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23046 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964,
de Wet op de vermogensbelasting 1964, de
Successiewet 1956, de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, de
Invorderingswet 1990 en de Coördinatiewet
Sociale Verzekering naar aanleiding van de
herziening van het fiscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en bepaalde
spaarvormen in de inkomstenbelasting
(Aanpassing van de Wet op de loonbelasting
1964 en andere wetten aan Brede
Herwaardering)

MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 9 december 1994

Het verheugt ons dat de leden van de VVD-fractie met belangstelling en
instemming hebben kennis genomen van de wetsvoorstellen Brede
Herwaardering II en III. Voorts doet het ons genoegen dat de leden van de
CDA-fractie met belangstelling de behandeling in de Tweede Kamer
hebben gevolgd en dat zij verheugd zijn dat een aantal ernstige
knelpunten en overkill snel en voortvarend zijn weggenomen. Ook zijn wij
blij dat de leden van de fracties van RPF, GPV en SGP met instemming
hebben kennis genomen van de inhoud van het wetsvoorstel Brede
Herwaardering II. Deze leden ervaren de behandeling door de Tweede
Kamer niet alleen als diepgaand en verhelderend, maar ook als invloedrijk
gezien de aangebrachte wijzigingen die in vele opzichten een verbetering
c.q. verduidelijking hebben opgeleverd.

Bij de beantwoording hierna van de in het voorlopige verslag gestelde
vragen, hebben wij de nummering van die vragen aangehouden.

1 en 2. De leden van de CDA-fractie stellen in hun bijdrage door middel
van een casus het afzien van pensioen aan de orde. In de casus besluit
een directeur-grootaandeelhouder op zijn zestigste jaar om nog niet met
pensioen te gaan. Hij doet afstand van zijn pensioenrechten voor zover die
betrekking hebben op zijn zestigste tot vijfenzestigste jaar en zou om die
reden worden geconfronteerd met de gevolgen van het voorgestelde
artikel 11c, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Wij kunnen de vraag van deze leden of zonder het opnemen van dit
artikel onder de huidige wetgeving het afstand doen van pensioenrechten
niet leidt tot het genieten van pensioenaanspraken, bevestigend beant–
woorden. Met de voorgestelde bepaling hebben wij beoogd constructies
tegen te gaan die erop zijn gericht om de belastingheffing over pensioen
geheel of gedeeltelijk te ontlopen. Anders dan de leden van de CDA-fractie
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veronderstellen kan naar onze mening van een dergelijke constructie niet
worden gesproken in het door hen gegeven voorbeeld, waarbij de
pensioeningangsdatum wordt verschoven naareen gebruikelijke leeftijd.
De eerste ondergetekende heeft dit standpunt ook kenbaar gemaakt aan
het adres van de heer Terpstra tijdens het wetgevingsoverleg van 7
november jl. (Kamerstukken II 1994/95, 23 046 en 23 023, nr. 18, blz. 18).
Artikel 11c vindt derhalve geen toepassing als de ingangsdatum van een
pensioen wordt verschoven naar een later tijdstip dat niet ongebruikelijk
is; dit uitstel leidt derhalve niet tot een heffing bij de directeur–
grootaandeelhouder. Bij het voorgaande mogen uiteraard niet uit het oog
worden verloren, de leden van de CDA-fractie wijzen hierop, de
maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van de flexibilisering van
de ingangsdatum van het pensioen, waarover de Werkgroep fiscale
behandeling van pensioenen zich onder meer buigt. Naarmate het
maatschappelijk gebruik wordt de pensioeningangsdatum naar achteren
te verschuiven, zal dit ook de werkingssfeer van artikel 11c terugdringen.

Deze leden vragen voorts of het uitstellen van de ingangsdatum van
pensioen als een informele kapitaalstorting kan worden beschouwd bij het
lichaam dat de pensioenverplichting ziet verminderen. Wij menen
vooralsnog - mede gelet op de arresten BNB 1986/293-297 - dat dit niet
het geval is, nu bij de directeur-aandeelhouder ter zake van het uitstel
geen inkomstenbelastingheffing volgt en de directeur ook niet in de
kwaliteit van aandeelhouder instemt met het uitstel. Hieraan kan nog
worden toegevoegd dat heffing van vennootschapsbelasting bij een
dergelijke vermindering van pensioenverplichtingen alleszins redelijk is.
De eerdere opbouw van de verplichting is immers ten laste van de winst
geschied.

