lid, van
de Wet op de vermogensbelasting 1964. In de tekst is in de eerste plaats
voor alle duidelijkheid uitdrukkelijker opgenomen dat het bij het niet tot
de schulden rekenen van premies en bijdragen ter zake van de vrijge–
stelde rechten gaat om in de toekomst verschuldigde, nog niet
verschenen premies en bijdragen, en niet om per de peildatum wel
verschenen achterstallige premies en bijdragen ter zake van die rechten.

Voorts is voorzien in het niet tot de schulden rekenen van toekomstige
premies en bijdragen ter zake van niet vrijgestelde kapitaalsuitkeringen
uit verzekering. Deze bepaling houdt verband met het voornemen om in
de op basis van het voorgestelde artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van
de Wet op de vermogensbelasting 1964 bij algemene maatregel van
bestuur te stellen regels de waarde van de niet vrijgestelde kapitaalsuit–
keringen in beginsel te stellen op de afkoopwaarde, en niet op de
contante waarde van de uitkeringen. Hierbij is geen plaats voor het
daarnaast in aanmerking nemen van - toekomstige - premies en
bijdragen ter zake. Tegen deze achtergrond, en om te voorkomen dat de
belastmgplichtige deze premies en bijdragen als schuld zou willen
opvoeren, is uitdrukkelijk bepaald dat deze niet als schuld worden aange–
merkt.

Begrip pensioenregeling geldt voor de hele wet

De in onderdeel A.5 opgenomen wijziging beoogt in de eerste plaats
uitdrukkelijk aan te geven dat de omschrijving van het begrip pensioenre–
geling in artikel 8, vierde lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964
van toepassing is voor de hele wet. Dit is overigens onder het huidige
regime ook zonder deze uitdrukkelijke bepaling reeds het geval.

In de tweede plaats wordt aan artikel 8, vierde lid, een nieuw
onderdeel c toegevoegd. Onderdeel c strekt ertoe onder het begrip
pensioenregeling voor de toepassing van de Wet op de vermogensbe–
lasting 1964 mede te verstaan een buitenlar.dse regeling welke naar aard
en strekking overeenkomt met de in onderdeel a genoemde pensioenre–
geling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 of de in onderdeel
b genoemde beroepspensioenregelingen. Op deze wijze wordt bewerk–
stelligd dat een belastingplichtige die gedurende een periode dat hij
buiten Nederland woonde en aldaar een pensioenrecht heeft opgebouwd
bij een buitenlandse verzekeraar dat overigens naar aard en strekking
overeenkomt met een «Nederlands» pensioenrecht, voor dit recht niet in
de heffing van de vermogensbelasting zal worden betrokken.

Vervallen bepalingen

Ingevolge onderdeel A.3 vervallen van artikel 8, tweede lid, van de Wet
op de vermogensbelasting 1964 de onderdelen c, d en e. Deze onder–
delen, die een uitbreiding bevatten van de vrijgestelde rechten op perio–
dieke uitkeringen en een vrijstelling voor polissen van levensverzekering,
kunnen vervallen omdat in het nieuwe artikel 8, eerste lid, onderdelen a,
b en c, limitatief is aangegeven welke rechten op periodieke uitkeringen
en kapitaalsuitkeringen uit verzekering zijn vrijgesteld.

Ingevolge onderdeel A.6 vervallen artikel 8, vijfde, zesde, zevende en
achtste lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964 en wordt een
nieuw vijfde lid opgenomen. Eerstgenoemde leden kunnen vervallen nu
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de inhoud van deze leden - de definitie van het begrip lijfrente in het
vijfde, zesde en zevende lid, alsmede de in het achtste lid opgenomen
sanctie op het in enigerlei vorm tot zekerheid aanwenden van bepaalde
polissen - bij Brede Herwaardering is opgenomen in de regeling van de
inkomstenbelasting waarnaar artikel 8, eerste lid, onderdeel b, verwijst.

Begrip regeling voor vervroegde uittreding

In het nieuwe vijfde lid is omschreven wat onder een regeling voor
vervroegde uittreding wordt verstaan. Hieronder wordt in de eerste
plaats verstaan een regeling voor vervroegde uittreding overeenkomstig
de wettelijke.bepalingen betreffende de loonbelasting (onderdeel a).

Voorgesteld wordt mede als een regeling voor vervroegde uittreding
aan te merken een regeling voor bedrijfsbeëindiging van een stichting ter
bevordering van de ontwikkeling en van de sanering binnen het bedrijfs–
leven (onderdeel b). Het gaat hier om de regelingen, bedoeld in artikel 8,
eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De
gelijkstelling geldt echter slechts voor zover op die regeling aanspraken
berusten die bestaan uit rechten op periodieke uitkeringen en verstrek–
kingen en uitsluitend zijn toegekend ter zake van de beëindiging van een
onderneming. Vanwege de overeenkomsten die deze rechten vertonen
met rechten ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding is het
naar onze mening gerechtvaardigd dat ze onder de vrijstelling voor
laatstgenoemde rechten vallen.

Overigens worden ook thans rechten ingevolge een regeling voor
bedrijfsbeëindiging niet in de heffing van de vermogensbelasting
betrokken, hetzij op grond van een van de vrijstellingen van artikel 8
(oud), hetzij op grond van gevoerd beleid. De wijziging houdt derhalve
niet meer in dan een verduidelijking van het wettelijk regime.

Ten slotte wordt onder regeling voor vervroegde uittreding verstaan
een buitenlandse regeling welke naar aard en strekking overeenkomt met
een regeling voor vervroegde uittreding in de zin van de loonbelasting of
met een in onderdeel b omschreven regeling voor bedrijfsbeëindiging
(onderdeel c). Deze verruiming van het begrip regeling voor vervroegde
uittreding heeft dezelfde strekking als de verruiming van het begrip
pensioenregeling in onderdeel c van artikel 8, vierde lid, van de Wet op
de vermogensbelasting 1964. Voor een toelichting zij verwezen naar
onderdeel A.5 van artikel II.

Artikel II, onderdeel B (artikel 10 van de Wet op de vermogens–
belasting 1964)

De wijziging van artikel 10, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de
vermogensbelasting 1964 opent de mogelijkheid om bij algemene
maatregel van bestuur waarderingsvoorschriften te geven voor rechten
op kapitaalsuitkeringen uit verzekering.

Artikel II, onderdeel C (artikel 14, vierde lid, van de Wet op de
vermogensbelasting 1964)

De wijziging van artikel 14, vierde lid, onderdeel a, is van zuiver redac–
tionele aard.

De wijzigingen van de onderdelen b en c van het vierde lid houden
verband met de gewijzigde redactie van de interingsvrijstelling en de
oudedagsvrijstelling. In dat kader zijn de voorwaarden voor toepassing
van de beide vrijstellingen, die waren opgenomen in het vierde lid,
onderdelen b en c, overgebracht naar de artikelen die deze vrijstellingen
voortaan behandelen (de nieuwe artikelen 16a en 16b).
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Artikel II, onderdelen D en E (artikelen 14a (oud), 14b (oud), 16a
(nieuw) en 16b (nieuw) van de Wet op de vermogensbelasting
1964)

Nieuwe redactie interingsvrijstelling en oudedagsvrijstelling

De onderdelen D en E behelzen een door de wetssystematiek
ingegeven verplaatsing en, met het oog op een beter leesbare wettekst,
nieuwe redactie van de bepalingen inzake de interingsen de oudedags–
vrijstelling. Voorts behelzen zij een aanpassing van de oudedagsvrij–
stelling aan het nieuwe regime van de vermogensbelasting met
betrekking tot lijfrenten en polissen waarbij een kapitaal is verzekerd.

De interingsvrijstelling (artikel 16a)

Het nieuwe artikel 16a van de Wet op de vermogensbelasting 1964
bevat de nieuwe redactie van de interingsvrijstelling.

