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I. ALGEMEEN

1. Inleiding

Het heeft ons verheugd dat de leden van de verschillende fracties zijn
gekomen tot een reactie welke kan bijdragen aan een voorspoedige
afwikkeling van dit omvangrijke wetsvoorstel, dat voortvloeit uit de op 1
januari 1992 in werking getreden Wet van 12 december 1991, Stb. 697
(hierna aangeduid met Brede Herwaardering I). Dit geldt te meer daar dit
wetsvoorstel - zoals de leden van de CDA-fractie aanduiden - al
aanstonds veel maatschappelijke reacties heeft opgeroepen. Deze
reacties geven eens te meer aan welke invloed fiscale voorstellen kunnen
hebben, niet alleen op fiscaal terrein, maar ook op andere terreinen.
Daarbij is de hausse in het oprichten van nieuwe pensioen-BV's opmer–
kelijk geweest. Dit vormt een reden te meer om tot voortvarende afwik–
keling van dit wetsvoorstel te komen.

Mede ter beantwoording van de in het voorlopig verslag gestelde
individuele vragen, willen wij nog eens het kader schetsen waarin het
onderhavige wetsvoorstel tot stand is gekomen en in welk perspectief
het naar ons oordeel beoordeeld zou moeten worden.

Wetsvoorstel Brede Herwaardering I voorzag, inzake de lijfrentema–
terie in de inkomstenbelasting, in een herziening van enerzijds de
omvang van oudedags– en nabestaandenvoorzieningen en anderzijds de
voorwaarden die daarbij zouden moeten gelden ten einde een adequate
belastingheffing over de uitkeringen zoveel mogelijk te verzekeren. Mede
met het oog op de mogelijkheden die het huidige vrije verkeer van
personen en kapitaal biedt, was een strikt stelsel van voorwaarden
ontworpen. De gedachte kwam op dat deze voorwaarden de
mogelijkheid boden met betrekking tot de omvang van lijfrentevoorzie–
ningen elke beperking weg te nemen. Aldus ontstond het concept van
het natuurlijk maximum. Toen dit concept wat betreft de omvang niet
haalbaar bleek, is het natuurlijk maximum vervangen door een kwanti–
tatief maximum, onder handhaving van het stelsel van voorwaarden.

Het onderhavige wetsvoorstel Brede Herwaardering II behelst een
technische aanpassing van in het bijzonder de loonbelasting aan de wijzi–
gingen die door Brede Herwaardering I in de inkomstenbelasting tot
stand zijn gekomen. Daarbij zijn vanzelfsprekend zowel het terrein van de
omvang als dat van de te stellen voorwaarden in ogenschouw genomen.

Met betrekking tot de fiscaal toelaatbare omvang van pensioenen
speelt de fiscaliteit geen leidende doch een volgende rol. Een pensioen
dat naar algemene maatschappelijke opvattingen aanvaardbaar is, wordt
ook fiscaal aanvaard. De fiscale toetsing is slechts een afgeleide
toetsing, toegespitst op individuele pensioenregelingen. Deze opvatting
is nog steeds de onze. Door de aansluiting bij maatschappelijke opvat–
tingen is de bestaande regelgeving van de loonbelasting nog steeds
adequaat. Het voorliggende voorstel doet daaraan niets af en behoeft
daar naar de huidige stand van zaken niets aan toe te voegen. Het enige
wezenlijke dat er op dit punt gebeurt is dat partnerpensioenen en
VUT-regelingen thans expliciet in de wet worden geregeld, waar dit tot
nu toe slechts impliciet het geval was. Niettegenstaande de bewegingen
in de maatschappelijke opvattingen omtrent pensioenen, menen wij met
de huidige regelgeving voldoende ruimte te laten aan maatschappelijke
ontwikkelingen voor zover die op dit moment zijn te voorzien. Niettemin
realiseren wij ons dat het niet is uit te sluiten dat de ontwikkelingen in
pensioenland zodanig zullen zijn dat er een moment komt waarop de
thans voorgestelde regeling niet meer geheel adequaat zal zijn. Het wil
ons voorkomen dat de discussie daaromtrent in het kader van de Pensi–
oennota («Aanvullende pensioenen», kamerstukken II 1990/91, 22 167,
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nr. 2) zou moeten worden gevoerd. Op het moment dat die discussie
daartoe aanleiding geeft, kan worden bezien of voor de loonbelasting
parallelle wetgeving nodig is of dat de conclusies in dat kader kunnen
worden opgevangen binnen de fiscale pensioendefinitie. Voor het
ogenblik hebben wij de overtuiging dat maatschappelijk gewenste pensi–
oenontwikkelingen geen fiscale belemmeringen zullen ondervinden. In
het vervolg van deze memorie zullen wij aan deze aspecten afzonderlijk
aandacht besteden.

Gelet op het voorgaande konden wij ons in hoofdzaak beperken tot het
in lijn brengen van de voorwaarden met de in Brede Herwaardering I
voor de inkomstenbelasting ontwikkelde systematiek. Dit is nodig uit het
oogpunt van duidelijke en consistente wetgeving en in verband met de
wens te voorkomen dat minder gelukkige handelwijzen, die in de inkom–
stenbelasting niet meer mogelijk zijn, onder de loonbelasting toch nog
kunnen voorkomen. Daarbij dient bedacht te worden dat toen de huidige
pensioenregelgeving werd ontworpen het leven op dit punt eenvoudiger
was dan nu. Pensioenen werden verzekerd bij een pensioenfonds, soms
een levensverzekeraar, en die instelling was in Nederland gevestigd.
Overdracht van pensioenkapitaal was een betrekkelijk onbekend
verschijnsel, laat staan overdracht naar het buitenland. Dat gold evenzeer
voor het thans niet meer weg te denken internationale vrije verkeer van
personen en kapitaal. In verband met deze ontwikkeling is actualisering
van de regelgeving noodzakelijk, een actualisering die wij hebben
gevonden in een aanpassing aan Brede Herwaardering I. De lijn die
daarin op het punt van de voorwaarden is neergelegd, is dat belasting–
uitstel acceptabel is mits de voor de oudedags– of nabestaandenvoor–
ziening afgezonderde en om die reden gefacilieerde gelden buiten het
bereik van de belanghebbende geraken en ook buiten diens bereik
blijven. Pas op de pensioendatum mogen er weer gelden naar de belang–
hebbende (of diens relaties) kunnen vloeien. Slechts dan is er een
evenwichtig stelsel, waarin het voordeel van belastinguitstel moet
worden afgewogen tegen het risico van minder uitkeringen krijgen dan er
aan premies is betaald. Hiermee willen wij overigens niet zeggen dat er
geen geheel andere benaderingen waarbij pensioengelden niet buiten
bereik van belanghebbenden blijven, denkbaar zijn. Dit zou echter een
complete herziening van het fiscale pensioenstelsel vergen, die niet
beperkt zou kunnen worden tot bepaalde werknemers. Een dergelijke
benadering zou de reikwijdte van dit wetsvoorstel ver te buiten gaan.

Dit voorstel roept de vraag op naar de plaats in het nieuwe regime van
het eigen beheer dat voor directeuren-grootaandeelhouders thans nog
mogelijk is. Dit eigen beheer doet zich voor in een drietal hoofdvarianten:
eigen beheer binnen de werkmaatschappij, eigen beheer in een eigen
pensioen-BV en eigen beheer in een pensioenlichaam met een groter
aantal deelnemers.

Pensioenopbouw in eigen beheer van de werkmaatschappij past -
uiteraard - niet in de lijn van het definitief uit handen van de belangheb–
bende geraken van de pensioenpremies. Belangrijker is evenwel dat de
niet afgestorte pensioengelden een waardevolle en soms zelfs doorslag–
gevende rol kunnen spelen in de financiering van de onderneming. Dit
belang heeft ons tot de conclusie geleid dat het wenselijk is de
mogelijkheid van opbouw van pensioen binnen de eigen onderneming te
handhaven. Weliswaar aanvaardt de pensioengerechtigde door de
koppeling aan het ondernemingsvermogen het risico dat de pensioen–
voorziening te zijner tijd geheel of gedeeltelijk illusoir zal blijken te zijn,
doch het is naar ons oordeel niet aan de fiscus om het in die situatie
«beter te willen weten». Daarbij speelt een rol dat het risico voor de
pensioengerechtigde minstens zo zwaar weegt als voor de schatkist, zo
niet zwaarder.
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In een pensioen-BV zijn de pensioengelden weliswaar formeel
afgezonderd van zowel de onderneming als de belanghebbende, doch
materieel is er sprake van eigen beheer. De gelden zijn afgestort, zodat
zij geen financieringsfunctie hebben in de onderneming. Een wezenlijke
verzekeringsfunctie is er evenmin: indien de pensioenvoorziening serieus
genomen wordt, zullen risico's van voor– en natijdig overlijden bij profes–
sionele verzekeraars moeten worden herverzekerd. Wat overblijft is een
afgezonderd vermogen ten behoeve van de grootaandeelhouder met de
goede kansen voor hem en de kwade kansen voor de fiscus. Wij achten
dit onevenwichtig. Indien de directeur-grootaandeelhouder zijn pensioen
aan het ondernemingsrisico wil en kan onttrekken, zijn er uit het oogpunt
van pensioenvoorziening meer rationele mogelijkheden, zoals onder–
brengen bij het pensioenfonds waar ook de rest van het personeel is
verzekerd, of onderbrengen bij een professionele verzekeraar. Dit onder–
streept het kunstmatige karakter van de pensioen-BV in eigen beheer.

Het is niet eenvoudig aan te geven of het hiervoor aangeduide onder–
brengen bij een professionele verzekeraar hogere lasten meebrengt dan
eigen beheer. Een professionele verzekeraar brengt een kosten– en
winstopslag in rekening. Daartegenover staat het voordeel van de grotere
beleggingsexpertise van de beroepsverzekeraars. Bovendien mag niet uit
het oog worden verloren dat aan eigen beheer ook extra kosten
verbonden kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan de kosten voor de
belastingadviseur. Voorts zullen er extra actuariële kosten moeten
worden gemaakt en zijn er kosten als men overgaat tot herverzekering
van bepaalde risico's, zoals het risico van voor– of natijdig overlijden. Het
kostenaspect moet men afwegen tegen het vervallen van het risico van
het houden in eigen beheer bij de werkmaatschappij, of met de extra
kosten wegens het afdekken van de risico's, een risico dat zich overigens
met betrekking tot een pensioen-BV ook kan voordoen, daar schuldeisers
in voorkomende gevallen niet zullen aarzelen hun zekerheidseisen uit te
strekken tot de pensioen-BV. Ook dit is een aspect van het hybride
karakter van de pensioen-BV. Een en ander betekent naar onze mening
dat de pensioen-BV zich ver verwijdert van de lijn dat fiscaal gefacili–
eerde oudedagsgelden buiten het bereik van de belanghebbende
behoren te zijn, behoudens in geval van financiering van de onder–
neming. Daarom zijn wij tot de conclusie gekomen dat de pensioen-BV
niet meer als pensioenverzekeraar te handhaven is. Wij kunnen dit
voorstel nog als volgt toelichten.

Het in de loop der jaren toegenomen verschijnsel pensioen-BV (of
–stichting) is geïnspireerd door enerzijds de wens om pensioengelden
buiten de onderneming maar binnen de eigen invloedssfeer onder te
brengen en anderzijds de wens gebruik te maken van het fiscale pensi–
oenregime, en is mogelijk gemaakt doordat de Pensioen– en spaarfond–
senwet ziet op de bescherming van werknemers in het algemeen en niet
op die van directeuren-grootaandeelhouders in het bijzonder. Wij zien
thans dat een directeur-grootaandeelhouder gelden op papier afzondert
ten behoeve van zijn oudedagsvoorziening en daar feitelijk alle beschik–
kingsmacht over behoudt. De kans dat een pensioen-BV op eigen kracht
precies genoeg vermogen opbouwt ter voldoening aan haar pensioenver–
plichtingen, is te verwaarlozen, omdat de wet van de grote getallen voor
haar niet opgaat. In feite zal de BV te veel (vroegtijdig overlijden van de
pensioengerechtigde) of te weinig (lang leven pensioengerechtigde,
vroegtijdig overlijden met grote nabestaandenverplichting) middelen
bezitten. Indien er teveel is, blijft het overschot in handen van de
aandeelhouders. Voor het geval er te weinig zou blijken te zijn, pleegt
men zich extern te verzekeren. Hierdoor kan het karakter van een
pensioen-BV niet anders dan gekunsteld worden genoemd.

Bij de uitsluiting van de in de loop der jaren toegenomen praktijk van
de pensioen-BV spelen derhalve verschillende aspecten een rol die
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tezamen voldoende grond vormen om tot uitsluiting van de pensioen-BV
over te gaan.

Van wezenlijke betekenis daarbij is de noodzaak van fiscale coherentie.
Het kan niet zo zijn dat de schatkist grote bedragen aan loonbelasting
derft vanwege fiscale faciliëring van pensioenpremies en pensioen–
opbouw, als niet redelijkerwijs zeker is dat over de pensioentermijnen te
zijner tijd zal worden geheven. Daarbij realiseren wij ons dat er in theorie
andere modaliteiten zouden kunnen worden ontwikkeld om te bereiken
dat de schatkist niets tekort komt. In de Kamer zijn er ook suggesties in
die richting gedaan. Wij zijn daar geen prmcipiele tegenstanders van. Het
is ons echter niet gelukt op dit punt een praktisch werkbaar systeem te
bedenken.