3. De leden van de CDA-fractie vragen voorts duidelijkheid te scheppen
over de reikwijdte van hetslotvan het voorgestelde artikel 11c, eerste lid,
onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964. In die bepaling wordt
het «formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden» van een
pensioenaanspraak bedreigd met de sanctie van heffing van loonbelasting
over de volledige aanspraak. Deze leden vragen of de eerste ondergete–
kende bereid is toe te zeggen, hetzij in de uitvoeringssfeer hetzij door
middel van nadere wetgeving, vast te leggen dat achterstelling van
pensioenverplichtingen en andere aan zekerheidsstelling verwante
vormen niet leiden tot belastingheffing over de desbetreffende pensioen–
aanspraken indien op deze wijze in het belang van de onderneming
financiële middelen kunnen worden aangetrokken c.q. achterstelling
wordt afgedwongen door de financier(s) van de onderneming zonder dat
sprake is van oneigenlijk gebruik. Ook de leden van de fracties van VVD,
RPF, GPV en SGP hebben vragen op dit terrein gesteld.

In het voorgestelde artikel 11c, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de
loonbelasting 1964 is bepaald wat de gevolgen zijn als een aanspraak
ingevolge een pensioenregeling wordt afgekocht of vervreemd dan wel
formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt. Deze bepaling is
ontleend aan het in het kader van de Wet Brede Herwaardering I tot stand
gekomen artikel 45c, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting
1964, en heeft ten doel te bevorderen dat pensioenaanspraken waarvoor
premie-aftrek is verleend, op reguliere wijze tot uitvoering worden
gebracht. Zo dient ervoor te worden gewaakt dat vooraf is gecontracteerd
dat te ontvangen pensioenuitkeringen moeten worden aangewend voor
de aflossing van een schuldvordering; aan het doel van een pensioen–
voorziening wordt dan immers niet toegekomen. In dit verband zij voorts
verwezen naar hetgeen over ter zake van het formeel of feitelijk voorwerp
van zekerheid worden van een lijfrente-aanspraak is uiteengezet in de
memorie van toelichting op de Wet Brede Herwaardering I (Kamerstukken
II 1988/89, 21 198, nr. 3, blz. 83 en 84).

In antwoord op de desbetreffende vraag van deze leden merken wij op
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dat het voorgestelde artikel 11c pas van toepassing is met ingang van 1
januari 1995 en, mede gelet op het gebruik van het woord «wordt», geen
betrekking heeft op handelingen die vóór dat tijdstip hebben plaatsge–
vonden. Op pensioenaanspraken die vóór 1 januari 1995 formeel of
feitelijk voorwerp van zekerheid zijn geworden, vindt het voorgestelde
artikel 11c dan ook geen toepassing. Ingeval een pensioenaanspraak na
de inwerkingtreding van Brede Herwaardering II formeel of feitelijk
voorwerp van zekerheid wordt, is artikel 11c wel van toepassing.

4. De leden van de CDA-fractie menen dat bij het afzien van pensioen
sprake kan zijn van overkill, zoals is gesteld door Mr. H. M. Kappelle in
Fiscaal weekblad FED d.d. 24 november 1994, blz. 2907. Naar aanleiding
van hun vraag of de eerste ondergetekende bereid is in het kader van de
komende technische herziening een regeling op te nemen die ervoor zorgt
dat de heffing van loonbelasting alleen plaatsvindt, als de vennootschap
de verplichting op het direct aan het afzien van pensioen voorafgaande
moment niet tot het binnenlandse ondernemingsvermogen rekent,
merken wij het voigende op.

Zoals hiervoor is aangeduid, strekt de desbetreffende bepaling ertoe
oneigenlijke handelingen die erop zijn gericht belastingheffing geheel of
gedeeltelijk te ontlopen, tegen te gaan. Het doet daarbij niet ter zake of die
oneigenlijke handeling, waaraan belanghebbenden bewust meewerken,
plaatsvindt in een binnenlandse of buitenlandse situatie. Wij zien derhalve
geen noodzaak om op dit punt wijzigingen aan te brengen. Overigens
merken wij nog op dat in de casus niet het afzien, doch de daaraan
voorafgaande overbrenging van de pensioenverplichting naar het
buitenland, de gebeurtenis is waaraan fiscale consequenties zijn
verbonden voor de directeur-grootaandeelhouder; door de overbrenging
vindt artikel 11c toepassing.

5. De leden van de CDA-fractie vragen of sprake is van fictieve afkoop
indien een directeur-grootaandeelhouder na de verkoop van zijn aande–
lenpakket de verzorging c.q. de opbouw van het eigen-beheerpensioen
voortzet in een pensioen-BV waarin hij voor ten minste 10% (middellijk)
aandeelhouder is.

De door deze leden geschetste waarde-overdracht wordt toegestaan
door de Pensioen– en spaarfondsenwet; het is dus niet nodig de pensioen–
verplichting onder te brengen bij een professionele verzekeraar of
pensioenfonds. Voor het constateren van een fictieve afkoop is in dit geval
geen aanleiding. Ter voorkoming van misverstand voegen wij hieraan toe
dat ingeval bedoelde werknemer vervolgens een dienstbetrekking elders
aanvaardt, dan wel behoudt bij de vennootschap waarvan hij voordien
grootaandeelhouder was, hij het op deze dienstbetrekking betrekking
hebbende pensioen niet in de pensioen-BV kan opbouwen.