Het eerste lid komt overeen met de onderdelen b en c van het oude
artikef 14, vierde lid, van de Wet op de vermogensbelasting, terwijl het
tweede tot en met het vijfde lid zijn ontleend aan het oude artikel 14a,
eerste tot en met vierde lid, van die wet.

Een inhoudelijke wijziging betreft het niet opnemen van de bepaling
van het oude artikel 14a, vijfde lid. Deze bepaling houdt in dat in geval
het huwelijk van de belastingplichtige is ontbonden in de loop van een
jaar voor de toepassing van de interingsvrijstelling het in dat jaar tot het
tijdstip van echtscheiding door de gewezen echtgenoot genoten
onzuivere inkomen mede wordt geacht te zijn genoten door de belasting–
plichtige. Uit een oogpunt van eenvoud van toepassing en regelgeving is
deze verfijning niet meer opgenomen.

De oudedagsvrijstelling (artikel 16b)

Het nieuwe artikel 16b bevat de nieuwe redactie van de regeling van
de oudedagsvrijstelling.

Het eerste lid bevat de - thans in artikel 14, vierde lid, onderdeel c,
opgenomen - criteria waaraan voldaan moet worden wil men in
aanmerking komen voor de oudedagsvrijstelling. De in dit lid - in
samenhang met het vierde lid - opgenomen omschrijving van de pensi–
oenrechten en rechten op periodieke uitkeringen welke leiden tot
beperking of het niet meer van toepsssing zijn van de oudedagsvrij–
stelling, is zodanig gekozen dat alleen «zuivere» oudedagsvoorzieningen
in aanmerking worden genomen. De wel voor de vermogensbelasting
vrijgestelde, maar niet zuivere oudedagsvoorzieningen worden niet in
aanmerking genomen. Niet in aanmerking worden genomen rechten
ingevolge een regelmg voor vervroegde uittreding en de zogenaamde
overbruggingslijfrente genoemd in artikel 45, eerste lid, onderdeel g,
onder 3°, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, alsmede nog niet
ingegane nabestaanden-pensioenen en nabestaanden-lijfrenten.

Het tweede en het derde lid komen inhoudelijk overeen met het
huidige artikel 14b, eerste en tweede lid. Volledigheidshalve zij
opgemerkt dat de tweede volzin van het derde lid de codificatie bevat
van de resolutie van 3 december 1986, nr. 286-17 028, (onder meer
gepubliceerd in Vakstudienieuws 1986, blz. 2673) waarbij een discre–
pantie tussen de huidige tekst van het tweede lid van artikel 14b en de
bedoeling van die bepaling is weggenomen.

Het vierde lid bevat een nader voorschrift voor de toepassing van het
eerste lid, welke hiervoor reeds bij het eerste lid is aangeduid.

Het vijfde lid komt overeen met het huidige artikel 14b, derde lid.
Het zesde lid is ontleend aan de bepaling die thans is opgenomen in
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het vijfde lid van artikel 14b, zij het dat de in laatstbedoelde bepaling
opgenomen factor 11,245 eenvoudshalve is vervangen door de factor
12.

Het zevende lid bevat de redactioneel sterk vereenvoudigde bepalmg
welke thans is opgenomen in het negende lid van artikel 14b. Een inhou–
delijke wijziging is met deze redactionele aanpassing niet beoogd.

Het achtste lid komt overeen met het huidige achtste lid van artikel
14b. De aangebrachte wijzigingen ten opzichte van die bepaling zijn van
redactionele aard.

Artikel II, onderdeel F (artikel 22a van de Wet op de vermogens–
belasting 1964)

De aanpassing van artikel 22a van de Wet op de vermogensbelasting
1964 vloeit voort uit de verplaatsing van de interingsvrijstelling– en
oudedagsvrijstelling naar de nieuwe artikelen 16a en 16b.

Artikel II, onderdeel G (artikel 26 van de Wet op de vermogens–
belasting 1964)

Inleiding

Het nieuwe artikel 26, eerste en tweede lid, van de Wet op de vermo–
gensbelasting 1964 regelt de eerbiedigende werking voor bepaalde op
31 december 1993 bestaande rechten op lijfrenten en op kapitaalsuitke–
ringen uit levensverzekering. Tevens worden enige op die datum
bestaande stamrechten vrijgesteld. Het gaat daarbij voornamelijk om
rechten die voor 1 januari 1994 onder een van de vrijstellingen van
artikel 8, tweede lid, onderdelen c, d of e (oud) van de Wet op de vermo–
gensbelasting 1964 vielen, maar die na die datum niet vallen onder een
van de vrijstellingen van artikel 8, eerste lid (nieuw), van die wet. De
bedoeling van de regeling is voor die rechten, onder bepaalde
voorwaarden, alsnog een vrijstelling op te nemen. Dit is vorm gegeven
door de vrijstellingen van artikel 8, tweede lid, onderdelen c, d en e (oud)
met enkele wijzigingen over te nemen in artikel 26, en deze van
toepassing te verklaren op rechten die zijn opgenomen in een op 31
december 1993 bestaande overeenkomst. Het vijfde lid bepaalt daarbij
dat onder de begrippen lijfrente en levensverzekering wordt verstaan
hetgeen daaronder voor de toepassing van de vermogensbelasting werd
verstaanop31 december 1991.

Artikel 26 (oud) van de Wet op de vermogensbelasting 1964 - welk
artikel thans vervalt - bepaalde dat de vóór 1 juli 1964 bestaande
aanspraak op een of meer uitkeringen, welke volgens de vóór dat tijdstip
geldende regelen als een lijfrente werd aangemerkt, ook voor de
toepassing van de na die datum geldende wet als een lijfrente werd
beschouwd. Deze overgangsregeling was met name van belang voor op
1 juli 1964 bestaande gerichte lijfrenten, welke vóór genoemde datum
voor de toepassing van de vermogensbelasting als een lijfrente werden
aangemerkt, maar vanaf die datum niet voldeden aan de in artikel 8,
vijfde lid (oud), opgenomen definitie van een lijfrente. De in artikel 26
(oud) opgenomen overgangsregeling kan om de navolgende twee
redenen vervallen.

De eerste reden is dat na de voorgestelde wijzigingen (met name die
neergelegd in artikel II, onderdelen A.2 en E) een gerichte lijfrente thans
onder het voor de vermogensbelasting geldende - aan de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 ontleende - lijfrentebegrip valt. Zo komt een
gerichte lijfrente, indien wordt voldaan aan de in artikel 8, eerste lid,
onderdeel b (nieuw), gestelde voorwaarden, voor vrijstelling in
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aanmerking, en wordt met een dergelijke lijfrente dan rekening gehouden
voor de toepassing van de oudedagsvrijstelling. Het in ongewijzigde
vorm handhaven van artikel 26 (oud) zou hier niets aan toevoegen.

De tweede reden is dat door middel van het nieuwe artikel 26 reeds is
voorzien in een overgangsregeling. Aangezien in het vijfde lid daarvan is
bepaaid dat voor de toepassing van dit artikel onder het begrip lijfrente
wordt verstaan hetgeen daaronder voor de toepassing van de Wet op de
vermogensbelasting 1964 werd verstaan op 31 december 1991, is deze
overgangsregeling ook van toepassing op voor 1 juli 1964 bestaande
aanspraken als bedoeld in artikel 26 (oud). Op genoemde datum was dit
artikel immers nog van toepassing.

Vrijstellingen

In het nieuwe artikel 26, eerste lid, zijn de vrijstellingen van artikel 8,
tweede lid, onderdelen c en d (oud) met enige wijzigingen overgenomen.
Tevens is voorzien in een vrijstelling voor niet tot het ondernemingsver–
mogen behorende rechten op periodieke uitkeringen of verstrekkingen
waarop het met ingang van 31 december 1991 vervallen artikel 19 of
artikel 44j, derde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is
toegepast.