Al het voorgaande heeft ons ertoe geleid de voorliggende voorstellen
te doen met betrekking tot de pensioen-BV. Daarbij hebben wij bepaald
niet te willen suggereren dat een pensioen-BV thans als iets onoorbaars
zou moeten worden beschouwd, getuige ook de voorgestelde overgangs–
regeling van onbeperkte duur voor bestaande aanspraken en van ten
hoogste 10 jaar voor aansluitende aanspraken.

De mogelijkheid is behouden dat een groter aantal, in het voorstel
meer dan tien, directeuren-grootaandeelhouders een «onderlinge»
aangaan om daarin hun pensioenvoorzieningen afgeschermd van het
ondernemingsvermogen onder te brengen. Bij een dergelijke onderlinge
worden de risico's van voor– en natijdig overlijden minder, terwijl het
groter aantal deelnemers het lichaam in feite onafhankelijk maakt. Wij
achten daarom de bedoelde onderlinge een voor directeuren-grootaan–
deelhouders acceptabele verzekeraar.

Met het voorgaande menen wij tevens te hebben gereageerd op de
vragen en opmerkingen van algemene strekking inzake pensioenen in het
algemeen en de pensioen-BV in het bijzonder van de leden van de
fracties van het CDA, de PvdA, de VVD en D66. Op de overige aange–
sneden onderwerpen en op de meer technisch getinte aspecten van de
pensioen-BV gaan wij hierna in.

2. Loonbelasting

2.1. Pensioenaanspraken

De leden van de PvdA-fractie vragen naar het mogelijk opnemen van
een definitie van het begrip onderneming in de Wet op de loonbelasting
1964 voor de toepassing van artikel 11 b, eerste lid, onderdeel d, van
deze wet. De vraag of er al dan niet sprake is van een onderneming in
materiële zin zal in individuele gevallen aan de hand van de feitelijke
omstandigheden moeten worden beoordeeld. Bij deze beoordeling is
vooral van belang of sprake is van een organisatie van kapitaal en arbeid
met het oogmerk om winst te behalen. Daarbij kunnen de hoogte van de
omzet, de aard van de activiteiten en het aantal opdrachtgevers een rol
spelen. De jurisprudentie zal aan dit begrip - evenals voor het onderne–
mingsbegrip in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting - voor
zover nodig nader invulling kunnen geven. Daarbij kan uiteraard gebruik
worden gemaakt van hetgeen in de fiscale literatuur over dit begrip is
gepubliceerd. De leden van de PvdA-fractie refereren in dit verband aan
het artikel «De Brede herwaardering op weg naar zijn twintigjarig
jubileum (5) van mr. H. M. Kappelle, FED 22 april 1993. Zoals uit het
vorenstaande blijkt, zijn wij - anders dan de heer Kappelle - niet van
mening dat moet worden voorzien in een nadere invulling van dit onder–
nemingsbegrip in de Wet op de loonbelasting 1964. Gelet op het speci–
fieke karakter van dit begrip voor de loonbelasting, is een verwijzing naar
de wettelijke bepalingen van het subjectieve ondernemersbegrip in de
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inkomstenbelasting niet zinvol. Eerder zouden wij dan denken aan een
verwijzing naar het ondernemingsbegrip in de vennootschapsbelasting
(artikel 2, eerste lid, onderdeel d, Wet op de vennootschapsbelasting
1969), maar ook dat levert complicaties op door de uitzonderingen die
zouden moeten worden gemaakt in verband met het bepaalde in artikel
2, vijfde lid, en artikel 4 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
Met de door ons gekozen opzet zijn wij niet bevreesd dat de aange–
brachte beperkingen in de toegestane kring van verzekeraars ten koste
gaat van de eenvoud van de belastingwetgeving. De limitatieve
opsomming van de kring van verzekeraars kan ons inziens bijdragen tot
een verduidelijking van de wetgeving.

De leden van de fractie van D66 stellen nog de vraag of een holding
met een deelneming van 100% in de werkmaatschappij een materiële
onderneming drijft. Deze vraag is niet zonder meer te beantwoorden. In
dit verband maakt het geen verschil of er voor de toepassing van de
vennootschapsbelasting een fiscale eenheid is tussen de houdstermaat–
schappij en de werkmaatschappij. Wil er voor een houdstermaatschappij
sprake zijn van een materiële onderneming in de zin van de Wet op de
loonbelasting 1964, dan dient die houdstermaatschappij naast het verze–
keren van pensioenen en het houden van aandelen substantiële andere
activiteiten te ontplooien. In het hiervoor genoemde artikel van de heer
Kappelle in het FED van 22 april 1993 troffen wij hiervoor de term
«nijvere» houdstermaatschappij aan.

Uit de inleiding op deze memorie blijkt reeds dat wij de visie van de
leden van de CDA-fractie niet onverkort onderschrijven dat er geen
fiscaal bezwaar bestaat tegen een pensioenverplichting die is onderge–
bracht in een holding of de constructie waarbij contractueel is
vastgelegd dat de financiële gevolgen van het voor– of natijdig overlijden
voor rekening blijven van de werkmaatschappij. Tussen een houdster–
maatschappij die niet aan de voorwaarden van eigen beheer voldoet en
een eigen pensioenlichaam, bestaan naar onze mening wat pensioen in
eigen beheer betreft geen wezenlijke verschillen. Wij zijn er dan ook
geen voorstander van een dergelijke vennootschap anders te behandelen
dan een eigen pensioenlichaam. Los van dat meer algemene argument
wijzen wij erop, dat belanghebbenden de uitsluiting van de eigen
pensioen-BV als toegestane verzekeraar bovendien eenvoudig zouden
kunnen omzeilen, ingeval de pensioenverplichting in een dergelijke
houdstermaatschappij zou mogen worden ondergebracht.

Hoewel de gedachte van de leden van de CDA-fractie dat er geen
fiscaal bezwaar bestaat tegen de constructie waarbij contractueel is
vastgelegd dat de financiële gevolgen van het voor– of natijdig overlijden
voor rekening blijven van de werkmaatschappij op het eerste gezicht
sluitend overkomt, zouden wij deze niet willen overnemen, ook al
behoeven belanghebbenden in dat geval voor het risico van lang leven
geen aanvullende verzekeringen te sluiten. Met het aangaan van derge–
lijke contractuele verplichtingen tussen «verbonden» lichamen, waar de
belastingdienst in feite buiten staat, worden onze bezwaren tegen eigen
pensioenlichamen geenszins weggenomen. In dat geval wordt uitsluitend
het risico van lang leven ondergebracht in de werkmaatschappij, zodat
het gevolg van voortijdig overlijden met meer nadruk in het eigen pensi–
oenlichaam tot uiting komt. Dit zou het gekunstelde karakter van de
pensioen-BV benadrukken; de goede kansen liggen dan eenzijdig bij de
belanghebbende en de kwade kansen bij de onderneming en de fiscus.
Los daarvan komt, dat ons niet direct voor ogen staat hoe een dergelijke
gedachte behoorlijk in regelgeving zou moeten worden vastgelegd.
Volgens de leden van de CDA-fractie zou immers aanvullend de eis
kunnen worden gesteld dat, indien er gronden zijn om de relaties tussen
de holding en de pensioen-BV enerzijds en de werkmaatschappij ander–
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zijds te verbreken, bij voorbeeld omdat de aandelen van de werkmaat–
schappij in andere handen geraken, er door storting van kapitaal of
gereserveerde winsten een vermogen aanwezig is, voldoende om het
risico van lang leven te dekken. Een extra storting van 20% van het
pensioenkapitaal zou in de opvatting van deze leden ruim voldoende zijn
om dit risico te dekken. Eerst indien hieraan niet zou worden voldaan,
zouden deze leden onderbrenging bij een verzekeraar verplicht willen
stellen. Met het stellen van vorenbedoelde aanvullende voorwaarden
trachten de leden van de CDA-fractie met name het belang voor de
directeuren-grootaandeelhouders, bij voldoende vermogen ter dekking
van het risico van lang leven, te beschermen. Wij vrezen dat een derge–
lijke gedachte niet goed is om te zetten in een in de praktijk uitvoerbare
regeling. Bedacht zij immers dat de individuele omstandigheden
bepalend zijn voor de hoogte van het benodigde pensioenkapitaal, zodat
het vrijwel onmogelijk is daarvoor een vaste norm te bepalen. De wet van
de grote getallen gaat bij pensioen-BV's met één of een gering aantal
pensioengerechtigden immers niet op.

De leden van de CDA-fractie zien onder omstandigheden geen fiscale
bezwaren in het onderbrengen van pensioen in een «management-BV»,
waarvoor een vrijstelling conform de Pensioen– en spaarfondsenwet
wordt verkregen. Zij denken daarbij aan constructies in de vorm van het
afzonderlijk verzekeren van weduwnaars-/weduwenpensioen en het risico
van lang leven. Wij menen dat het gekunstelde karakter van de «pensi–
oenvoorziening» in een dergelijke constructie even sterk aanwezig is als
bij een gewone pensioen-BV, waarin ook het risico van lang leven is
ondergebracht. Een management-BV die geen onderneming drijft, wordt
immers juist veelal mede in het leven geroepen om daarin binnen de
eigen invloedssfeer een pensioenvoorziening te kunnen opbouwen, bij
welke opbouw men bovendien de lineaire methode wil hanteren. Deze
vorm van pensioenopbouw kan toch moeilijk anders worden betiteld dan
sparen uit niet belast inkomen met een fiscale claim.

Deze leden vragen of het niet beter zou zijn beleggingsvoorwaarden te
stellen aan het vermogen dat dient tot dekking van de pensioenaan–
spraken. Dit vermogen zou dan niet mogen bestaan uit geldleningen aan
bloed– en aanverwanten van de pensioengerechtigde en de aandeel–
houders van de BV, werkgevers in de pensioen-BV, met een uitzondering
voor de eerste hypothecaire lening op de eigen woning van de pensioen–
gerechtigde tot 70% van de executiewaarde. Zij kunnen zich daarbij
voorstellen dat bij pensioenen in eigen beheer ook een beleggingsverbod
als hierboven zou worden ingevoerd zolang niet voldoende echte beleg–
gingen (obligaties, aandelen) zijn gevormd.

Naarmate het pensioenkapitaal meer aan de beschikkingsmacht van de
individuele directeuren-grootaandeelhouders wordt onttrokken en de
fiscale claim op het gefacilieerde pensioenkapitaal voor de schatkist is
veiliggesteld, wordt meer tegemoetgekomen aan de bezwaren tegen een
eigen pensioenlichaam. In zoverre sporen vorenbedoelde gedachten van
de leden van de CDA-fractie met onze bedoelingen. Wij menen echter
dat de voorstellen van deze leden niet ver genoeg gaan om onze
bezwaren tegen eigen pensioenlichamen op te heffen. Het stellen van
beleggingsvoorwaarden aan het pensioenkapitaal neemt niet alle
bezwaren tegen eigen pensioenlichamen weg. In de door ons gekozen
opzet zijn wij bewust terughoudend geweest met beleggingsvoor–
waarden. Dergelijke voorwaarden verzwaren de regelgeving niet onaan–
zienhjk en zijn lastig te controleren. Om die reden hebben wij alleen voor
het overgangsrecht van artikel 36 van de Wet op de loonbelastmg 1964
beleggingsvoorwaarden gesteld, en hebben wij afgezien dergelijke
voorwaarden op te nemen voor de eigen-beheersituatie. Daarbij komt dat
laatstbedoelde situatie zich afspeelt in de ondernemingssfeer. Het komt
ons met deze leden wenselijk voor terughoudend te zijn met bemoeienis
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met het beleggingsbeleid van de ondernemer.
Met de leden van de CDA-fractie zijn wij van mening dat het

toekennen van een pensioen betekent dat men er zich van bewust is dat
levenslange verplichtingen worden aangegaan en rechten worden
toegekend. Afkoop van een pensioen zou hiermee in strijd komen. 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 afkoop of andere handelingen in strijd met de
voorwaarden is wettelijk bepaald dat de gehele pensioen– of
VUT-aanspraak tot het loon wordt gerekend en tegen het progressieve
tarief in plaats van het bijzondere tarief zal worden belast. Wij hebben
ervan afgezien naast deze verzwaring in de tarïeftoepassing ook nog ter
zake van de vrijval van de verplichting in de sfeer van de vennootschaps–
belasting een heffing te introduceren, zoals deze leden bepleiten.