Als algemene voorwaarde voor deze vrijstellingen geldt dat de vrij te
stellen rechten zijn opgenomen in een op 31 december 1993 bestaande
overeenkomst die nadien met betrekking tot het bedrag van de premies
niet is verhoogd. Deze laatste voorwaarde is opgenomen omdat, zoals in
het algemene deel van deze memorie is betoogd, de eerbiedigende
werking zich niet verder hoeft uit te strekken dan voor een reguliere
uitvoering van het contract nodig is.

De in het eerste lid, onderdeel a, opgenomen vrijstelling voor niet tot
een ondernemingsvermogen behorende rechten op niet ingegane
lijfrenten is met een tweetal aanpassingen overgenomen van artikel 8,
tweede lid, onderdeel c (oud). De eerste aanpassing is dat de rechten op
niet ingegane lijfrenten - in «binnenlandse verhoudingen» - alleen voor
vrijstelling in aanmerking komen voor zover de ter zake voldane premies
voor de heffing van de inkomstenbelasting als persoonlijke verplichtingen
in aftrek konden worden gebracht. Dit betekent dat slechts de lijfrenten
die voor de heffing van de inkomstenbelasting zijn gefacilieerd, voor een
vrijstelling in de vermogensbelasting in aanmerking komen. Daarnaast
komen genoemde rechten voor vrijstelling in aanmerking voor zover bij
toepassing van de saldomethode in de inkomstenbelasting de waarde
van de prestatie ingevolge artikel 25, eerste lid, onderdeel g, onder 2° of
3°, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt verminderd.
Hiervoor zij verder verwezen naar hetgeen ter zake is opgemerkt in de
artikelsgewijze toelichting op artikel 8, eerste lid, onderdeel b (nieuw)
van de Wet op de vermogensbelasting 1964. De tweede aanpassing is
dat de van artikel 8, achtste lid (oud), overgenomen voorwaarde dat het
recht niet in enigerlei vorm tot zekerheid mag zijn aangewend, thans voor
alle rechten op niet ingegane lijfrenten geldt. Onder het oude regime
gold die voorwaarde slechts voor rechten ingevolge een kapitaalverze–
kering met lijfrenteclausule.

In het eerste lid, onderdeel b, is de vrijstelling voor niet tot het onder–
nemingsvermogen behorende rechten op ingegane lijfrenten van artikel
8, tweede lid, onderdeel d (oud), met een tweetal aanpassingen overge–
nomen. De eerste aanpassing is dat in plaats van de cijfermatige
begrenzing van de vrijstelling net als bij onderdeel a de bepaling is
opgenomen dat de rechten op (ingegane) lijfrenten slechts zijn vrijge–
steld voor zover de ter zake voldane premies voor de heffing van de
inkomstenbelasting als persoonlijke verplichtingen in aftrek konden
worden gebracht, dan wel voor zover de waarde van de prestatie bij de
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bepaling van de inkomsten uit vermogen ingevolge artikel 25, eerste lid,
onderdeel g, onder 2° of 3°, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964
wordt verminderd. De tweede aanpassing is dat voor alle rechten op
ingegane lijfrenten als voorwaarde wordt gesteld dat het recht niet in
enigerlei vorm tot zekerheid mag zijn aangewend.

Met de in het eerste lid, onderdelen a en b, (alsmede in artikel 8,
eerste lid, onderdeel b), opgenomen bepaling dat rechten op lijfrenten
slechts voor vrijstelling in aanmerking komen voor zover de ter zake van
het recht voldane premies voor de heffing van de inkomstenbelasting als
persoonlijke verplichtingen in aftrek konden worden gebracht, is beoogd
op relatief eenvoudige wijze te bereiken dat slechts die voorzieningen
voor de vermogensbelasting worden vrijgesteld die voor de heffing van
de inkomstenbelasting als «echte» onderhoudsvoorziening worden
aangemerkt. De in het eerste lid, onderdeel c, opgenomen vrijstelling
voor zogenaamde artikel 19-stamrechten en FOR-stamrechten houdt
verband met het vereiste in de onderdelen a en b voor de vrijstelling van
lijfrenten dat de daarvoor voldane premies voor de heffing van de inkom–
stenbelasting als persoonlijke verpiichtingen in aftrek konden worden
gebracht. Door dit vereiste zouden rechten op periodieke uitkeringen en
verstrekkingen (stamrechten) waarop het met ingang van 31 december
1991 vervallen artikel 19 of artikel 44j, derde lid, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 is toegepast, ook al voldoen ze aan de definitie
van een lijfrente, niet meer voor een vrijstelling in aanmerking komen.
Onder het oude regime was dat wel het geval. Vandaar dat voor deze
stamrechten een uitdrukkelijke vrijstelling is opgenomen.

Het tweede lid bevat de vrijstelling van artikel 8, tweede lid, onderdeel
e (oud). De vrijstelling voor kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering is
in artikel 8, eerste lid, onderdeel c (nieuw) ten opzichte van het oude
regime sterk ingeperkt. Onder het voorgestelde regime zijn rechten op
kapitaalsuitkeringen uit verzekering alleen nog maar vrijgesteld indien de
verzekering uitsluitend voorziet in uitkeringen ter zake van overlijden,
invaliditeit, ziekte of ongeval. Er mogen derhalve bij dezelfde overeen–
komst geen uitkeringen op een vast tijdstip zijn verzekerd. Onder het
oude regime was de vrijstelling voor kapitaalsuitkeringen uit levensverze–
kering veel ruimer. Voor op 31 december 1993 bestaande polissen van
levensverzekering die recht geven op een kapitaalsuitkering die nadien
met betrekking tot het verzekerde kapitaal niet zijn /erhoogd, is daarom
de vrijstelling van artikel 8, tweede lid, onderdeel e (oud) overgenomen.
De voorwaarde dat het verzekerd kapitaal niet mag zijn verhoogd strekt
ertoe de eerbiedigende werking alleen te laten gelden voor zover dat
noodzakelijk is voor de reguliere uitvoering van het contract.

Verschuldigde premies en bijdragen

Het derde lid bepaalt dat nog niet verschenen premies en bijdragen ter
zake van rechten die op grond van het eerste en tweede lid zijn vrijge–
steld, niet tot de schulden behoren. Net als in artikel 8, derde lid, gaat
het daarbij om in de toekomst verschuldigde nog niet verschenen
premies, en niet om per de peildatum wel verschenen achterstallige
premies en bijdragen.

Oudedags vrijs telling

Het ligt in de rede op 31 december 1993 bestaande contracten, die
niet reeds op grond van artikel 8, eerste lid (nieuw) zijn vrijgesteld, maar
uitsluitend op grond van het eerste of tweede lid van de onderhavige
bepaling, mee te nemen in het kader van de toepassing van de
oudedagsvrijstelling van artikel 16b. Het vierde lid bepaalt daartoe dat
zulke rechten voor de toepassing van artikel 16b worden gelijkgesteld
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met rechten op lijfrenten als bedoeld in het eerste lid van dat artikel. Dit
heeft onder andere tot gevolg dat artikel 16b, vijfde en zesde lid, daarbij
ook in acht moet worden genomen.

Omdat artikel 16b, zesde lid, slechts ziet op niet ingegane lijfrenten
waarbij de grootte van de uitkering afhankelijk is van het in de verze–
kering als rekengrootheid opgenomen kapitaal (de zogenaamde gerichte
lijfrente), geeft de laatste volzin van het vierde iid een regeling om te
bepalen wat de jaarlijkse uitkering is ingeval een recht op een kapitaals–
uitkermg is verzekerd, of ingeval een aanspraak bestaat ingevolge een
overeenkomst van levensverzekering op een kapitaalsuitkering welke
uitsluitend kan worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente (de
zogenaamde kapitaalverzekering met lijfrenteclausule). Deze regeling
komt overeen met die van artikel 16b, zesde lid (nieuw).

Definitie levensverzekering en lijfrente

Het vijfde lid van artikel 26 bepaalt dat voor de toepassing van dit
artikel, behoudens daar waar wordt verwezen naar een in artikel 16b
bedoeJde lijfrente, onder de begrippen lijfrente en levensverzekering
wordt verstaan hetgeen daaronder voor de toepassing van de vermo–
gensbelasting op 31 december 1991 werd verstaan. Op deze manier
wordt bereikt dat de betekenis van deze begrippen overeenstemt met
hetgeen daarmee onder het oude regime werd bedoeld. Dit betekent
overigens wel dat rechten ingevolge een zogenoemde gerichte lijfrente,
behoudens de toepassing van artikel 26 (oud), niet onder een van de in
het onderhavige overgangsartikel opgenomen vrijstellingen kunnen
vallen. Een gerichte lijfrente voldeed op 31 december 1991 immers niet
aan het op dat tijdstip in artikel 8, vijfde, zesde en zevende lid,
opgenomen lijfrentebegrip.

Artikel III, onderdeel A (artikel 13a van de Successiewet 1956)

Dit artikel strekt ertoe de waardestijging van aandelen in een «eigen»
pensioen– of lijfrentelichaam als gevolg van beleggingswinsten en van de
vrijval van de verplichting tot het doen van uitkeringen wegens het
overlijden van de uitkeringsgerechtige, onder de heffing van het succes–
sierecht te brengen ingeval de aandelen zelf niet vererven.

Zoals in hoofdstuk IV van het algemeen deel van deze memorie is
uiteengezet, bestaat bij deze lichamen de mogelijkheid van een
onbelaste vermogensoverheveling indien de aandelen in handen zijn van
een ander dan de uitkeringsgerechtigde.

Het ligt in de rede aan te nemen dat in de situatie waarin gebruik
wordt gemaakt van een «eigen» pensioen– of lijfrentelichaam, om
vermogen onbelast te doen overgaan naar anderen, de bedoeling voorzit
slechts enkele personen te bevoordelen. Daarom hebben wij gemeend de
heffing te moeten beperken tot aanmerkelijk-belangaandeelhouders in de
zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Ook wat de verkrijgings–
prijs betreft is aangesloten bij de aanmerkelijk-belangregeling.

De bepalmg is niet beperkt tot de kring van naaste verwanten en
samenwoners omdat wij geen aanleiding zien de vermogensoverheveling
naar anderen onbelast te laten.

Ingeval een natuurlijk persoon niet rechtstreeks aandeelhouder is van
de verzekeraar maar indirect via een of meer tussengeschoven lichamen,
is de onderhavige regeling van toepassing op het door hem gehouden
aanmerkelijk belang in het eerste tussenliggende lichaam (artikel 13a,
tweede lid).

In het derde lid is omschreven wat onder een «eigen» pensioen– of
lijfrentelichaam wordt verstaan.

In het vierde lid van artikel 13a is een voorziening getroffen ter
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voorkoming van dubbele heffing van de op grond van de Successiewet
1956 geheven rechten. Dubbele heffing zou, zonder voorkomingsre–
gelmy, bij voorbeeld kunnen optreden in de volgende situaties. Indien de
aandelen zijn verkregen door vererving of door schenking kan bij de
bepaling van de waarde van de aandelen bij de verkrijging reeds een
gedeelte van de waardestijging in aanmerking zijn genomen, welk
gedeelte nu op grond van het eerste lid weer in de heffing zou worden
betrokken. Voorts zou dubbele heffing kunnen optreden indien er meer
dan een uitkeringsgerechtigde is. Na het overlijden van de eerste uitke–
ringsgerechtigde is de waardestijging van de aandelen, ontstaan door de
vrijval van lijfrenteverplichtingen en door bij voorbeeld beleggings–
winsten, door middel van fictie met successierecht belast. Na het
overlijden van de tweede uitkeringsgerechtigde zou zowel de waarde–
stijging ten gevolge van diens overlijden als ook de waardestijging ten
gevolge van het overlijden van de eerste uitkeringsgerechtigde worden
belast. De bepaling strekt ertoe in vorengenoemde situaties in totaal
slechts eenmaal over de waardestijging van de aandelen te heffen.

Artikel III, onderdeel B (artikel 20 van de Successiewet 1956)

Latent verschuldigde inkomstenbelasting over de fiscale oudedagsre–
serve

De wijziging van artikel 20, vijfde lid, van de Successiewet 1956 strekt
ertoe de bepaling ingevolge welke in bepaalde gevallen op de verkrijging
latent verschuldigde inkomstenbelasting in mindering mag worden
gebracht, uit te breiden met de bij overlijden doorgeschoven fiscale
oudedagsreserve. De aftrek wegens de latent verschuldigde inkomsten–
belasting wordt, analoog aan artikel 4 van de Wet op de vermogensbe–
lasting 1964, forfaitair gesteld op 30% van het bedrag van de oudedags–
reserve.

Artikel III, onderdeel C (artikel 32 van de Successiewet 1956)

Vrijstelling lijfrenten

Ingevolge het in onderdeel C.1 gewijzigde onderdeel 5° van artikel 32,
eerste lid, van de Successiewet 1956 worden van de heffing van succes–
sierecht voortaan vrijgesteld lijfrenten die worden verkregen ten gevolge
van overlijden. In het nieuwe vijfde lid van artikel 32 (onderdeel C.5)
wordt voor de inhoud van het begrip lijfrente verwezen naar het desbe–
treffende begrip in het bij Brede Herwaardering ingevoerde artikel 45,
eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Het
betreft derhalve lijfrenten welke voldoen aan de bij Brede Herwaardering
ingevoerde verscherpte voorwaarden.

Met de in onderdeel C.4. opgenomen wijziging van de aanhef van
artikel 32, vierde lid, van de Successiewet 1956 wordt beoogd uitdruk–
kelijk aan te geven dat de omschrijving van het begrip pensioenregeling
in dat lid van toepassing is voor de hele wet. Het betreft een redactionele
aanpassing waarmee geen inhoudelijke wijziging wordt beoogd.

De toevoeging van een nieuw onderdeel c aan artikel 32, vierde lid,
van de Successiewet 1956 strekt ertoe onder het begrip pensioenre–
geling voor de toepassing van de Successiewet 1956 mede te verstaan
een buitenlandse regeling welke naar aard en strekking overeenkomt met
de in onderdeel a genoemde pensioenregeling in de zin van de Wet op
de loonbelasting 1964 of de in onderdeel b genoemde beroepspensioen–
regelingen. Deze verruiming van het begrip pensioenregeling stemt
overeen met de in onderdeel c van artikel 8, vierde lid, van de Wet op de
vermogensbelasting 1964 opgenomen verruiming. Voor een toelichting
zij verwezen naar artikel II, onderdeel A.5.

De overige wijzigingen van onderdeel C zijn van redactionele aard.
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Artikel III, onderdeel D (artikel 33 van de Successiewet 1956)

Redactionele wijziging

De wijziging in dit onderdeel van artikel 33, eerste lid, onder 11°, van
de Successiewet 1956 vloeit uitsluitend voort uit het streven naar
eenheid van terminologie. In artikel 32, eerste lid, onder 9°, en artikel 33,
eerste lid, onder 12°, wordt reeds gebruik gemaakt van de terminologie
«nabestaande van een werknemer». Daar in de onderhavige bepaling
dezelfde kring van personen wordt bedoeld als in laatstvermelde
bepalingen, is de redactie daarmee in overeenstemming gebracht.
Tevens wordt daarmee tegemoet gekomen aan de onder meer in de nota
«Anders Geregeld» (kamerstukken II 1978/79, 15401, nr. 1) geformu–
leerde intentie de wettelijke bepalingen zo mogelijk sexe-neutraal te
redigeren.