In verband met het verlaten van het concept van het natuurlijke
maximum - zoals de leden van de fractie van D66 in hun bijdrage
memoreren heeft het voorliggende wetsvoorstel een in hoofdzaak
technisch karakter. Wij gingen hier reeds op in. Wel is, in aansluiting op
het onderhavige voorstel, in het wetsvoorstel Wettelijk recht op waarde–
overdracht en enige andere maatregelen op het aanvullende pensioen–
terrein (kamerstukken II 1992/93, 23 123, nrs. 1-2) een wijziging van de
Pensioen– en spaarfondsenwet opgenomen, waardoor afkoop van
pensioen bij emigratie voortaan in beginsel niet meer zal zijn toegestaan.
Op deze wijze wordt voorrang gegeven aan de verzorgingsdoelstelling
van pensioenen, ook in geval van vertrek naar het buitenland. In een
tweede herzieningsfase van de Pensioen– en spaarfondsenwet wordt het
vraagstuk van afkoop van pensioen in zijn algemeenheid bezien. In de
memorie van antwoord op vorenbedoeld wetsvoorstel is op deze proble–
matiek ingegaan. Wij menen overigens niet - dit in antwoord op een
vraag van de leden van de fractie van de PvdA - dat met het verder
uitbreiden van het afkoopverbod in de Pensioen– en spaarfondsenwet de
problematiek van de eigen pensioen-BV zou zijn opgelost. Met een
afkoopverbod in de Pensioen– en spaarfondsenwet wordt maar ten dele
tegemoetgekomen aan onze bezwaren tegen het laten voortbestaan van
de eigen pensioen-BV. Wij wijzen in dit verband nogmaals op het
gekunstelde karakter van de eigen pensioen-BV en op de vrije beschik–
kingsmacht van de directeur-grootaandeelhouder over het pensioenka–
pitaal. Staan in de Pensioen– en spaarfondsenwet de belangen van de
werknemers bij een goede uitvoering van de pensioenregeling centraal,
in de fiscale wetgeving dient juist ook gelet te worden op het belang van
de fiscus bij het waarborgen van fiscale claims, en wel ten aanzien van
alle pensioengerechtigden. Deze verschillen in uitgangspunten brengen
ook mee, dit in antwoord op de desbetreffende vraag van de leden van
de CDA-fractie, dat wij voor de Pensioen– en spaarfondsenwet en de
fiscale wetten verschillende begrippen hebben gehanteerd voor de
directeur-grootaandeelhouder. Om die reden wordt voor het begrip
pensioen ook niet verwezen naar de Pensioen– en spaarfondsenwet.
Daarbij komt dat de definitie in de Pensioen– en spaarfondsenwet
summier is en geen normering kent.

Enigszins verbaasd zijn wij over de visie van mr. J. Th. L. Brouwer in de
«De Brede herwaardering op weg naar zijn twintigjarig jubileum (III), FED
8 april 1993, onder punt 4 - de leden van de PvdA-fractie vragen een
reactie hierop - dat er voor de fiscus geen kwade kansen bestaan als het
gaat om het verlies van fiscale claims op het pensioenvermogen. In zijn
gedachte heeft een pensioengerechtigde alleen theoretisch de
mogelijkheid om het pensioenvermogen uit het pensioenlichaam te halen
en daarmee ons land te verlaten. Hij acht het bij emigratie meenemen
van de door de pensioen-BV ten behoeve van het pensioen gereser–
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veerde gelden niet realistisch, omdat degene die dat doet ons land niet
meer in kan.

Deze beschrijving van de heer Brouwer biedt naar onze mening een
wat al te eenvoudige kijk op de wereld, omdat het algemeen bekend is
dat iemand die Nederland metterwoon verlaat en daarvan naderhand
spijt krijgt naar Nederland kan terugkeren, ook al heeft hij zijn pensioen
inmiddels afgekocht Wij gaan hierbij gemakshalve voorbij aan de
praktische problemen die gemoeid zijn bij de beoordeling of iemand
Nederland inderdaad metterwoon heeft verlaten.

Aan het verlenen van aanzienlijke fiscale faciliteiten met betrekking tot
de opbouw van pensioenen ligt de veronderstellmg ten grondslag dat er
in de toekomst een redeüjke mate van zekerheid bestaat dat over de
pensioenuitkeringen belasting kan worden geheven. Daarbij is het nooit
als bezwaar gevoeld, dat degene die zijn woonplaats naar het buitenland
heeft verplaatst, aldaar op normale wijze zijn uitkeringen zal genieten.
Een van de problemen die zich echter kan voordoen is dat het pensioen
in het buitenland wordt afgekocht of dat er in het buitenland geen
behoorlijke belastingheffing plaatsvindt. Wij beschouwen dit als een
reëel probleem. Indien dit randverschijnsel niet op adequate wijze onder
controle wordt gebracht, is het risico groot dat het gehele pensioen–
regime aan erosie onderhevig zal zijn.

Uit het voorgaande mag blijken dat de informatie die de leden van de
fracties van de PvdA en VVD terecht vragen over de mate van het
daadwerkelijke verlies aan fiscale claims op de pensioenuitkeringen, met
enige reserve moet worden gegeven.

In de eerste plaats is het van belang dat bij ieder geval van afkoop in
het buitenland vanuit het individu bezien - in strijd wordt gehandeld met
het uitgangspunt dat aan het fiscaal gefacilieerde pensioenregime ten
grondslag ligt. In feite kan in die situatie door de individuele werknemer
over het pensioenvermogen weer vrij worden besteed. Deze individuele
bedragen zullen invloed hebben op strijdigheid met het rechtstekort.

Uit het voorgaande moge blijken dat wij in het bijzonder bevreesd zijn
voor het verlies aan toekomstige fiscale claims op pensioenen. Indien
wordt uitgegaan dat van de recente toestroom van nieuw op te richten
pensioen-BV's (20 000) in 10% tot afkoop in het buitenland zou worden
overgegaan, dan zou dit gepaard kunnen gaan met een aanzienlijk
verlies. De budgettaire gevolgen vallen op macro-niveau niet aan te
duiden. Voor de individueie belastingplichtige kunnen er belangrijke
financiële gevolgen aan verbonden zijn. Bedacht dient te worden dat de
afkoopwaarde van een gefacilieerd pensioen kan oplopen tot meer dan
f 1 mln. Wij achten het onze taak dergelijke verliezen vooral naar de
toekomst toe te voorkomen. Wij menen dat daarbij moet worden
gestreefd naar een aanpak die de afkoop van pensioenen in het
buitenland tegengaat zeker gezien in de samenhang met andere fiscale
effecten die zijn verbonden aan het vertrek van belastingplichtigen naar
het buitenland.

De leden van de CDA-fractie vragen een reactie op het fenomeen
«reserve-uitgesteld-salaris» waaraan J. A. van Caspel in Pensioen en
Praktijk (1992/2) een bijdrage heeft gewijd. Zij vragen daarbij aandacht
voor de mogelijkheid om ter zake van niet uitbetaald salaris een
voorziening voor pensioen op te bouwen. Deze leden waren voorshands
van oordeel dat de pensioenopbouw gekoppeld dient te worden aan het
werkelijk uitbetaalde salaris.

Deze problematiek ziet met name op de mogelijkheid voor directeuren–
grootaandeelhouders om het fiscale genietingsmoment van het salaris
naar de toekomst te verschuiven, terwijl de contante waarde van dat
salaris reeds op een eerder tijdstip ten laste van de winst van de BV
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wordt gebracht. In het antwoord van 1 juli 1993 op kamervragen van de
heer Ybema (D66) van 4 mei 1993 is deze problematiek onderkend en
ook toegezegd dat we ons nader zullen beraden over de te treffen
maatregelen. De mogelijkheid om ter zake van niet uitbetaald salaris een
voorziening voor pensioen op te bouwen zullen we betrekken in ons
onderzoek. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de suggestie van deze
leden, de pensioenopbouw te koppelen aan het actuele salaris.

De leden van de PvdA-fractie en de leden van de fractie van D66
vragen naar onze mening over de problematiek van het onverzekerbare
lijf.

In het kader van Brede Herwaardering II blijft - zoals hiervoor in deze
memorie reeds is aangeduid - de mogelijkheid bestaan het pensioen
onder te brengen in eigen beheer, dit in verband met de noodzakelijke
financiering van de onderneming. Als de onderneming wordt gestaakt
komt aan deze mogelijkheid een einde omdat het pensioenkapitaal dan
geen financieringsfunctie voor de onderneming meer vervult. Deze
mogelijkheid vormt echter geen beletsel om een afzonderlijke risicover–
zekering te sluiten ter dekking van de nabestaandenvoorziening. Met
botrekking tot reserveringen voor een oudedagsvoorziening doet het
tegenovergestelde zich voor. Verzekeringsmaatschappijen zullen immers
voordeel hebben van overeenkomsten met personen met een twijfel–
achtige gezondheidstoestand.

Anders dan de leden van de fractie van D66 veronderstellen is zowel in
de wettekst als in de memorie van toelichting ingegaan op «concern–
situaties». In artikel 11 b, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de
loonbelasting 1964 is daarvoor een voorziening getroffen. Zoals in de
artikelsgewijze toelichting op dat artikel is uiteengezet, is het in concern–
situaties 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 in de
praktijk mogelijk het pensioen of de VUT-voorziening onder te brengen in
bij voorbeeld een dochter-maatschappij, terwijl de werknemer in dienst–
betrekking staat tot bij voorbeeld de moedermaatschappij. Ook voor dat
geval geldt ten aanzien van 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 hchaam de
pensioen– of VUT-verplichting voor de heffing van de vennootschapsbe–
lasting rekent tot het binnenlandse ondernemingsvermogen.

Ter voorkoming van misverstand wijzen wij in dit verband nog op het
volgende. Voor de vraag of sprake is van een concern-situatie verwijst
artikel 11b, eerste lid, onderdeel d, onder 3°, naar een verbondenheid als
bedoeld in artikel 13b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
In dit kader is het daarbij niet van belang of al dan niet sprake is van een
fiscale eenheid in de zin van de vennootschapsbelasting.

De leden van de PvdA-fractie merken op dat in het wetsvoorstel niets
is terug te vinden over de relatie tussen de fiscale begeleiding van
pensioenen en de in de nota «aanvullende pensioenen» (kamerstukken II
1990/91, 22 167, nr. 2) besproken onderwerpen zoals het
ambitie-niveau, het middelloonsysteem, de pensioengrondslag en de
mogelijkheid van flexibele pensionering.

Het kabinet heeft reeds eerder aangegeven dat de sociale partners
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de aanvullende pensioenen. In
de nota «Aanvullende pensioenen» heeft het kabinet zijn voorkeuren
uitgesproken en aangekondigd met de Stichting van de Arbeid in overleg
te zullen treden om een aanpassing in de door het kabinet gewenste
richting te bewerkstelligen. Dit impliceert dat de gewenste ontwikke–
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lingen niet met behulp van regelgeving door de overheid worden
afgedwongen en dat uiterste terughoudendheid is geboden om met
behulp van overheidsregelgeving de eerstverantwoordelijken in een
richting te sturen. Wel kan gedacht worden aan positieve prikkels. Op dit
moment wordt gewerkt aan de uitvoering van de motie Groenman c.s.
(kamerstukken II 1991/92, 20 640, 22 167, nr. 10). In deze motie wordt
het kabinet gevraagd een analyse te maken van de belemmeringen die
de regelgeving opwerpt om tot flexibele pensioenregelingen te kunnen
komen. Bij deze analyse worden eveneens eventuele fiscale belemme–
ringen meegenomen. Indien mocht blijken dat er belemmeringen op het
fiscale vlak aanwezig zijn, wordt uiteraard bezien of deze moeten worden
verwijderd. Wij duiden hier al op in de inleiding van deze memorie.

Over de ontwikkelingen rond zaken als het middelloonsysteem en het
ambitieniveau is het kabinet in gesprek met de Star. De Star heeft in
haar advies van 27 oktober 1992 «Bruteren of niet: zo ja, hoe en
wanneer?» aangegeven dat aanpassing van de pensioenformules op
langere termijn noodzakelijk is. Daarbij geeft de Star aan dat de volgende
opties, afzonderlijk dan wel in combinatie, aan de orde komen:

- aanpassing van het jaarlijks opbouwpercentage;
- aanpassing van de franchise;
- anderszins wijzigen van de pensioenregelmg
Momenteel is bij de sociale partners een afwachtende houding te

bespeuren als het gaat om het aanpassen van de pensioenformules. Dit
is voor een deel te verklaren uit het feit dat de partners in onzekerheid
verkeren over een aantal maatregelen van de overheid die van grote
invloed kunnen zijn op de pensioenformules. Te denken valt aan de
eventuele brutering in samenhang met de afschaffing van de overheve–
lingstoeslag, overige voorstellen van de commissie Stevens en de
gevolgen van de stelselherziening voor de ziektekostenverzekeringen. Het
kabinet zal daar waar mogelijk de drempels voor de sociale partners om
tot een aanpassing van de pensioenformules te komen, wegnemen.
Overigens kan naar de mening van het kabinet ook los van de door de
sociale partners aangegeven onzekerheden worden gewerkt aan het
herformuleren van de pensioentoezeggingen.

Gezien de in beginsel positieve houding van de sociale partners om tot
een herformulering van de pensioenformules te komen, waarbij meteen
zij aangetekend dat dit niet wil zeggen dat men op alle punten ook in de
richting denkt die het kabinet wenselijk acht, kiest het kabinet ervoor om
eerst deze ontwikkelingen af te wachten alvorens te overwegen ook
langs fiscale weg de sociale partners in een richting te sturen.

Met de leden van de PvdA-fractie zijn wij van mening dat, hoewel niet
in formele zin, het begrip «redelijk» toch wel is ingevuld. Er kan daarbij
veelal worden uitgegaan van een pensioen dat recht geeft op 70% van
het laatstgenoten bruto-inkomen. Deze leden wijzen erop dat door het
huidige tariefstelsel netto meer dan de norm wordt genoten. De leden
van de PvdA-fractie zagen twee mogelijkheden om de 70%-norm in het
netto-inkomen tot uiting te laten komen; enerzijds kan de bruto-norm
worden verlaagd, anderzijds zou het tariefstelsel beter afgestemd kunnen
worden.