Artikel IV, onderdeel A (artikel 25 van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964)

Aanpassing saldomethode voor periodieke uitkeringen

Vanwege het vervallen van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de
Wet op de loonbelasting 1964, op grond waarvan uitkeringen ingevolge
een belaste aanspraak niet tot het loon behoorden (zie artikel I,
onderdeel C.5), behoeft de in artikel 25, eerste lid, onderdeel g, van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 opgenomen zogenaamde saldome–
thode voor het belasten van periodieke uitkeringen enige aanpassing.
Deze aanpassing is opgenomen in de onderdelen 2° en 3° van genoemd
onderdeel g en in de nieuwe leden negen en tien van genoemd artikel
25. Het eerste gedeelte van de bepaling onder 1° bevat samen met de
aanhef de oude tekst van onderdeel g. In het tweede gedeelte onder 1°
is een bepaling opgenomen die in Brede Herwaardering per abuis is
vervallen. Met dat tweede gedeelte wordt bereikt dat voor het vaststellen
van het te belasten saldo de waarde van de prestatie niet alleen wordt
verminderd met de ter zake van het recht op de periodieke uitkeringen en
verstrekkingen aftrekbare premies, maar ook met de waarde van de
aanspraak op periodieke uitkeringen en verstrekkingen die destijds enkel
niet tot het belastbare inkomen is gerekend omdat daarvoor een
vrijstelling gold. Te denken valt aan aanspraken in het kader van een
bedrijfsbeëindigingsvergoeding als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
onderdeel g, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

De nieuwe bepalingen in artikel 25, eerste lid, onderdeel g, onder 2°
en 3°, voorkomen het in enkele, hierna aan te duiden specifieke situaties
over zijn doel heen schieten van de saldomethode. Deze saldomethode
houdt als hoofdregel in dat periodieke uitkeringen pas worden belast
zodra en voor zover zij de daarvoor in het verleden geleverde prestatie te
boven gaan.

Met betrekking tot een oneigenlijk pensioen heeft de saldomethode tot
gevolg dat de periodieke uitkeringen slechts belastbaar zijn voor zover zij
de - in loonbelastingterminologie - aanspraak overtreffen. Met de
uitdrukking «oneigenlijk pensioen» wordt in dit verband geduid op een in
het kader van een dienstbetrekking ontstaan recht op periodieke uitke–
ringen en verstrekkingen dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel
11, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. Gevolg van het niet
aan deze voorwaarden voldoen is dat de aanspraak bij de verkrijging tot
het loon is gerekend en derhalve is belast in de loonbelasting. Het gevolg
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van het tot het loon rekenen van een aanspraak is dat de aanspraak
vervolgens het loonbegrip verlaat. Anders dan het oude regime kent de
nieuwe regeling immers geen bepaling meer overeenkomstig het oude
artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964
(artikel I, onderdeel C.5). Hieruit vloeit voort dat uitkeringen uit een
dergelijke aanspraak in de inkomstenbelasting worden betrokken op de
voet van artikel 25 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en niet,
het zij ten overvloede vermeld, van artikel 22 van die wet.

Het bedrag van de aanspraak dat volgens de saldomethode in
mindering komt op de te belasten uitkeringen bestaat uit de som van de
door de werknemer betaalde premies die niet tot een vermindering van
het loon hebben geleid en de door de werkgever betaalde premies die tot
het loon hebben behoord, en vormt aldus de in de aanhef van artikel 25,
eerste lid, onderdeel g, bedoelde prestatie. Op deze wijze ontstaat een
sluitend systeem van tot het belastbare loon rekenen van de aanspraak
en in de inkomstenbelasting betrekken van de termijnen voor zover deze
de aanspraak overtreffen.

Dit systeem zou over zijn doel heenschieten ingeval sprake is van een
oneigenlijk pensioen waarvan de aanspraak derhalve tot het loon
behoort, maar waarbij over dat loon feitelijk niet is geheven omdat hetzij
de belastingheffing daarover bij een verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting is toegewezen aan een andere staat, hetzij het loon is vrijge–
steld van loon– en inkomstenbelasting ingevolge bepalingen van interna–
tionaal recht. In dat geval zou, zonder nadere regelgeving, bij de desbe–
treffende in Nederland wonende gepensioneerde het pensioen belas–
tingvrij zijn zolang de waarde van de prestatie niet is overtroffen, hoewel
die prestatie destijds niet met Nederlandse loon– of inkomstenbelasting
is belast. De bepaling onder 2° voorkomt dit door voor de saldomethode
een dergelijke aanspraak in mindering te brengen op de waarde van de
prestatie.

Omdat deze bepaling op haar beurt over het doel zou heenschieten
ingeval in het buitenland of door een internationale organisatie wel over
de aanspraak is geheven, is in het nieuwe negende lid bepaald dat de in
het eerste lid, onderdeel g, onder 2°, bedoelde vermindering niet geldt
voor zover over de waarde van de verkrijging, in loonbelastingtermen: de
aanspraak, daadwerkelijk belasting is geheven die naar aard en strekking
overeenkomt met de Nederlandse loon– of inkomstenbelasting, dan wel
dat de verkrijging niet heeft geleid tot verlaging van zodanige daadwer–
kelijk geheven belasting. De aard van laatstbedoelde bepaling brengt
mee dat de belastingplichtige aannemelijk maakt dat zodanige heffing
heeft plaatsgevonden, dan wel dat die verkrijging niet heeft geleid tot
verlaging van zodanige belasting. Het bepaalde in het negende lid vindt
geen toepassing als bij vrijstelling van loon– en inkomstenbelasting
ingevolge bepalingen van internationaal recht de internationale organi–
satie geen heffing toepast die vergelijkbaar is met de loon– of inkomsten–
belasting.

Eenzelfde problematiek doet zich voor ingeval de aanspraak op de
periodieke uitkeringen en verstrekkingen is ontstaan in een periode
waarin de belastingplichtige niet in Nederland woonde en, als het gaat
om een werknemer, buiten Nederland een dienstbetrekking vervulde. Zou
die aanspraak op periodieke uitkeringen en verstrekkingen naar Neder–
landse maatstaven een oneigenlijk pensioen opleveren, hetgeen praktisch
steeds het geval zal zijn omdat de aanspraak zal zijn verzekerd bij een
andere verzekeraar dan omschreven in artikel 11 b van de Wet op de
loonbelasting 1964, dan komen de uitkeringen en verstrekkingen -
ingeval de werknemer inmiddels in Nederland woont - niet op als loon
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maar als inkomsten uit vermogen. Ook met betrekking tot deze perio–
dieke uitkeringen en verstrekkingen vindt de saldomethode toepassing. In
de bepaling onder 3° is voor deze situatie geregeld dat de waarde van de
aanspraak ten tijde van de toekenning van het oneigenlijke pensioen in
mindering komt op de prestatie. Voor het geval de prestatie is geleverd
door een ander dan de belastingplichtige, zoals bij voorbeeld bij een
wezenuitkering het geval zal zijn, gaat het daarbij om de door die ander
geleverde prestatie. Van belang is of voor die prestatie geen belasting–
plicht voor de Nederlandse loon– of inkomstenbelasting bestond. Voor
deze bepaling is derhalve niet relevant, indien het gaat om een
oneigenlijk pensioen, of de werkgever van destijds al dan niet aan de
Nederlandse loon– of inkomstenbelasting was onderworpen. Ook voor
deze situatie is in het negende lid bepaald dat de vermindering geen
toepassing vindt ingeval destijds over de aanspraak daadwerkelijk in het
buitenland een vorm van loon– of inkomstenbelasting is geheven.

De bepaling onder 3° heeft ook betrekking op situaties waarin een
naar Nederland verhuisde belastingplichtige destijds in het buitenland
lijfrentepremies heeft betaald. Van die premies wordt aangenomen dat
zij destijds in het buitenland in mindering zijn gekomen op een te
belasten inkomen of anderszins hebben geleid tot belastingvermindering.
Ook wat dit betreft bepaalt het negende lid dat deze premies niet in
mindering komen op de prestatie voor zover de belastingplichtige aanne–
melijk maakt dat de prernies destijds niet hebben geleid tot een verlaging
van buitenlandse belasting naar het inkomen.