In verband met de omstandigheid dat het kabinet eerst de hiervoor
geschetste ontwikkelingen op het terrein van de pensioentoezeggingen
wil afwachten, is het naar onze opvatting prematuur uitspraken te doen
over een aanpassing van de zogenaamde 70%-norm. De pensioendefi–
nitie in de loonbelastmg laat de ruimte een pensioentekort gefacilieerd in
te halen, door de opbouw niet te laten plaatsvinden met 1,75% per jaar,
maar uit te gaan van een hoger opbouwpercentage, waarbij in de uitvoe–
ringspraktijk een maximum van 2,33% wordt gesteld. Daarnaast kunnen
werknemers met een pensioentekort gebruik maken van een extra aftrek
van premies voor lijfrenten tot een bedrag van (voor 1993) f 10 702, de
derde tranche.
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Deze leden vragen hoe de definitie in de loonbelasting uitwerkt bij
beschikbare-premie-systemen. Ook in die gevallen wordt aan de hand
van verzekeringstechnische berekeningen bezien op welk pensioen de
desbetreffende regeling aanspraak geeft en wordt beoordeeld of dat niet
uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet
worden geacht.

De leden van de PvdA-fractie vragen een overzicht te geven van de
fiscale regelgeving in de overige EG-lidstaten. Zij vragen voorts of kan
worden aangegeven of en op welke wijze in de overige EG-lidstaten een
pensioendefinitie in de wetgeving is neergelegd In de bijlage bij deze
memorie is in antwoord hierop een - uiteraard globaal - overzicht
opgenomen van de pensioensystemen in de EG-landen.

De leden van de fractie van D66 besteden in hun bijdrage aandacht
aan het in artikel 36 van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen
overgangsrecht. De eis van solide beleggen roept bij hen vragen op met
betrekking tot de toepassing ervan ten aanzien van een pensioen-BV (BV
X) waarvan de aandelen middellijk of onmiddellijk in het bezit zijn van
een natuurlijk persoon X die tevens bestuurder en (on)middellijk aandeel–
houder is van een vennootschap (BV Y) die lid is van een maatschap.
Veelal bestaat in een dergelijke situatie een groot deel van de bezittingen
van de betrokken pensioen-BV's uit vorderingen op de maatschap. De
vraag van deze leden of een dergelijke financieringsstructuur in strijd is
met de eis van solide beleggen, hangt ingevolge artikel 36, vierde lid, van
de Wet op de loonbelasting 1964 onder meer af van de omvang van de
bezittingen van BV X die zijn belegd in BV Y en in de maatschap voor
zover toerekenbaar aan het lidmaatschap van BV Y in de maatschap. Als
die bezittingen voor meer dan 10% bestaan uit vorderingen op BV Y,
inclusief het aandeel van de vorderingen op de maatschap dat betrekking
heeft op BV Y, dan wordt niet voldaan aan de eis van solide beleggen.
Volledigheidshalve zij opgemerkt dat indien het op deze wijze belegde
vermogen beneden 10% blijft, nog moet worden beoordeeld of de beleg–
gingen om andere redenen niet als een solide belegging moeten worden
aangemerkt (zie de «besmette» beleggingen, welke zijn omschreven in
artikel 36, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964).

De leden van de fractie van D66 gaan voorts in op het in artikel 36 van
de Wet op de loonbelasting 1964 gemaakte onderscheid tussen
bestaande (eerste lid, onderdeel a) en aansluitende aanspraken (eerste
lid, onderdeel b). Het is deze leden niet duidelijk in hoeverre aanpas–
singen van bestaande aanspraken na 1 januari 1994 nog kunnen worden
aangemerkt als bestaande of aansluitende aanspraken.

Zoals in de memorie van toelichting nader is aangeduid worden als
bestaande aanspraken aangemerkt de op 31 december 1993 bestaande
aanspraken, inciusief de daarbij behorende aanspraken op gebruikelijke
aanpassingen zoals waarde– of welvaartsvastheidstoezeggingen, waarbij
dient te worden uitgegaan van het loonniveau van 31 december 1993.
Andere aanpassingen, bij voorbeeld een aanpassing die verband houdt
met een bevordering van de werknemer na 31 december 1993, zijn geen
bestaande aanspraken. De hiervoor geschetste behandeling van gebrui–
kelijke aanpassingen van op 31 december 1993 bestaande aanspraken
geldt eveneens,voor gebruikelijke aanpassingen van de in artikel 36,
eerste lid, orKferdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964
omschreven aansluitende aanspraken, die na 31 december 1993
gedurende de overgangsperiode, bedoeld in artikel 36, eerste lid,
onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 zijn ontstaan. Het
gaat daarbij om aanpassingen van aansluitende aanspraken die worden
gedaan na afloop van de vorenbedoelde overgangsperiode. De op deze
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aansluitende aanspraken betrekking hebbende aanpassingen, die riiet
uitgaan boven de gebruikelijke aanpassingen, zoals waarde– of welvaarts–
vastheidstoezeggingen, uitgaande van het loonniveau aan het einde van
vorenbedoelde overgangsperiode, worden derhalve als aansluitende
aanspraken aangemerkt. Voor zover die aanpassingen daar wel boven
uitgaan (bij voorbeeld, bij een pensioenaanspraak op basis van een
eindloonregeling, aanpassingen ten gevolge van promotie of incidentele
loonsverhoging na het verstrijken van de overgangsperiode) is er geen
sprake van aansluitende aanspraken. Wij hopen hiermee tevens een
desbetreffende vraag van de leden van de fractie van D66 te hebben
beantwoord.

2.2. VUT-aanspraken

De leden van de PvdA-fractie stellen het rechtstreeks onderbrengen
van de vrijstelling voor VUT-aanspraken in de Wet op de loonbelasting
1964 aan de orde. Bij hen rijst de vraag of een dergelijke regeling niet
voor een goed deel is achterhaald, nu er steeds meer voor wordt gepleit
VUT-regelingen om te zetten in flexibele pensionering.

VUT-regelingen zijn volgens de huidige pensioendefinitie geen pensi–
oenregelingen. Daarom is het thans nodig VUT-regelingen aan te wijzen
als pensioenregelingen. Gelet op het specifieke karakter van
VUT-regelingen, waarbij de diensttijd een andere rol speelt dan bij
pensioen, is ervoor gekozen een afzonderlijke vrijstelling in de Wet op de
loonbelastmg 1964 op te nemen. Op deze wijze is in de wettekst een
duidelijke scheiding aangebracht tussen pensioenregelingen en
VUT-regelingen. Deze wettelijke vastlegging is zinvol zo lang er
VUT-regelingen zijn. Het onderbrengen van het begrip «flexibele pensio–
nering» onder «maatschappelijke opvattingen» dient naar onze mening
op zijn eigen merites te worden beoordeeld. Wij hebben, zoals hiervoor
is uiteengezet, gelet op het meer technische karakter van het voorlig–
gende wetsvoorstel de pensioendefinitie in de Wet op de loonbelasting
zoveel mogelijk ongemoeid gelaten. Fundamentele wijziging van de
pensioendefinitie zou de reikwijdte van het onderhavige wetsvoorstel
verre te buiten gaan. Dit laat onverlet dat de huidige definitie waarin
wordt gesproken over een pensioen dat niet uitgaat boven hetgeen naar
maatschappelijke opvattingen, mede in verband met diensttijd en
genoten beloning redelijk wordt geacht, ruimte biedt voor maatschappe–
lijke ontwikkelingen.

De leden van de fractie van D66 vragen aandacht voor de eigen–
beheersituatie van VUT-voorzieningen van werknemers die geen
directeur-grootaandeelhouder zijn. Uit de opmerkingen van deze leden
inzake eerbiedigende werking en hun vraagstelling of er alsnog mogelijk–
heden zijn om VUT-voorzieningen in eigen beheer te houden, menen wij
bij hen het misverstand te bespeuren, dat er een beroep zou moeten
worden gedaan op de overgangsregeling. Een dergelijk beroep is echter
niet nodig. VUT-voorzieningen van werknemers die geen
directeur-grootaandeelhouder zijn kunnen ingevolge het nieuwe artikel
11b, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964
zonder nadere voorwaarden bij de werkgever of gewezen werkgever in
eigen beheer worden gehouden. Voor VUT-voorzieningen is de eigen–
beheersituatie ten aanzien van de directeuren-grootaandeelhouders
uitsluitend mogelijk indien en zolang de rechtspersoon waarvan de
werknemer directeur-grootaandeelhouder is naast het verzekeren van
pensioenen of voorzieningen voor vervroegde uittreding een onder–
neming drijft.
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2.3. Afkoop van pensioen– of VUT-aanspraken of andere handelingen in
afwijking van de voorwaarden

De leden van de PvdA-fractie constateren dat ook bij gedeeltelijke
afkoop de gehele pensioenaanspraak tot het loon moet worden
gerekend. Deze leden begrijpen dit niet in verband met de passage in de
memorie van toelichting dat op grond van praktische overwegingen is
goedgekeurd dat de waarde van de pensioenaanspraak normaliter niet
hoger behoeft te worden gesteld dan de afkoopsom die is ontvangen of
zou worden ontvangen. Zij vragen of dit met het belasten van latere
pensioenuitkeringen in de inkomstenbelasting volgens de saldomethode
niet zal leiden tot «overkill»

Het op gelijke voet behandelen van gedeeltelijke afkoop met algehele
afkoop dient te worden bezien tegen de achtergrond dat wij er zeer veel
waarde aan hechten dat de oudedagsvoorziening - gelet op het verzor–
gingskarakter en op de aanzienlijke fiscale faciliteiten die zijn verleend -
zo ongeschonden mogelijk wordt bewaard. De door deze leden aange–
haalde uitspraak dat de waarde normaliter niet hoger behoeft te zijn dan
de afkoopsom die is of zou worden ontvangen heeft een andere,
praktische grond; het gaai: daarbij om het voorkomen van waarderings–
problemen die samenhangen met de vaststelling van het bij een derde te
storten bedrag om die aanspraak te dekken. De bedoelde uitspraak zal
overigens alleen bij volledige afkoop van belang zijn, omdat in dat geval
de waarde van de afkoopsom normaliter zal corresponderen met de
waarde van de totale aanspraak, die tot het loon moet worden gerekend.
Bij gedeeltelijke afkoop zal dit niet het geval zijn, zeker niet ingeval
slechts een beperkt deel van de pensioenaanspraak wordt afgekocht. In
dat geval zal - zoals deze leden veronderstellen - ook een waarde
moeten worden bepaald voor het gedeelte van de aanspraak dat niet
wordt afgekocht. Niettemin hebben wij - dit in antwoord op een vraag
van deze leden waarom niet gekozen is voor het belasten van elke
uitkermg - ook bij gedeeltelijke afkoop gekozen voor het onmiddellijk tot
het loon rekenen van de totale aanspraak om werknemers te weerhouden
tot een dergelijke handeling over te gaan. Het op een later tijdstip
belasten van elke uitkering, zou de aantrekkelijkheid van gedeeltelijke
afkoop naar onze mening onvoldoende wegnemen.

Zoals hiervoor is uiteengezet wordt ook bij gedeeltelijke afkoop de
totale aanspraak tot het loon gerekend. De latere uitkeringen worden
volgens de saldomethode in de heffing van de inkomstenbelasting
betrokken. Ten einde «overkill» - de leden van de PvdA-fractie zijn
hiervoor bevreesd - te voorkomen is in het nieuwe tiende lid van artikel
25 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een voorziening
getroffen. Indien een van de gewraakte handelingen van artikel 11c van
de Wet op de loonbelasting 1964 heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld
gedeeltelijke afkoop, geldt voor de toepassing van de saldomethode als
waarde van de prestatie het bedrag waarvoor de aanspraak aan de
inhouding van loonbelasting is onderworpen. De periodieke uitkeringen
worden slechts belast nadat en voor zover zij dit bedrag overtreffen. Uit
het navolgende voorbeeld moge blijken - de leden van de PvdA-fractie
vragen hierom - dat er geen sprake is van dubbele heffing.

Ingeval een werknemer in 1994 een pensioenaanspraak ter waarde van
stel f 100 000 voor de helft zou afkopen, wordt dat gehele bedrag van
f 100 000 ingevolge artikel 11c, eerste lid, van de Wet op de loonbe–
lasting 1964 onmiddellijk tot zijn loon gerekend. Indien deze werknemer
met ingang van het jaar 2000 uitkeringen gaat genieten van stel f 25 000
per jaar, worden de desbetreffende uitkeringen pas na twee jaar in de
inkomstenbelasting betrokken. Pas op dat moment is het bedrag van
f 100 000, waarvoor de aanspraak aan de inhouding van loonbelasting is
onderworpen, overtroffen. Aan het einde van jaar 2 heeft hij immers een
afkoopsom van f 50 000 en twee termijnen van f 25 000 genoten, in
totaal derhalve f 100 000.
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De leden van de PvdA-fractie verwijzen vervolgens naar de reactie van
22 april 1993, waarin de Raad van de Centrale Ondernemingsorgani–
saties, onder punt 4, met betrekking tot het nieuwe artikel 11c, eerste
lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 een aantal praktische
problemen aangeeft. Het gaat daarbij om de onbekendheid van de verze–
keraar met het ontstaan van inhoudingsplicht in verband met een
gewraakte handeling als bedoeld in vorenbedoeld artikel en de onmoge–
lijkheid de verschuldigde loonbelasting aan de verzekerde in rekening te
brengen, aangezien het voor de verzekeraar niet mogelijk is eenzijdig de
voorwaarden van lopende polissen aan te passen.

Zoals wij in het nader rapport onder punt 10 hebben uiteengezet, zal
de in artikel 11c, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964
opgenomen sanctiebepaling een prohibitieve werking hebben. Praktische
problemen zullen zich naar verwachting zelden voordoen, omdat de
werknemers vorenbedoelde handelingen, die leiden tot heffing over de
integrale aanspraak tegen het progressieve tarief, zullen nalaten. Dit
geldt met name in situaties dat de werknemer geen of onvoldoende liqui–
diteiten ontvangt om zijn belastingschuld te voidoen, zoals bij het niet
meer voldoen aan de voorwaarden voor de vrijstelling van een pensioen–
aanspraak, bij belening of bij verpanding. Ovengens zal ook bij die
situaties de verzekeraar op de een of andere wijze betrokken worden, al
was het maar omdat de werknemer de verzekeraar wenst te raadplegen.
Ten aanzien van directeuren-grootaandeelhouders die hun pensioen in
eigen beheer houden, is de betrokkenheid tussen de werknemer en de
verzekeraar uiteraard pregnanter aanwezig.

Gelet op het vorenstaande verwachten wij met de voorgestelde
maatregel vrijwel geen praktische problemen voor verzekeraars, ook niet
wat betreft de onmogelijkheid voor de verzekeraar om de verschuldigde
loonbelasting aan de verzekerde in rekening te brengen. De verzekeraar
kan namelijk in deze situatie krachtens 27, zesde lid, van de Wet op de
loonbelastmg 1964 de loonbelasting verhalen op de werknemer.

2.4. Stamrechtvrijstelling

De leden van de verschillende fracties laten zich kritisch uit over de
aangebrachte beperkingen in de stamrechtvrijstelling. De leden van de
CDA-fractie constateren dat de regeling dat stamrechten direct moeten
ingaan, op veel kritiek stuit. Met een stamrecht-BV kan een eigen onder–
neming worden gestart of een management-contract worden afgesloten.
Deze leden vragen wat precies de bezwaren zijn tegen een dergelijke
opzet. Voorts vragen zij of het niet louter van belang is vast te leggen dat
periodieke uitkeringen moeten worden toegekend en dat de ingangs–
datum maximaal kan worden uitgesteld tot de datum waarop de
65-jarige leeftijd wordt bereikt en de uitkeringen daarna levenslang
moeten voortduren.

Zoals in de memorie van toelichting en het nader rapport, onder punt
13, is uiteengezet, stellen wij voor, in lijn met de in het kader van Brede
Herwaardering I tot stand gekomen clausulering in de lijfrentesfeer, te
komen tot een stroomlijning van de stamrechtvrijstelling in de loonbe–
lasting. Hoewel het denkbaar was ook in de loonbelasting de stamrecht–
vrijstelling te laten vervallen, hebben wij hiervan afgezien, omdat deze
vrijstelling kan voorzien in een wezenlijk maatschappelijk belang Wel is
deze vrijstelüng op een aantal punten aangepast, teneinde het loonder–
vingskarakter te benadrukken en ongeclausuleerd inkomensuitstel te
voorkomen. In verband hiermee zijn wij van mening dat de voorwaarden
dat de periodieke uitkeringen onmiddellijk ingaan en toekomen aan de
werknemer zelf niet kunnen worden gemist. Bij de voorgestelde aanpas–
singen van de stamrechtvrijstelling is voorts rekening gehouden met de
in het voorliggende wetsvoorstel opgenomen voorschriften voor
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pensioen– en VUT-aanspraken. Wij vinden het daarbij van belang dat de
stamrechtvrijstelling zoveel mogelijk is geënt op loonderving en niet op
oudedagsvoorzieningen. Met betrekking tot oudedagsvoorzieningen is in
de Wet op de loonbelasting 1964 immers voorzien in een samenhangend
pakket voorschriften, die ten doel hebben de fiscale behandeling van
deze voorzieningen zoveel mogelijk te begeleiden. Voorkomen dient te
worden dat de stamrechtvrijstelling inbreuk maakt op deze voorschriften
voor pensioen– en VUT-aanspraken. Om die reden is bij voorbeeld de
kring van verzekeraars van stamrechten afgestemd op die van pensioen–
en VUT-aanspraken. Het zou immers weinig consistent zijn de eigen
pensioen-BV als verzekeraar van pensioenen uit te sluiten, maar wel toe
te staan dat een gefacilieerd stamrecht wordt ondergebracht bij een
dergelijk lichaam. Gelet op deze uitgangspunten achten wij het niet
gewenst de stamrechtvrijstelling toe te passen voor de door de leden van
de CDA-fractie geschetste situaties. Voor inkomensuitstel is geen reden
op het moment dat inkomen feitelijk ter beschikking komt. Dat de desbe–
treffende gelden worden besteed voor het starten van nieuw te ontwik–
kelen activiteiten, hetgeen ook wij een warm hart toedragen, doet
daaraan niet af. Voorkomen moet worden dat met de stamrechtvrij–
stelling bepaalde groepen belastingplichtigen worden bevoordeeid boven
andere, die niet in de gelegenheid zijn dergelijke activiteiten te
ontplooien. Wij hopen met deze uiteenzetting tevens begrip te krijgen bij
de leden van de fractie van de PvdA, met betrekking tot onze opvatting
dat het niet gewenst is om een dergelijk stamrecht ruimer te behandelen
indien dit recht wordt ondergebracht bij een vennootschap met materiële
ondernemingsactiviteiten.

Het uitstellen van de ingangsdatum tot de datum waarop de 65-jarige
leeftijd wordt bereikt, zoals de leden van de CDA-fractie voorstaan doet
evenzeer geweld aan onze uitgangspunten voor de stamrechtvrijstelling.
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, moet in onze opvatting een verstren–
geling van het regime ter zake van de stamrechtvrijstelling en het regime
voor pensioen– en VUT-aanspraken zoveel mogelijk worden vermeden.
Het bij de opbouw van pensioen rekening houden met de periodieke
uitkeringen uit het stamrecht - zoals deze leden suggereren verdient ons
inziens, mede gelet op het belang dat wij hechten aan eenvoud van
regelgeving, geen aanbeveling. Wij wijzen er ten slotte op dat desge–
wenst de periodieke uitkeringen uit het stamrecht geheel of gedeeltelijk
kunnen worden aangewend voor betaling van - aftrekbare premies voor
een op 65-jarige leeftijd ingaande lijfrente, waarmee het doel dat deze
leden voor ogen hebben, kan worden bereikt.

De leden van de PvdA-fractie vragen om in te gaan op het artikel van
mr. H. M. Kappelle (De Brede herwaardering op weg naar zijn twintig–
jarig jubileum (VII), FED 13 mei 1993). De heer Kappelle is van mening
dat twee van de drie aanpassingen in de stamrechtvrijstelling, te weten
de voorwaarden dat de periodieke uitkeringen onmiddellijk moeten
ingaan en moeten toekomen aan de werknemer zelf, het regime van de
stamrechtvrijstelling te veel beperken. Hij kan zich wel vinden in de
bepalmg dat de stamrechtvrijstelling niet mag worden benut ter
vervanging van pensioen– of VUT-aanspraken. De eis dat de periodieke
uitkeringen direct moeten ingaan, ontneemt volgens hem de ontslagen
werknemer de mogelijkheid gederfde toekomstige inkomsten, veroor–
zaakt door pensioenbreuk en verlies van VUT-rechten, te compenseren.
Tevens compliceert deze eis volgens hem het opstellen van verant–
woorde sociale plannen waarin wordt voorzien in een tijdelijke aanvulling
op sociale uitkeringen.

Wij zijn niet zo bang dat de door ons aangebrachte beperkingen zullen
leiden tot de door de heer Kappelle gesignaleerde effecten. Indien een
werknemer onvoldoende pensioenrechten heeft opgebouwd, kan hij de
uit het stamrecht voortvloeiende onmiddellijk ingaande periodieke uitke–
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ringen immers aanwenden voor een adequate oudedagsvoorziening in de
vorm van een lijfrente met behulp van de lijfrente-aftrek. Indien de
desbetreffende middelen feitelijk worden aangewend voor de aankoop
van een - fiscaal gefacilieerde - lijfrente zien wij hierin zeker niet - zoals
de heer Kappelle in zijn artikel suggereert - een constructie of een vorm
van een gekunstelde handeling. Het staat immers een ieder vrij met zijn
belaste inkomen te doen wat hij wil. Van een complicering van sociale
plannen, waarin wordt voorzien m een tijdelijke aanvulling op sociale
uitkeringen, hoeft naar onze mening ook geen sprake te zijn. Werkgevers
en werknemers zullen naar onze mening bij het opstellen van een sociaal
plan geen belemmeringen ondervinden als gevolg van een maatregel als
de onderhavige. Indien in het door de heer Kappelle geschetste
voorbeeld in een sociaal plan zou zijn overeengekomen dat gedurende
een bepaalde periode de werkloosheidsuitkering wordt aangevuld tot bij
voorbeeld 70% van het laatstgenoten salaris en die aanvulling pas na
afloop van de WW-periode van stel 6 maanden aan de werknemer wordt
verstrekt, behoeft namelijk geen beroep te worden gedaan op de
stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. Voor die situatie biedt de
bestaande, in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de
loonbelasting 1964 opgenomen vrijstelling met betrekking tot
aanspraken die vergelijkbaar zijn met de in onderdeel b bedoelde
aanspraken ingevolge sociale verzekeringswetten soelaas.

De voorwaarde dat de periodieke uitkeringen moeten toekomen aan de
werknemer zelf, houdt, zoals hiervoor is aangeduid, eveneens verband
met het benadrukken van de loondervingsfunctie van de stamrechtvrij–
stelling. Wij achten het dan ook niet wenselijk als deze aanspraken
zouden voorzien in periodieke uitkeringen die aan anderen dan de
werknemer zouden toekomen, ook niet in de situatie dat de werknemer
komt te overlijden. Dit laat onverlet dat de werkgever met inachtneming
van de voorschriften in de loonbelasting voor pensioenen - ten behoeve
van de nabestaanden van de werknemer een nabestaandenvoorziening
kan treffen.

Wij hopen met vorenstaande beantwoording tevens begrip te krijgen
bij de leden van de VVD-fractie en de fractie van D66, voor de door ons
aangebrachte beperkingen in de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting.

2.5. Regime aanspraak belast - uitkering vrij

De leden van de CDA-fractie vragen of hetgeen in de memorie van
toelichting is vermeld over het belasten van het rente-element dat
ontstaat door het tijdsverloop tussen het belasten van de desbetreffende
aanspraak en het ontvangen van de uitkering, wel evenwichtig is. Zij
merken op dat geen rekening wordt gehouden met de derving van rente
op de eerder betaalde belastingen en de dienovereenkomstig door de
schatkist genoten rente.

Wij menen dat de voorgestelde regeling evenwichtig is, ook als
rekening wordt gehouden met het door deze leden bedoelde rente–
aspect. Het moment waarop belasting moet worden betaald hangt
immers af van de onderscheidene genietingsmomenten. Bij een belaste
aanspraak ligt dat genietingsmoment eerder dan bij de uitkering. De
voorgestelde regeling heeft betrekking op het belastingobject en niet op
het genietingsmoment. Bij de vaststelling van het belastingobject is het
niet gebruikelijk rekening te houden met de derving van rente op eerder
betaalde belasting.

Onder het huidige regime is ingevolge de in artikel 11, eerste lid,
onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen vrijstel–
lingsbepaling een uitkering uit een belaste aanspraak niet belast. Het
gevolg hiervan is dat een eventueel in de uitkeringen begrepen rente–
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bestanddeel, dat ontstaat door het tijdsverloop tussen het moment dat
de aanspraak wordt belast en de uitkeringen worden ontvangen, belas–
tingvrij wordt genoten. Gelet op dit zogenaamde rentelek menen wij dat
het huidige systeem op dit punt niet evenwichtig is. Zoals in de memorie
van toelichting en het nader rapport, onder punt 14, is uiteengezet
achten wij in verband hiermee het laten vervallen van deze vrijstellings–
bepaling noodzakelijk, omdat op deze wijze wordt voorkomen dat in de
toekomst wordt ingespeeld op de mogelijkheid van het laten belasten
van de aanspraak teneinde de uitkermgen te zijner tijd volledig onbelast
te kunnen genieten.

Deze leden hebben de mdruk dat, ondanks de bepalingen die rekening
houden met situaties waarin aanspraken in het buitenland zijn
opgebouwd, het voorstel soms over zijn doel heenschiet. Zij vragen of
het billijk is geen rekening te houden met financiële nadelen verbonden
aan het wonen in het land van herkomst.

Wij menen dat het niet mogelijk is met dergelijke nadelen rekening te
houden bij het bepalen van voordelen via de saldomethode. Wij merken
voorts op dat daartoe ook geen aanleidmg bestaat als een vergelijking
wordt gemaakt met een in het land van herkomst opgebouwd pensioen.
Bij afkoop van een dergelijk pensioen in Nederland wordt evenmin
rekening gehouden met nadelen zoals ontbrekende overheidsvoorzie–
ningen in de tijd dat men in het land van herkomst verbleef.

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de leden van de
CDA-fractie merken wij op, dat door middel van samenloopbepalingen is
voorzien in een afstemming tussen het voorliggende wetsvoorstel en het
wetsvoorstel inzake de vermogensoverschottenheffing van pensioen–
fondsen, ook wat betreft artikel 11, derde lid in samenhang met artikel
11b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. Hiermee is
dezelfde lijn gevoigd als bij Brede Herwaardering I.