Zonder nadere maatregel zouden de bepalingen onder 2° en 3°
worden ontkracht door artikel 75, eerste en vierde lid, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964. In essentie houden deze bepalingen in dat
voor op 31 december 1991 reeds bestaande aanspraken op periodieke
uitkeringen en verstrekkingen waarvoor na die datum geen prestatie
(premie) meer wordt geleverd, het regime van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964 van kracht blijft zoals dat luidde op 31 december 1991.
Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat die overgangsbepalingen
tevens zien op het thans geïntroduceerde regime voor uit de loonbelas–
tingsfeer stammende periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Daarom
wordt aan genoemd artikel 75 een zesde lid toegevoegd dat bewerk–
stelligt dat het eerste en het vierde lid van dat artikel niet van toepassing
zijn op periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit rechten die zijn
opgekomen in het kadervan een dienstbetrekking.

In het nieuwe tiende lid van artikel 25 is ten slotte nog een aanvulling
opgenomen voor de wijze van berekening van het belastbare element in
periodieke uitkeringen als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdeel g,
voor het geval het gaat om periodieke uitkeringen waaraan een in de
loonbelasting belaste aanspraak ten grondslag ligt. Het nieuwe tiende lid
ziet op de situatie van een aanspraak die op het moment van haar
ontstaan is vrijgesteld voor de loonbelasting - bij voorbeeld een pensi–
oenaanspraak - doch welke aanspraak in latere jaren alsnog voor de dan
geldende waarde tot het loon is gerekend, bij voorbeeld omdat is
gehandeld in afwijking van de voorwaarden voor pensioenaanspraken
(zie het in artikel I, onderdeel D, opgenomen artikel 11c van de Wet op
de loonbelasting 1964). Voor dat geval is in het nieuwe tiende lid
bepaald dat voor de toepassing van de saldomethode uitsluitend als
waarde van de prestatie geldt het bedrag waarvoor de aanspraak aan de
inhouding van loonbelasting is onderworpen. De periodieke uitkeringen
worden dan pas in de inkomstenbelasting betrokken nadat en voor zover
zij dat bedrag overtreffen.
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Artikel IV, onderdeel B (artikel 26b van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964)

De wijziging van artikel 26b, eerste lid, van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964 is een wijziging van technische aard die verband houdt
met de invoeging van het nieuwe negende en tiende lid van artikel 25
(Artikel IV, onderdeel A.2).

Artikel IV, onderdeel C (artikel 75 van de Wet op de inkomsten–
belasting 1964)

Aanpassing overgangsregeling in verband met wijziging saldomethode

De wijzigingen in het eerste en het vierde lid van artikel 75 houden
verband met het opnieuw opnemen in artikel 25, eerste lid, onderdeel g,
onder 1°, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van een bepaling
voor situaties waarin de aanspraak op de periodieke uitkeringen en
verstrekkingen destijds vanwege een vrijstelling (bij voorbeeld een
aanspraak in het kader van een bedrijfsbeëindigingsvergoeding) niet tot
het belastbare inkomen is gerekend. Daardoor worden de vervallen
zinsneden overbodig. Voor een toelichting zij verwezen naar artikel IV,
onderdeel A.

De toevoeging van een zesde lid aan artikel 75 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 is toegelicht bij de wijziging van artikel 25 van
die wet (artikel IV, onderdeel A).

Artikel V, onderdelen A en B (artikelen 1 en 2 van de Coördina–
tiewet Sociale Verzekering)

Aanpassing Staatsbladaanduidingen

In de onderdelen A en B van artikel V wordt een aantal wijzigingen
voorgesteld die het gevolg zijn van het feit dat de tekst van de Organisa–
tiewet Sociale Verzekering, de Ziekenfondswet, de Ziektewet en de
Werkloosheidswet opnieuw in het Staatsblad is geplaatst.

Artikel V, onderdeel C (artikel 4 van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering)

Stortingen van werknemer voor aanspraken

In dit onderdeel wordt artikel 4, tweede lid, van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering op dezelfde wijze aangepast als artikel 10, tweede
lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. Voor de toelichting zij
verwezen naar artikel I, onderdeel B. De zinsnede «voor zover zij niet
worden gedekt door stortingen van de werknemer» is vervallen. Dit is
geschied uit coördinatie-overwegingen en om wetssystematische
redenen. In artikel 4 wordt nu uitsluitend geregeld wat onder het begrip
loon wordt verstaan, terwijl alle uitzonderingen daarop in artikel 6 zijn
ondergebracht. Een inhoudelijke wijziging houdt dit onderdeel niet in.

Artikel V, onderdeel D (artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering)

Aanspraken ingevolge een regeling voor vervroec. de uittreding

De in onderdeel D.1 opgenomen wijzigingen van artikel 6, eerste lid,
van de Coördinatiewet Sociale Verzekering stemmen overeen met de in
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artikel I, onderdeel C.1, opgenomen wijziging van artikel 11, eerste lid,
van de Wet op de loonbelasting 1964. Deze wijzigingen houden verband
met het feit dat de vrijstelling voor aanspraken ingevolge een regeling
voor vervroegde uittreding welke thans is neergelegd in de gemeen–
schappelijke ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Financiën
en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30
november 1979, Stcrt. 1980, 1 (Aanwijzing VUT-regelingen als pensi–
oenregeling), in de Coördinatiewet Sociale Verzekering is opgenomen.

Aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van loon

In onderdeel D.3 is de in artikel 6, eerste lid, van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering opgenomen (stamrecht)vrijstelling voor aanspraken
op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon
aangepast. De voorgestelde wijzigingen stemmen grotendeels overeen
met de wijzigingen van de (stamrecht)vrijstelling in de loonbelasting
(artikel I, onderdeel C.4). De in het in onderdeel e gewijzigde onderdeel
d, onder 3°, van artikel 11, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting
1964 opgenomen voorwaarde dat deze aanspraken niet zijn ontstaan
ingevolge artikel 11c van die wet behoeft niet te worden overgenomen
omdat in de Coördinatiewet Sociale Verzekering een met artikel 11c
vergelijkbare bepaling ontbreekt.

Pensioenregeling

De in artikel 6, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering
opgenomen definitie van pensioenregeling stemt overeen met de voorge–
stelde wijzigingen van artikel 11, derde lid, van de Wet op de loonbe–
lasting 1964 (onderdeel D.7). Voor de toelichting op deze wijziging zij
verwezen naar de toelichting op artikel I, onderdeel C.8.

VUT-regeling

Het in onderdeel D.8 opgenomen nieuwe vierde lid van artikel 6 van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering stemt overeen met het nieuwe vierde
lid van artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964. In dit nieuwe
vierde lid is vastgelegd wat onder een VUT-regeling wordt verstaan. Voor
de toelichting zij verwezen naar artikel I, onderdeel C.9.

Aanwijzing

Het nieuwe vijfde lid van artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering dient ter vervanging van de oude slotzin van artikel 6, derde
lid en biedt de mogelijkheid om bepaalde regelingen of groepen van
regelingen aan te wijzen als pensioen– of VUT-regeling (onderdeel D.8).
Het nieuwe vijfde lid van artikel 6 stemt overeen met het nieuwe vijfde
lid van artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964. Verwezen zij
naar de toelichting op artikel I, onderdeel C.9.