De leden van de PvdA-fractie zijn enigszins verbaasd over de
redenering in de memorie van toelichting, dat er zich in de praktijk geen
problemen zullen voordoen omdat werknemers zullen voorkomen dat een
aanspraak tot het loon wordt gerekend. Deze leden hebben begrepen dat
in de praktijk op deze wijze wel eens de pensioenbreuk van belasting–
plichtigen wordt geheeld.

Wij merken hierover op dat in onze opvatting belastingplichtigen zullen
voorkomen dat hun pensioenaanspraak bij toekenning tot het loon wordt
gerekend, omdat het voor hen - in verband met liquiditeitsproblemen -
bijzonder onaantrekkelijk is belasting te betalen over pensioen waarover
zij geen beschikking hebben. Bovendien missen zij in dat geval ook het
uitstel van heffing dat mogelijk is bij pensioenopbouw. Om die redenen
zullen belanghebbenden ook met betrekking tot heling van een pensioen–
breuk ervoor waken dat hun pensioenaanspraken in de heffing worden
betrokken. Wij wijzen in dit verband op de mogelijkheid pensioen– of
VUT-kapitaal over te dragen zonder dat dit leidt tot het constateren van
een belaste aanspraak (artikel 11c, tweede lid). Wij zien dan ook geen
aanleiding voor een overgangsregelmg

De leden van de PvdA-fractie vragen ten slotte in te gaan op de
opmerkingen van prof. dr. L. G. M. Stevens in «De pensioensystematiek
na de Brede herwaardering», Weekblad voor Fiscaal Recht van 29
oktober 1992, 1992/6030, onder punt 5.

Wij zijn verheugd dat prof. Stevens de noodzaak van aanvullende
regelgeving met betrekking tot het zogenaamde rentelek graag onder–
schrijft. De bezwaren van hem richten zich meer op de gekozen aanpak.
Hij merkt in zijn artikel op dat het meer voor de hand had gelegen de
saldomethode in de loonsfeer een plaats te geven, maar geeft onmid–
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dellijk aan dat hij zich kan voorstellen dat een en ander in de loonbe–
lasting moeilijk is te realiseren, aangezien het voor inhoudingsplichtigen
uitvoeringstechnisch bezwaarlijk is te worden geconfronteerd met de
heffingsmethodiek van de inkomstenbelasting. Prof. Stevens ziet evenwel
geen reden waarom voor dit doel artikel 22, eerste lid, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 niet zou kunnen worden opgerekt, vergelijkbaar
met het voordeel ter zake van het ter beschikking zijn gesteld van een
auto.

Bij de vormgeving van ons voorstel hebben wij uiteraard ook alterna–
tieve regelingen in ogenschouw genomen om te bewerkstelligen dat het
rente-element van een uitkering uit een belaste aanspraak in de heffing
kan worden betrokken. Wij zijn echter tot de conclusie gekomen dat het
laten vervallen van vorenbedoelde vrijstellingsbepaling in de loonbe–
lasting inzake uitkeringen uit belaste aanspraken een doelmatige
oplossing biedt om een in de uitkeringen begrepen rente-element,
ontstaan door het tijdsverloop tussen het belasten van de desbetreffende
aanspraak en het ontvangen van de uitkeringen, in de belastingheffing te
betrekken. Voor zover een deel van de uitkering in de heffing moet
worden betrokken kan namelijk gebruik worden gemaakt van de
bestaande (inkomstenbelasting)wetgeving. Een andere oplossmg is niet
goed denkbaar.Met prof. Stevens zijn wij namelijk van mening dat een
oplossing in de sfeer van de loonbelasting niet wenselijk is. In de eerste
plaats zou een dergelijke oplossing leiden tot gedetailleerde regelgeving
in de loonbelasting. Bepaald zou moeten worden wat onder rente dient
te worden verstaan. Daaraan zou afhankelijk van de soort aanspraak
invulling moeten worden gegeven. Dit zou ertoe leiden dat in de sfeer
van de loonbelasting bepalmgen moeten worden opgenomen die
aangeven op welke wijze het «rente-element» voor de verschillende
aanspraken belast moet worden. In deze opzet zou het rente-element in
de uitkering immers blijven opkomen in de sfeer van de loonbelasting.
Voorts zouden er allerlei vrijstellingen moeten worden opgenomen voor
situaties waarin het niet wenselijk is een rente-element in een belaste
aanspraak in de heffing te betrekken. Het in de loonbelasting betrekken
van het rente-element zou ten aanzien van inhoudingsplichtigen
bovendien gepaard gaan met een verzwaring van de administratieve
lasten, hetgeen wij - evenals prof. Stevens - niet wenselijk achten.

De suggestie van prof. Stevens om voor dit doel artikel 22, eerste lid,
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 op te rekken, vergelijkbaar
met het voordeel ter zake van het ter beschikking zijn gesteld van een
auto, spreekt ons niet aan. Bij het ter beschikking stellen van een auto
van de werkgever aan de werknemer is het duidelijk dat het desbetref–
fende voordeel opkomt uit de dienstbetrekking. Zonder specifieke
vrijstellingsbepaling in de loonbelasting zou dit voordeel als loon uit
dienstbetrekking aan loonbelasting worden onderworpen. De vrijstel–
Imgsbepalmg van artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964, die
haar eigen merites heeft, maakt het noodzakelijk in artikel 22 van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964 een voorziening te treffen, ten einde het
desbetreffende loon wel in de inkomstenbelasting te kunnen betrekken.
Met betrekking tot uitkeringen uit belaste aanspraken is het in onze
opvatting niet wenselijk deze methode te volgen. Zoals wij in de memorie
van toelichting hebben uiteengezet, brengt de wetssystematiek mee dat
een in de heffing van de loonbelasting betrokken bestanddeel de sfeer
van de loonbelasting verlaat. De uitkeringen ingevolge een belaste
aanspraak worden dan niet meer bestreken door het loonbegrip van de
loonbelasting doch kunnen alleen nog in de heffing van de inkomstenbe–
lasting worden betrokken volgens de voor de inkomstenbelasting
geldende bepalingen. Aan de hand van het voor de inkomstenbelasting
geldende inkomensbegrip dient vervolgens te worden bepaald of, en zo
ja in hoeverre, in de buiten de loonsfeer geplaatste uitkeringen een
belastbaar element is opgenomen.
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Als voorbeeld kan worden genoemd de werknemer wiens werkgever
een bedrag van f 1000 als loonelement stort op een spaarrekening. Het
bedrag van f 1000 wordt als loon belast. De latere rente - ook al zou
deze door de werkgever worden betaald - komt niet meer op in de sfeer
van de dienstbetrekking, maar vormt inkomsten uit vermogen. Als ander
voorbeeld kan worden vermeld de werknemer die als loonelement een
pakket aandelen in de vennootschap van zijn werkgever krijgt: de
verkrijging van de aandelen is belast, de vervolgens daaruit komende
dividenden zijn geen loon, maar vormen inkomsten uit vermogen, ook al
wordt dat dividend door de werkgever betaald. Ook in het geval de
werknemer van zijn werkgever een onvoorwaardelijk optierecht met een
opschortende tijdsbepaling krijgt om aandelen te kopen tegen een lage
prijs, is dit recht - dat maatschappelijk als een aanspraak kan worden
bestempeld - op het moment van toekenning belast (vgl. HR 10 oktober
1984, BNB 1985/16), en verlaat het daarmee de sfeer van de loonbe–
lasting.

Met betrekking tot andere belaste aanspraken en de daaruit
opkomende uitkeringen geldt hetzelfde. Een aanspraak op bij voorbeeld
een ziekenfondspakket verschilt in wezen niet van andere inkomsten in
natura. Is een dergelijke aanspraak eenmaal in de heffing van de loonbe–
lasting betrokken, dan kunnen de uitkeringen niet eveneens in de
loonsfeer worden belast.

In deze gedachtengang zou het niet wensehjk zijn artikel 22 van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 zodanig op te rekken dat uitke–
ringen uit belaste aanspraken die de sfeer van de dienstbetrekking
hebben verlaten, via een omweg daar toch weer onder te brengen.
Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat een dergelijke methode
zou nopen tot gedetailleerde wetgeving. Evenals in de hiervoor aange–
duide oplossing in de sfeer van de loonbelasting het geval zou zijn, zou in
de inkomstenbelasting voor de verschillende aanspraken moeten worden
aangegeven op welke wijze het rente-element belast moet worden. Voor
inkomsten uit arbeid bestaat immers geen saldomethode.

Prof. Stevens gaat in zijn artikel ook nog kort in op de aangebrachte
verfijning in de saldomethode. Het gaat daarbij om de vraag waarom, in
internationale verhoudingen, bij de vaststelling van het bedrag van de
tegenprestatie geen rekening mag worden gehouden met de tot het loon
behorende aanspraak waarover feitelijk geen belasting is geheven, terwijl
het normaliter gaat om de onderworpenheid.

Bij de aanpassing van de saldomethode hebben wij onder meer erin
voorzien dat loon dat ingevolge bepalingen van internationaal recht is
vrijgesteld van loon– en inkomstenbelasting, in mindering moet worden
gebracht op de waarde van de tegenprestatie. Hiermee is beoogd te
komen tot een sluitend systeem van tot het belastbaar loon rekenen van
de aanspraak, en in de inkomstenbelasting betrekken van de termijnen
voor zover zij de aanspraak overtreffen. Omdat deze voorziening over zijn
doel heenschiet indien in het buitenland over deze aanspraak feitelijk is
geheven, is in het negende lid van artikel 25 bij wijze van uitzondering
bepaald, dat ingeval over het naar Nederlandse opvattingen vrijgestelde
loon feitelijk buitenlandse belasting is geheven, die naar aard en
strekking overeenkomt met de loonbelasting en de inkomstenbelasting,
dit vrijgestelde loon niet in mindering behoeft te worden gebracht op de
waarde van de tegenprestatie. Omdat wij het van belang achten dat er
daadwerkelijk sprake is van geheven buitenlandse belasting, is gekozen
voor deze formulering in plaats van de term onderworpenheid.

Wij zijn niet van mening - dit in antwoord op een vraag van de leden
van de VVD-fractie - dat gesproken kan worden van materiële terugwer–
kende kracht, ingeval in een uitzonderingssituatie het rente-element in
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een uitkering van een voor 1 januari 1994 belaste aanspraak, na
invoering van Brede Herwaardering II in de heffing wordt betrokken. Het
nieuwe regime richt zich in onze opvatting namelijk veeleer op de uitke–
ringen dan op de desbetreffende aanspraken.

In antwoord op de vraag van de leden van de VVD-fractie of de rente–
vrijstelling bij toepassing van de saldomethode een rol speelt, merken wij
het volgende op. De rentevrijstelling vindt geen toepassing bij de belas–
tingheffing van periodieke uitkeringen, zoals lijfrentetermijnen en pensi–
oenuitkeringen. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de rentevrijstelling
wel toepassing vindt met betrekking tot rente begrepen in een kapitaals–
uitkering uit levensverzekering.

2.6. Samenhang tussen de Pensioen– en spaarfondsenwet en artikel
11b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (artikel I,
onderdeel D)

De leden van de CDA-fractie stellen een aantal vragen over de
samenhang tussen de Pensioen– en spaarfondsenwet en het voorge–
stelde artikel 11 b, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964. Zij
geven aan dat een pensioentoezegging ter zake waarvan artikel 2, derde
lid, onderdeel c, van de Pensioen– en spaarfondsenwet van toepassing is,
moet voldoen aan de door de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid te stellen voorwaarden. Bedoelde voorwaarden zijn vastgesteld
bij de beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 10
februari 1981 (Stcrt. 1981, 31) en gewijzigd bij de beschikking van 16
juli 1987 (Stcrt. 1987, 143). Deze voorwaarden houden voor zover hier
van belang in dat voor zover geen verzekering wordt afgesloten een
bedrag moet worden gereserveerd dat voldoende is te achten om de uit
de pensioentoezegging voortspruitende verplichtingen na te komen.
Normaliter zal mede in verband met deze bepaling voor nabestaanden
een verzekering worden afgesloten. Indien dit niet geschiedt, sluiten wij
niet uit dat belanghebbenden slagen in een beroep op de rechter als het
gereserveerde bedrag achterblijft bij de verplichting. In dat geval zal de
rechter kunnen constateren dat artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de
Pensioen– en spaarfondsenwet toepassing mist en dat artikel 2, eerste
lid, van de Pensioen– en spaarfondsenwet moet worden toegepast.

In antwoord op de vraag van deze leden of in de commerciële balans
rekening moet worden gehouden met coming-backservice, merken wij
op dat wij weinig kans van slagen zien voor een beroep door een belang–
hebbende op het opnemen van een coming-backservice. Coming–
backservice betekent betaling of reservering voor toegezegde verho–
gingen van het over verstreken jaren opgebouwde pensioen, welke
verhogingen worden verworven in toekomstige jaren en welke verband
houden met toekomstige stijgingen van lonen of prijzen. De Pensioen– en
spaarfondsenwet voorziet naar haar aard niet in een waarborg voor
dergelijke toekomstige rechten en kent dan ook, anders dan de fiscale
wetgeving, geen specifiek voorschrift met betrekking tot de coming–
backservice.

Er zijn evenmin andere specifieke voorschriften in bedoeld artikel 1 van
de Beschikking van 10 februari 1981 omtrent de waardering van
verplichtingen, bij voorbeeld op het punt van leeftijdsterugstelling. Het
ligt overigens niet voor de hand te veronderstellen dat bij in eigen beheer
gehouden oudedagsvoorzieningen leeftijdsterugstelling relevant is voor
de oudedagsvoorziening. De selectie die zich bij verzekerden kan
voordoen en die een reden kan zijn voor leeftijdsterugstelling, doet zich
immers bij in eigen beheer houden van oudedagsvoorzieningen niet voor.
In bepaalde gevallen zou er bij het in eigen beheer houden van de
voorziening zelfs aanleiding kunnen zijn voor leeftijdsvooruitstelling, bij
voorbeeld ingeval van een slechte gezondheidstoestand.
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Ten slotte vragen deze leden hoe gehandeld moet worden met pensi–
oenregelingen ter zake waarvan ontheffing is aangevraagd maar nog niet
verkregen. In het algemeen wordt ontheffing gevraagd op het moment
waarop de intentie tot het oprichten van de pensioen-BV notarieel wordt
vastgelegd. Vanaf dat moment kunnen pensioen-verplichtingen voor
rekening van de BV i.o. worden aangegaan die tezijnertijd voor rekening
van de BV komen als aan alle voorwaarden waaronder de ontheffing is
verleend wordt voldaan. Overigens zij in dit verband erop gewezen dat
het op artikel 29 van de Pensioen– en spaarfondsenwet gebaseerde
ontheffingsbeleid ter zake van pensioentoezeggingen aan een indirect
groot-aandeelhouder (via een holding) in het kader van het wetsvoorstel
Wettelijk recht op waarde-overdracht en enige andere maatregelen op
het aanvullende pensioenterrein (kamerstukken II 1992/93, 23 123, nrs.
1-2), in formele regelgeving wordt omgezet. Als dat wetsvoorstel kracht
van wet verkrijgt zal hierdoor in veel minder gevallen ontheffing nodig
zijn.

2.7. Europeesrechtelijke aspecten

De leden van de D66-fractie vragen, refererend aan de «zaak
Bachmann», of het wetsvoorstel in overeenstemming is met het
EG-recht. Ook de leden van de PvdA-fractie stellen een vraag in die
richting. Wat de relatie van het voorliggende wetsvoorstel en het
EG-recht betreft kan een tweetal aspecten worden onderscheiden. In de
eerste plaats dient te worden bezien of het voorliggende wetsvoorstel in
overeenstemming is met het huidige EG-recht. In de tweede plaats kan
vorenbedoelde relatie ook worden bezien in het licht van ontwikkelingen
van het EG-recht.

Wat het eerste aspect betreft zij opgemerkt dat het in de zaak
Bachmann ging om iemand die verzekeringspremies betaalde aan een in
het buitenland gevestigde verzekeraar en daarvoor volgens de belas–
tingwet van zijn woonland geen belastingaftrek kreeg terwijl, als hij
dezelfde premie aan een binnenlandse verzekeraar zou hebben betaald,
daarvoor wel aftrek zou zijn verleend. Zoals deze leden ook aangeven
oordeelde het Hof dat zulks in conflict komt met de beginselen van het
vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van dienstverlening binnen
de EG. Tegelijk oordeelde het Hof dat het belang van de in een Lid-Staat
noodzakelijke fiscale coherentie zwaarder kan wegen dan de genoemde
beginselen, en dat dit het geval is in de situatie waarin premie-aftrek zou
moeten worden verleend zonder dat er een redelijke mate van zekerheid
bestaat dat uitkeringen uit de desbetreffende verzekering te zijner tijd tot
belastingheffing zullen leiden. Om deze reden stemde het Hof in met
niet-aftrekbaarheid van aan een buitenlandse instelling betaalde premies,
waar dergelijke premies indien betaald aan een binnenlandse instelling
wel aftrekbaar zouden zijn geweest.

Deze opvatting van het Hof is dezerzijds bepleit op de zitting van het
Hof, waar op ons verzoek ook Nederland is gehoord, mede met het oog
op het onderhavige wetsvoorstel. Het is immers duidelijk dat, indien het
Hof zou hebben beslist dat de weigering aan de heer Bachmann premie–
aftrek te verlenen in strijd met EG-recht zou zijn geweest, wij ook met
het onderhavige wetsvoorstel in een lastig parket zouden zijn geraakt. Nu
het Hof heeft beslist zoals het heeft gedaan, is het duidelijk dat het
wetsvoorstel in overeenstemming is met het EG-recht. Hieraan kan nog
worden toegevoegd dat de heer Bachmann een Duitser is die naar Belgie
verhuisde en daarbij zijn in Duitsland gesloten verzekering meenam.
Getransponeerd naar de Nederlandse situatie na inwerkingtreding van
het onderhavige voorstel zouden de door de heer Bachmann in
Nederland aan een Duitse verzekeraar betaalde pensioenpremies, gelet
op de voorgestelde immigratiebepaling (artikel 11b, eerste lid, onderdeel
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c, van de Wet op de loonbelasting 1964), wèl aftrekbaar zijn. Het onder–
havige voorstel komt zo bezien nog minder in conflict met het EG-recht
dan het Belgische recht in de zaak Bachmann.

Over de samenhang van het onderhavige wetsvoorstel en het EG-recht
in het licht van de toekomstige ontwikkeling van het EG-recht bestaat
thans nog weinig duidelijkheid. Een werkgroep van de Europese
commissie geeft thans een nadere uitwerking van het werkdocument
«Grensoverschrijdende deelneming aan bedrijfspensioenregelingen voor
migrerende werknemers». Het gaat daarbij in het bijzonder om
werknemers die gedurende een niet al te lange periode worden uitge–
zonden naar een andere Lid-Staat en na die periode weer teruggaan naar
de oorspronkelijke Lid-Staat. Voor deze categorie migrerende
werknemers acht de commissie het wenselijk dat zij aangesloten kunnen
blijven bij een pensioenregeling van de oorspronkelijke Lid-Staat. Het
onderhavige wetsvoorstel vormt daarvoor geen belemmering. Of de
Europese Commissie in de toekomst verdere stappen zal zetten op het
terrein van het openstellen van buitenlandse pensioenregelingen voor in
Nederland wonende werknemers is thans nog niet te voorzien.

De vraag van de leden van D66 of het voor onbepaalde tijd opschorten
van het wetsvoorstel inzake de vermogensoverschottenheffing van
pensioenfondsen (kamerstukken II 1988/89, 21 197, nrs. 1-2) conse–
quenties heeft voor het onderhavige wetsvoorstel, kunnen wij
ontkennend beantwoorden. In het voorliggende wetsvoorstel is hiermee
reeds rekening gehouden door middel van samenloopbepalingen.

3. Vermogensbelasting

3.1. VUT-aanspraken

De leden van de PvdA-fractie vragen of, indien de aanwijzingsbe–
voegdheid in artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 vervalt, een
niet onder de pensioendefinitie vallende pensioenregeling nog wel in
aftrek kan worden gebracht en of dit dan een belaste aanspraak voor de
vermogensbelasting is.

In begmsel geldt dat indien de aanwijzingsbevoegdheid in artikel 11
van de Wet op de loonbelasting 1964 vervalt, een op grond van die
bepaling aangewezen «pensioen»-regeling die niet onder de pensioende–
finitie valt, voor de toepassing van de loonbelasting niet meer kan
worden beschouwd als een pensioenregeling. Dit betekent onder meer
dat de door de werknemer betaalde premies dan niet meer als pensioen–
premies aftrekbaar zijn, terwijl een door de werkgever toegekende
aanspraak belast is. Tevens kan met betrekking tot een dergelijke
regeling dan geen gebruik meer worden gemaakt van de in de vermo–
gensbelasting opgenomen vrijstelling voor rechten ingevolge een pensi–
oenregeling.

Met betrekking tot het huidige artikel 11, derde lid, laatste volzin,
welke volzin vervalt bij de inwerkingtreding van het onderhavige
wetsvoorstel, zij in dit verband evenwel verwezen naar hetgeen ter zake
is vermeld onder het kopje «Aanwijzing» in artikel I, onderdeel C, van de
memorie van toelichting. Aldaar is tot uitdrukking gebracht dat bij minis–
teriële regeling zal worden bepaald dat de ingevolge de oude slotzin van
artikel 11, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, op 31
december 1993 als pensioenregeling aangewezen regelingen, zo nodig
(dat wil zeggen voor zover deze niet reeds onder de nieuwe pensioen– of
VUT-definitie vallen) aangewezen blijven als pensioen– of VUT-regeling.
De desbetreffende aanwijzingsbevoegdheid is opgenomen in het voorge–
stelde artikel 11, vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.
Voorwaarde hiervoor is wel dat het als verzekeraar optredende lichaam
behoort tot de kring van verzekeraars als bedoeld in het voorgestelde
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artikel 11 b, 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 beoordeeld of aanleiding bestaat om de desbe–
treffende regeling aan te wijzen als pensioen– of VUT-regeling.

3.2. Kapitaalsuitkeringen uit verzekering

De leden van de VVD-fractie vragen of de regering met het brengen
van rechten op uitkeringen uit kapitaalverzekeringen onder de vermo–
gensbelasting rekening heeft gehouden met de wens tot een gefaseerde
afschaffing van de vermogensbelasting, en zo ja, waarom dan toch voor
deze weg is gekozen met de bijbehorende waarderingsproblematiek.
Deze leden vragen of de regering kan aangeven waarom niet de vrijstel–
lingsmethodiek uit de inkomstenbelasting is gevolgd.

Uitgangspunt van het bij Brede Herwaardering I in de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 ingevoerde regime is een meer evenwichtige
behandeling van verzekeringsprodukten en bancaire spaarprodukten. Met
betrekking tot rechten op kapitaalsuitkeringen uit levensverzekering is
daarbij de conclusie getrokken dat de omvang van een kapitaalsuitkering
bij in leven zijn in overheersende mate wordt bepaaid door het kapitaal–
element en het rente-element en in verhoudingsgewijs geringe mate
door het risico-element. In het onderhavige wetsvoorstel wordt deze lijn
doorgetrokken naar de vermogensbelasting door levensverzekeringen
waarbij een kapitaal bij in leven zijn is verzekerd als spaarprodukten te
behandelen. Wij achten het niet wenselijk om, vooruitlopend op de nog
onbekende uitkomsten van de huidige discussie over de toekomst van de
vermogensbelasting, de op dit punt voorgestelde wijzigingen achterwege
te laten.

Zoals reeds in de memorie van toelichting, blz. 9, tot uitdrukking is
gebracht, zijn wij van mening dat de voor de specifieke vrijstellingen in
de inkomstenbelasting gebruikte argumentatie niet opgaat in de sfeer
van de vermogensbelasting. Zo speelt het gemis van de rentevrijstelling
in de vermogensbelasting geen rol, terwijl ook het feit dat kapitaalverze–
keringen met een lange looptijd naar maatschappelijke opvattingen in
zekere mate worden beschouwd als onderhoudsvoorziening, naar onze
mening onvoldoende aanleiding vormt tot het ter zake opnemen van
vrijstellingen in de vermogensbelasting naast de reeds bestaande vrijstel–
lingen voor onderhoudsvoorzieningen.

3.3. Overgangsregeling

De leden van de D66-fractie gaan in op de in het voorgestelde artikel
26, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de vermogensbelasting 1964
opgenomen vrijstelling voor stamrechten waarop het vervallen artikel 19
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing is geweest.
De leden vragen of in het geval dat in rechtstreeks verband met het
staken van de onderneming een stamrecht is bedongen waarvan de
waarde het van toepassing zijnde maximum van genoemd artikel 19
overtrof, de in genoemd artikel 26, eerste lid, onderdeel c, opgenomen
vrijstelling op het hele stamrecht betrekking heeft of uitsluitend op dat
deel dat toegerekend kan worden aan de koopsom die voor toepassing
van artikel 19 in aftrek kon worden gebracht.

Het voorgestelde artikel 26, eerste lid, onderdeel c, strekt ertoe
rechten op periodieke uitkeringen en verstrekkingen vrij te stellen voor
zover ter zake van het recht het met ingang van 1 januari 1992 vervallen
artikel 19 of artikel 44f, eerste lid, onderdeel c, en zevende lid, van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 is toegepast. In het door de leden
genoemde geval betekent dit dat de vrijstelling uitsluitend betrekking
heeft op het deel van het stamrecht waarvan de waarde (op het moment
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van staken) ingevolge artikel 19 van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 ten laste van de winst is gebracht. Om onzekerheid op dit punt te
voorkomen is dit bij de gelijktijdig met deze memorie van antwoord
ingediende nota van wijziging op eenduidige wijze in de voorgestelde
wettekst tot uitdrukking worden gebracht.

4. Successierecht

De leden van de CDA-fractie signaleren dat een van de bezwaren van
de directeuren-grootaandeelhouders tegen het verzekeren van hun
pensioenen is gelegen in het risico dat men door vroegtijdig overlijden
niet van de opgebouwde rechten gebruik kan maken. Men kan, aldus
deze leden, die gevolgen afdekken door het sluiten van een aflopende
kapitaalverzekering. Indien deze verzekering gesloten is door de erfge–
namen en ook door hen de premies zijn betaald, is ter zake van een
uitkering uit die verzekering geen successie-echt verschuldigd. De
uitkomst lijkt, aldus deze leden, onder de huidige wetgeving sterk op het
resultaat in de situatie waarin sprake is van erfgenamen-aandeelhouders
in een pensioen-BV en zij vragen zich af of laatstgenoemde constructie
nu wel zo erg voordelig is.