Overige wijzigingen

De wijzigingen van artikel 6 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering
in de onderdelen D.2, D.4, D.5, D.6, D.9, D.10, D.11, D.12 en D.13 zijn
van redactionele of technische aard en zijn het gevolg van de hiervoor
behandelde wijzigingen.
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Artikel V, onderdeel E (artikel 6a van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering)

Pensioenverzekeraar of VUT-verzekeraar

Het nieuwe artikel 6a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering stemt
overeen met het nieuwe artikel 11b van de Wet op de loonbelasting
1964. Voor een toelichting zij verwezen naar artikel I, onderdeel D. Wel
moge er nog op worden gewezen, dat het begrip directeur-grootaandeel–
houder zoals omschreven in artikel 6a, eerste lid, onderdeel d, in
verbinding met het derde lid, van dat artikel, een ruimer begrip is dan in
de sociale verzekering op grond van jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep wordt gehanteerd bij de beoordeling van de verzekerings–
plicht van een directeur-grootaandeelhouder op grond van de Ziektewet,
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloos–
heidswet. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat een werknemer op grond
van de junsprudentie van de Centrale Raad van Beroep niet als
directeur-grootaandeelhouder wordt beschouwd, terwijl deze werknemer
voor de toepassing van artikel 6a, eerste lid, onderdeel d, in verbinding
met het derde lid, van dat artikel, wel als directeur-grootaandeelhouder
kan worden aangemerkt. In deze situatie is artikel 6a, eerste lid,
onderdeel d in verbinding met het derde lid van belang. In een dergelijk
geval kan de directeur-grootaandeelhouder als verzekeraar van een
pensioen of een voorziening voor vervroegde uittreding optreden en
hoeven over aanspraken die berusten op een pensioenregeling of een
regeling voor vervroegde uittreding en over bedragen die worden
ingehouden als verplichte bijdrage ingevolge deze regelingen, geen
premies voor de werknemersverzekeringen te worden betaald.

Artikel V, onderdeel F (artikel 8 van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering)

Aanspraken ten gevolge van werknemersbijdragen

In onderdeel F wordt aan artikel 8 van de Coördinatiewet Sociale
Verzekering een nieuw derde lid toegevoegd. Deze wijziging stemt
overeen met de toevoeging van een nieuw vierde lid aan artikel 13 van
de Wet op de loonbelasting 1964. Voor de toelichting zij verwezen naar
de toelichting op artikel I, onderdeel E.

Artikel V, onderdeel G (artikel 18b van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering)

Overgangsbepaling voor bestaande pensioenaanspraken

Artikel 18b van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bevat een
overgangsregeling voor op 31 december 1993 bestaande pensioenaan–
spraken en voor daarop aansluitende aanspraken die na die datum tot
stand zijn gekomen. Deze overgangsregeling stemt grotendeels overeen
met de in het nieuwe artikel 36 van de Wet op de loonbelasting 1964
opgenomen overgangsregeling. Voor de toelichting zij verwezen naar
artikel I, onderdeel F.

Artikel VI (overgangsbepaling vermogensbelasting)

De voor de vermogensbelasting voorgestelde wijzigingen vormen, met
name op het punt van de lijfrenten, een uitvloeisel van en aanpassing aan
de bij de Brede Herwaardering per 1 januari 1992 aangebrachte wijzi–
gingen in de inkomstenbelasting. De beoogde datum van inwerking–
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treding van het wetsvoorstel, zijnde 1 januari 1994, betekent evenwel dat
voor de vermogensbelasting 1993 het regime voor lijfrenten nog niet in
overeenstemming is gebracht met het gewijzigde regime in de inkom–
stenbelasting. Dit zou onder andere tot gevolg hebben dat rechten
ingevolge niet ingegane zogenaamde genchte lijfrenten (waarvoor sinds
1 januari 1992 in de inkomstenbelasting premie-aftrek mogelijk is) voor
het jaar 1993 niet van vermogensbelasting zouden zijn vrijgesteld.
Dergelijke rechten vallen immers niet onder het in het huidige artikel 8,
vijfde en zesde lid, van de Wet op de vermogensbelasting 1964
opgenomen lijfrentebegrip. Het wetsvoorstel voorziet wel in een
vrijstelling voor dergelijke rechten (voor zover de ter zake daarvan
betaalde premies voor de heffing van de inkomstenbelasting als persoon–
lijke verplichtingen op het inkomen in mindering konden worden
gebracht). Ingegane (gerichte) lijfrenten kunnen onder de in het huidige
artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vermogensbelasting
1964 opgenomen (gemaximeerde) vrijstelling vallen.

Uitgangspunt van de in de vermogensbelasting op dit punt voorge–
stelde wijzigingen is voortaan die (lijfrente)rechten vrij te stellen die in de
mkomstenbelasting worden gefacilieerd. Het als gevolg van vertragingen
in het wetgevingsproces in het jaar 1993 onverkort in de heffing
betrekken van niet ingegane gerichte lijfrenten kan daarom naar onze
mening als ongewenst worden beschouwd. Nu de voorgestelde wijzi–
gingen in 1993 nog niet in werking zijn getreden, strekt de in artikel VI
opgenomen overgangsbepaling ertoe het huidige regime voor (niet
mgegane) lijfrenten in de vermogensbelastmg eveneens te laten gelden
voor gerichte lijfrenten.

Het voorgaande is aldus vormgegeven dat ingevolge artikel VI voor de
toepassing van de vermogensbelasting met betrekking tot het kalen–
derjaar 1993 onder lijfrente mede wordt begrepen een niet onder artikel
8, vijfde of zesde lid, van die wet vallende aanspraak op een of meer
uitkeringen ingeval deze aanspraak volgens artikel 45, vijfde lid, van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 wel als een lijfrente wordt aange–
merkt. Dit geldt echter slechts voor zover de ter zake van de aanspraak
voldane premies voor de heffing van de inkomstenbelasting als persoon–
lijke verplichtingen in aftrek konden worden gebracht.

Met de in artikel VI opgenomen regeling wordt aldus bereikt dat op
rechten ingevolge een zogenoemde gerichte lijfrente (voor zover in de
inkomstenbelasting ter zake premie-aftrek mogelijk was) de in huidige
artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de vermogensbelasting
1964 opgenomen vrijstelling voor rechten op niet ingegane lijfrenten van
toepassmg is. In dat geval wordt een dergelijke lijfrente mede in
aanmerking genomen voor de toepassing van de oudedagsvrijstelling. Nu
bij gerichte lijfrenten de jaarlijkse uitkering eerst bij het ingaan van de
lijfrente aan de hand van het in de verzekering als rekengrootheid
opgenomen kapitaal wordt vastgesteld, bepaalt artikel VI dat artikel 14b,
vijfde lid, hierbij van overeenkomstige toepassing is.

De in artikel VI opgenomen overgangsbepaling is slechts op verzoek
van toepassing. Hiervoor is gekozen omdat de regeling gezien de opzet
van de oudedagsvrijstelling in bepaalde gevallen voor de belasting–
plichtige nadelig kan zijn.

Artikel VII en artikel VIII (samenloopbepalingen met
wetsvoorstel 21 197)

De artikelen VII en VIII strekken ertoe de samenloop te regelen tussen
het onderhavige wetsvoorstel en het bij de Staten-Generaal aanhangige
voorstel van wet inzake regels betreffende een heffing over vermogens–
overschotten van pensioenfondsen (Wet op de heffing over vermogens–
overschotten van pensioenfondsen) (kamerstukken II 1988/89, 21 197).
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Artikel VII bevat een wijziging van artikel 2, onderdeel a, van de Wet
op de heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen. Deze
wijziging houdt verband met de omstandigheid dat in het onderhavige
wetsvoorstel de definitie van een regeling voor vervroegde uittreding in
de Wet op de loonbelasting 1964 is opgenomen.

De in artikel VIII voorgestelde bepaling bevat een wijziging van de
verwijzing in artikel 11b, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de
loonbelasting 1964, artikel 13a, eerste lid, van de Successiewet 1956 en
artikel 6a, eerste lid, onderdeel a, van de Coördinatiewet Sociale Verze–
kering naar de Wet op de heffing over vermogensoverschotten van
pensioenfondsen, indien het onderhavige wetsvoorstel eerder tot wet
wordt verheven en in werking treedt dan de Wet op de heffing over
vermogensoverschotten van pensioenfondsen.