Begrijpen wij de desbetreffende passage in het voorlopig verslag goed,
dan zijn deze leden van mening dat het onderhavige wetsvoorstel terecht
de opzet waarin sprake is van erfgenamen-aandeelhouders in aantrekke–
lijkheid beperkt. Deze leden trekken wel een vergelijking met de eerder
geschetste situatie van het door de erfgenamen afsluiten van een
kapitaalverzekering hetgeen in hun ogen nagenoeg hetzelfde resultaat
oplevert. Daarover merken wij op dat beide situaties toch op een aantal
punten verschillen. In het bijzonder is hier van belang dat de aflopende
kapitaalverzekering voor de erfgenamen premiebetaling meebrengt en
dat premies worden betaald voor een verzekering die wellicht niet of
slechts voor een laag bedrag tot uitkering komt. Daarentegen leidt de
vrijval van de pensioenverplichting geheel tot waardestijging van de
aandelen van de pensioen-BV, waarvoor de erfgenamen niets hebben
opgeofferd.

De fractie van D66 vraagt naar de gevolgen voor de heffing van het
successierecht in een situatie waarbij de aandelen van een pensioenli–
chaam in de zin van artikel 13a van de Successiewet 1956 middellijk via
een holding in handen zijn van een kind van de pensioengerechtigde. Met
name gaat het daarbij om de vraag of op de voet van het voorgestelde
artikel het te belasten waarde-accres beperkt is tot de aan het pensioen–
lichaam toe te rekenen waardestijging of dat daaronder mede de
waardestijging begrepen is welke is toe te rekenen aan andere activi–
teiten van het concern.

Het doel van de voorgestelde regeling is de vermogensvermeerdering
die in bepaalde gevallen genoten wordt als gevolg van de waardestijging
van aandelen door het wegvallen van een pensioenverplichting te treffen
met successierecht. Dit is in de eerste plaats het geval indien de
aandelen in een «eigen» pensioen– of lijfrentelichaam worden gehouden
door een ander dan de verzekerde. Het tweede lid strekt ertoe hetzelfde
resultaat te bereiken in het geval waarin de aandelen in het pensioen– of
lijfrentelichaam door een ander dan de verzekerde middellijk worden
gehouden, omdat er een of meer lichamen zijn tussengeschoven. In die
situatie wordt de waardestijging ten gevolge van de vrijval van de
verplichtingen belast met successierecht bij degene die middellijk een
aanmerkelijk belang heeft in het pensioen– of lijfrentelichaam. Daarvoor
is de formulering gekozen dat het artikel mede van toepassing is indien
de aandelen worden gehouden in een lichaam dat - onmiddellijk of
middellijk - houder is van aandelen in een pensioen– of lijfrentelichaam.
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Door koppeling met het eerste lid spreekt het hierbij vanzelf dat het
uitsluitend gaat om het belasten met successierecht van het waarde–
accres van het pensioen– of lijfrentelichaam en niet om het belasten van
andere tot het concern behorende vermogenselementen. Ook zal er
sprake moeten zijn van een aanmerkelijk-belangpositie in het pensioen–
of lijfrentelichaam.

Toegespitst op de door de leden van de fractie van D66 gestelde vraag
betekent dit dat er ten aanzien van het kind dat via een holding aandelen
bezit in een pensioenlichaam belastingheffing plaatsvindt, rekening
houdend met de latente belastingschuld overeenkomstig artikel 20 van
de Successiewet 1956, over het verschil in de verkrijgingsprijs van de
aandelen in het pensioenlichaam en de waarde die die aandelen hebben
na het overlijden van de verzekerde. Er is derhalve geen sprake van
«overkill» in holdingsituaties.

II. ARTIKELEN

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie of de
bedoeling van het voorgestelde artikel 11c, eerste lid, onderdeel b, van
de Wet op de loonbelasting 1964 niet beter tot uiting komt als in dit
artikel opgenomen wordt «gehele of gedeeltelijke afkoop» merken wij het
volgende op. In de memorie van toelichting van het voorliggend
wetsvoorstel (kamerstukken II 1992/93, 23 046, nr. 3, blz. 24) is aange–
geven dat het in vorenbedoeld onderdeel b bij afkoop van pensioen ook
gaat om afkoop van een gedeelte van het pensioen. Ter voorkoming van
a contrario-redeneringen is het niet wenselijk gedeeltelijke afkoop afzon–
derlijk in de wettekst te vermelden. In dit verband zij erop gewezen dat in
het bij Brede Herwaardering I totstandgekomen artikel 45c, tweede lid,
onderdeel b, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, waaraan
vorenbedoeld onderdeel b van artikel 11c is ontleend, eveneens is
afgezien van het in de wettekst opnemen van gedeeltelijke afkoop. Zoals
in een verslag van een schriftelijk overleg inzake Brede Herwaardering I
is vermeld (kamerstukken II 1990/91, 21 198, nr. 15, blz. 42) naar
aanleiding van vragen van de leden van de CDA-fractie moet ook voor
artikel 45c gedeeltelijke afkoop op gelijke voet worden behandeld met
algehele afkoop.

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

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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BIJLAGE Overzicht pensioensystemen in de EG-landen

Hieronder volgt eerst een overzicht van de normen voor aanvullende
ouderdomspensioenen in de overige EG-lidstaten alsmede de finan–
ciering daarvan. Deze normen vormen een indicatie voor het ambitie–
niveau van de elders geldende pensioenregelingen.

De informatie is afkomstig uit het rapport «Private pensions and public
policy», opgesteld door het Directorate for Education, Employment,
Labour and Social Affairs, OESO 1992.

NORM' FINANCIERING

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk

Gnekenland
lerland

Italië

Luxemburg
Portugal
Spanje
VK

max. 80%2

70%3

66%"
67%

67%
59%

60%

67%
68%
74%6

68%

kapitaaldekking
kapitaaldekking

vnl book reserve5

kapitaaldekking en
omslagstelsel
omslagstelsel

kapitaaldekking en
omslagstelsel

kapitaaldekking en
omslagstelsel

vnl. book reserve
kapitaaldekking
kapitaaldekking
kapitaaldekking

1 Uitgedrukt in gemiddeld bruto inkomen, inclusief AOW (average gross replacement rate
including social secunty)
2 Afhankelijk van de duur van de beroepswerkzaamheid
3 Uitkering ineens.
4 Mogelijkheid van uitkering meens
5 Pensioenreserve in eigen beheer waaraan de werkgever ten laste van de fiscale winst kan
doteren. De uitbetaling is verzekerd door een verplichte onderlinge solvabiliteitsverzekering
bij de nationale Pension Sicherungs Verein.
6 Mogelijkheid van uitkering ineens.

Hieronder volgt een overzicht van de aftrekbaarheid van pensioen–
premies en de belastbaarheid van pensioen-uitkeringen in de EG-landen.

LAND PREMIES UITKERINGEN

België bel. vermindering inhouding bij fonds
Denemarken aftrekbaar belast
Duitsland belastingvrije aanspraak belast
Frankrijk aftrekbaar belast (deels)
Griekenland aftrekbaar (max ) belast
lerland aftrekbaar (max.) belast
Italië aftrekbaar belast
Luxemburg aftrekbaar (max ) belast
Portugal aftrekbaar belast (deels)
Spanje aftrekbaar (max) belast
VK aftrekbaar (max) belast

bel. vermindering = belastingvermindering;
max. = gemaximeerd.

België

Premies
Het fiscaal in aanmerking nemen van premies is beperkt tot bijdragen

aan een pensioen dat maximaal 80% van het laatste normale bruto–
jaarloon bedraagt (minder indien de beroepsloopbaan niet de voor een
normale pensioenopbouw benodigde duur heeft bedragen).

Met ingang van het aanslagjaar 1993 (o.g.v. de Wet van 28 december
1992 die terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 1992) zijn betaalde
premies niet langer aftrekbaar van het belastbare inkomen maar kunnen
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nog slechts leiden tot een belastingvermindering. De vermindering
bedraagt ten minste 30% en ten hoogste 40% van de betaalde premie.
Voor de berekening van het percentage gebruikt men een «verbeterde
gemiddelde aanslagvoet» die gebaseerd is op het gecorrigeerde (bij de
berekening van de gemiddelde aanslagvoet van toepassing op het
belastbaar inkomen, worden verhogingen van de belastingvrije som
vanwege gezinslasten niet in aanmerking genomen) belastbare inkomen
van de belastingplichtige. De premiebetalmgen moeten tevens aan de
volgende voorwaarden voldoen:

- de premies moeten definitief - geen restitutie toegestaan - in België
zijn gestort binnen het kader van een groepsverzekeringscontract of
binnen het reglement van een pensioenfonds;

- de contracten moeten in België worden beheerd door een Belgische
pensioenkas, een levensverzekeringsmaatschappij of door een vaste
inrichting van een soortgelijke kas of buitenlandse maatschappij.

Uitkeringen
De Wet van 28 december 1992 heeft een nieuwe belasting geïntrodu–

ceerd: de taks op het lange termijn sparen. Deze wordt in principe
geheven op het moment dat een pensioengerechtigde de leeftijd van 60
jaar bereikt, indien de pensioengerechtigde een vrijstelling, vermindering
of aftrek (ter zake van premiebetalingen) heeft verkregen. De theore–
tische afkoopwaarde van de pensioenaanspraak wordt dan, bij de pensi–
oenverzekeringsmaatschappijen die dit kunnen inhouden op de
pensioenen, belast tegen een tarief van 16,5% indien de bijdragen vóór 1
januari 1993 zijn betaald en 10% indien de bijdragen na 1 januari 1993
zijn betaald. Het verlaagde tarief van 10% is ingevoerd ter compensatie
van de vervanging van de premie-aftrek door een belastingvermindering.

Denemarken

Premies
Premies zijn volledig aftrekbaar.

Uitkeringen
Uitkeringen zijn volledig belast.

Duitsland

DM 1 = f 1,12.

Premies
In beginsel betaalt een werknemer niet mee aan de pensioenopbouw

en kan derhalve niets aftrekken.

Aanspraak
De werknemer wordt in beginsel niet belast voor de pensioenopbouw

die de werkgever voor hem verricht. Indien het pensioen echter wordt
opgebouwd bij een Pensionskasse (op levensverzekeringsbasis) of als
Direktversicherung bij een levensverzekeraar zijn de premiebetalingen
van de werkgever als aanspraken belast.

Uitkeringen
De uitkeringen zijn, na aftrek van een bedrag ter grootte van 40% van

de uitkering met een maximum van DM 6000 per jaar, volledig belast.
Uitkeringen van een Pensionskasse of Direktversicherung worden
beschouwd als annuïteiten met een belastbaar rente-bestanddeel en een
kapitaaldeel dat onbelast blijft
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Frankrijk

Ffrs 100 = f31,80.

Premies
Premies zijn in beginsel volledig aftrekbaar.

Uitkeringen
Pensioenuitkeringen worden gedeeltelijk belast. Op de uitkering wordt

eerst een aftrek van 10% (min. Ffrs 1 860 max. Ffrs 30 200) toegepast
en vervolgens een tweede aftrek van 20% van het restant toegepast.
Voor personen met lage inkomens gelden nog extra vrijstellingen.

Griekenland

Drs 100 = fO,80.

Premies
Premies zijn voor 50% aftrekbaar met een maximum van Drs 120 000

per jaar.

Uitkeringen
Uitkeringen zijn volledig belast.

lerland

Premies
Premies zijn aftrekbaar tot een maximum van 15% van het netto–

inkomen verminderd met renten van schulden (incl. hypotheekrente) en
ziektekosten.

Uitkeringen
Uitkeringen zijn volledig belast.

Italië

Premies
Premies zijn aftrekbaar.

Uitkeringen
Uitkeringen zijn volledig belast.

Luxemburg

Lfrs 100 = f5,29.

Premies
Premies zijn aftrekbaar; de aftrek is echter gemaximeerd. Er geldt een

vast bedrag van Lfrs 6 000 per jaar, vermeerderd met bedragen voor
echtgeno(o)t(e) en kinderen.

Uitkeringen
Uitkeringen zijn volledig belast.
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Portugal

Esc 100 = f 1,10.

Premies
Premies zijn aftrekbaar.

Uitkeringen
Uitkeringen zijn in beginsel volledig belast. Indien het pensioen–

inkomen het enige inkomen is en minder dan Esc 1 430000 (gehuwden)
of Esc 1 150000 (alleenstaanden), per jaar, bedraagt is het vrijgesteld
van belastmg Op uitkeringen aan niet-ingezetenen die dit vrijstellings–
bedrag te boven gaan wordt een bronheffing (eindheffing) van 25%
ingehouden. Voorts wordt bij de berekening van het belastbaar inkomen
een bedrag van Esc 640 000 van het pensioen afgetrokken, vermeerderd
met een bedrag van 50% van het pensioeninkomen met een maximum
van Esc 1600 000 per jaar.

Spanje

Ptas 100 = M,36.

Premies
Premies zijn aftrekbaar tot 15% van het belastbaar inkomen met een

maximum van Ptas 750 000 per jaar.

Uitkeringen
Uitkeringen zijn volledig belast.

Verenigd Koninkrijk

£1 = f2,83.

Premies
Premies zijn aftrekbaar tot maximaal 15% van het loon. Voor

werknemers die na 1 juni 1989 tot een pensioenregeling zijn toegetreden
geldt hierbij een maximum in aanmerking te nemen loon van £ 75 000
(capped salary).

Uitkeringen
Uitkeringen zijn volledig belast.
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