Artikel IX en artikel X (samenloopbepalingen met wetsvoorstel
22 226)

De artikelen IX en X strekken ertoe de samenloop te regelen tussen het
onderhavige wetsvoorstel en het bij de Staten-Generaal aanhangige
voorstel van wet «Invoeringswet Anw» (kamerstukken II 1990/91,
22 226). Daarbij is in artikel IX de situatie geregeld dat het onderhavige
wetsvoorstel later tot wet wordt verheven en in werking treedt dan het
wetsvoorstel «Invoeringswet Anw». In artikel X is de omgekeerde situatie
geregeld, namelijk dat het onderhavige wetsvoorstel eerder tot wet
wordt verheven en in werking treedt dan het wetsvoorstel «Invoeringswet
Anw».

De Staatssecretaris van Financiën,
M. J. J. van Amelsvoort

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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BIJLAGE 2 Verschillen tussen het lijfrenteregime in de inkomstenbelasting
en het pensioen– en VUT-regime in de loonbelasting

INLEIDING

Hoewel lijfrentevoorzieningen en pensioen– en VUT-voorzieningen
kunnen worden aangemerkt als onderhoudsvoorzieningen, bestaan
tussen beide soorten voorzieningen enkele verschillen. Deze verschillen
zullen toenemen naarmate een pensioenregeling voor een grotere groep
werknemers betekenis krijgt. In situaties van bijna individuele pensioen–
regelingen zal de gelijkenis met lijfrenten groot zijn, terwijl er bij echte
collectieve pensioenregelingen juist veel verschillen bestaan met
lijfrenten. In zoverre kan worden gesproken van een glijdende schaal in
verschillen tussen het pensioenregime en het lijfrenteregime. Dit neemt
niet weg dat in de pensioensfeer veelal sprake is van collectieve
regelingen, terwijl in de lijfrentesfeer het individuele karakter voorop
staat. Dit verschil brengt onder meer mee dat voor de collectieve
regelingen in de pensioensfeer een minder strakke relatie pleegt te
bestaan tussen de premiebetalingen en de pensioenuitkermgen dan in de
lijfrentesfeer. Voorts brengt dit collectieve karakter mee dat, anders dan
bij het afsluiten van lijfrentecontracten het geval is, de totstandkoming
van een pensioenregeling een aangelegenheid is welke niet alleen de
werknemer aangaat. De verantwoordelijkheid voor collectieve pensioen–
regelingen ligt primair bij de sociale partners, zodat ook werkgevers hun
mvloed kunnen aanwenden ter zake van de inhoud van een pensioenre–
geling. Het afsluiten van lijfrentecontracten geschiedt op basis van indivi–
duele beslissmgen, terwijl de collectieve pensioenregelmgen als
onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voor de individuele werknemer,
veeleer een gedwongen karakter hebben. De overheid beperkt zich op dit
punt tot een ondersteunend en voorwaardenscheppend optreden. Gelet
op de verschillen tussen pensioenregelingen en lijfrentevoorzieningen,
waarbij lijfrentevoorzieningen ten aanzien van werknemers veelal een
aanvullend karakter op pensioenvoorzieningen hebben is het niet
mogelijk voor beide figuren onverkort hetzelfde regime te creëren. Wat
de normering van de hoogte van de onderhoudsvoorziening betreft wijkt
het lijfrenteregime af van het pensioen– en VUT-regime. In de pensioen–
en VUT-sfeer is de normering afgestemd op hetgeen naar maatschappe–
lijke opvattingen, met inachtneming van salaris en diensttijd, redelijk
wordt geacht. In de sfeer van het lijfrenteregime is gekozen voor het
zogenaamde «tranche»-systeem. Dit tranche-systeem is dusdanig
opgebouwd dat het lijfrente-regime in wezen kan worden beschouwd als
een complementaire voorziening op h^t pensioen– en VUT-regime in de
loonbelasting. Wel is hier een evenwicht wenselijk. £r is immers een
breed gebied waarin beide complementair zijn dan wel gelijkenis
vertonen. Zo zal in een aantal pensioensituaties (met name individuele
pensioenregelingen) de gelijkenis met echte collectieve pensioenen
minder groot zijn dan met lijfrenten.

VERGELIJKING

Hierna wordt voor de verschillende soorten onderhoudsvoorzieningen
een vergelijking gemaakt tussen het pensioen– en VUT-regime in de
loonbelasting met inachtneming van de wijzigingen in dit voorstel van
wet en het lijfrenteregime in de inkomstenbelasting zoals dit geldt na de
Brede Herwaardering.
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Oudedagsvoorziening

Zowel voor oudedagslijfrenten als voor ouderdomspensioenen geldt de
voorwaarde dat deze toekomen aan de belastingplichtige (werknemer) en
eindigen bij zijn overlijden.

De oudedagslijfrenten kennen geen beperking met betrekking tot de
ingangsleeftijd. Ook in de wettelijke pensioendefinitie is hiervoor geen
beperking opgenomen. In verband met de maatschappelijke opvattingen
die bepalend zijn voor de inhoud van de pensioenregelingen geldt in de
praktijk veelal echter de voorwaarde dat het ouderdomspensioen moet
ingaan op 60-65 jarige leeftijd.

Nabestaanden voorzieningen

Nabestaandenlijfrenten gaan in bij het overlijden van de belasting–
plichtige, de (gewezen) echtgenoot of de (gewezen) partner. Een
nabestaandenpensioen gaat in bij overlijden van de werknemer.

Nabestaandenlijfrenten kennen in beginsel geen beperkingen met
betrekking tot de kring van gerechtigden of de looptijd. Voor bepaalde
familieleden - onder andere kinderen en kleinkinderen - geldt de
beperking dat de lijfrente dient te eindigen hetzij bij overlijden, hetzij
uiterlijk bij het bereiken van de leeftijd van 30 jaar.

De kring van gerechtigden met betrekking tot een nabestaandenpen–
sioen is beperkt tot de (gewezen) echtgenoot, de (gewezen) partner, hun
kinderen, stief– en pleegkinderen jonger dan 30 jaar. Wat de looptijd van
pensioenregelingen betreft stelt de wet geen nadere voorwaarden. De
invulling hiervan wordt overgelaten aan sociale partners.

De hiervoor geconstateerde verschillen houden verband met het
karakter van collectieve pensioenregelingen. De praktijk geeft geen
aanleiding te veronderstellen dat de bestaande pensioenregelingen op
deze punten zullen worden gewijzigd.

Overbruggingsvoorzieningen

Overbruggingslijfrenten en VUT-voorzieningen hebben gemeenschap–
pelijk dat zij dienen ter overbrugging van de periode voor het ingaan van
het pensioen (of oudedagslijfrente). Zowel de overbruggingslijfrenten als
VUT-regelingen kennen geen beperkingen met betrekking tot de ingangs–
datum. De einddatum ligt voor beide voorzieningen bij de ingang van het
pensioen of het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Tijdelijke oudedagsvoorzieningen

Tijdelijke oudedagslijfrenten gaan niet eerder in dan op 65-jarige
leeftijd of de pensioendatum. De vereiste minimale looptijd van de
lijfrente is vijf jaar. De loonbelasting kent een dergelijke regeling niet.
Weliswaar vormt de pensioendefinitie hiervoor geen belemmering, maar
de maatschappelijke opvattingen geven geen aanleiding dergelijke
voorzieningen op te nemen in pensioenregelingen.

Voorzieningen voor invalide kinderen

Lijfrenten voor invalide kinderen, andere dan nabestaandenlijfrenten,
kunnen uitsluitend ingaan bij of na het meerderjarig worden van het kind.
Zij eindigen uitsluitend bij diens overlijden. De pensioendefinitie biedt
ruimte voor voorzieningen voor invalide kinderen tot 30 jaar. De praktijk
geeft thans geen aanleiding te veronderstellen dat de pensioendefinitie
op dit punt te beperkt is.
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