6. De leden van de CDA-fractie vragen aan de hand van een casus
waarin een inwoner van Nederland op 1 juli 1995 naar België emigreert en
gelijktijdig de feitelijke leiding van zijn pensioen-BV naar België verplaatst,
of ingevolge het voorgestelde artikel 36 van de Wet op de loonbelasting
1964 (overgangsbepaling) uitsluitend een fictieve afkoop ontstaat voor de
aanspraken opgebouwd na 1 januari 1995.

In de geschetste situatie wordt ingevolge het voorgestelde artikel 11c
van de Wet op de loonbelasting 1964 de gehele aanspraak tot het loon
gerekend. Het overgangsrecht van artikel 36 is namelijk op dergelijke
oneigenlijke handelingen die plaatsvinden na de inwerkingtreding van
Brede Herwaardering II niet van toepassing. Artikel 36 beoogt uitsluitend
op 31 december 1994 bestaande situaties, die naar het belastingrecht van
die datum acceptabel waren op het punt van de vestigingsplaats van de
pensioenverzekeraar en van de relatie met de Pensioen– en spaar–
fondsenwet, ook nadien te respecteren. Artikel 36 heeft niet de bedoeling
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nadien opkomende gebeurtenissen welke in strijd zijn met het recht te
sauveren.

7. Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van het
CDA of de eerste ondergetekende bereid is in geval van emigratie de
bijzondere heffing van artikel 23a van de Wet op de vennootschaps–
belasting 1969 achterwege te laten, indien sprake is van overkill (met
name cumulatie van loonbelasting en vennootschapsbelasting), merken
wij het volgende op.

Het voorgestelde artikel 23a van de Wet op de vennootschapsbelasting
1969 moet worden gezien als een preventieve bepaling die erop is gericht
oneigenlijk gebruik tegen te gaan en die derhalve weinig of niet zal
behoeven te worden toegepast. Belanghebbenden zijn immers zelf in
staat om de gevolgen van de voorgestelde heffing te voorkomen. Daarom
zijn wij voornemens slechts in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen
op grond van artikel 23a, derde lid. Te denken valt aan de situatie van
afkoop van kleine pensioenen die is toegestaan op grond van artikel 32
van de Pensioen– en spaarfondsenwet. Mocht zich een situatie voordoen
waarin na emigratie ter zake van de gebeurtenis welke zou leiden tot
toepassing van de sanctie van artikel 23a tevens normale Nederlandse
loonbelasting verschuldigd is, dan is er uiteraard eveneens reden voor
ontheffing.

Wij menen dat met de voorgestelde bepaling op effectieve wijze
oneigenlijke handelingen met betrekking tot pensioen– en VUT-aanspraken
kunnen worden bestreden.

8. De leden van de CDA-fractie zien juist dat voor op 31 december 1994
bestaande pensioenaanspraken eerbiedigende werking geldt ten aanzien
van de al dan niet kwalificerende verzekeraar. Daarnaast geldt de
eerbiedigende werking ook voor het eventueel op die datum niet voldoen
aan de voorwaarden van de Pensioen– en spaarfondsenwet. Voor de
overige gewraakte handelingen, bedoeld in het voorgestelde artikel 11c,
eerste en tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is de in het
voorgestelde artikel 36 van die wet opgenomen overgangsbepaling niet
van toepassing. In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden
merken wij op, dat de reden hiervan is om oneigenlijke handelingen die
na de inwerkingtreding van de Brede Herwaardering II plaatsvinden niet te
sauveren. Dat aldus ook op 31 december 1994 opgebouwde rechten onder
deze sanctiebepaling vallen, achten wij niet bezwaarlijk. Belanghebbenden
kunnen immers zelf bepalen of zij overgaan tot oneigenlijke handelingen.

De vraag van deze leden of onderscheid kan worden gemaakt tussen
bestaande aanspraken en aanspraken die worden opgebouwd vanaf 1
januari 1995 kan bevestigend worden beantwoord. Op blz. 27 van de
memorie van toelichting (Kamerstukken II 1992/93, 23 046, nr. 3) is een
beschrijving gegeven van bestaande aanspraken. Het gaat om de op 31
december 1994 bestaande aanspraken inclusief de daarbij behorende
aanspraken op gebruikelijke aanpassingen zoals waarde– of welvaarts–
vastheidstoezeggingen, waarbij die aanpassingen als basis hebben het
loonniveau van 31 december en de tot dat moment verstreken dienst–
jaren.

Ter voorkoming van misverstand zij er overigens op gewezen dat de
sanctie van artikel 11c niet van toepassing is op handelingen die plaats–
vinden voor de inwerkingtreding van Brede Herwaardering II.

9. Wat betreft de vraag van de leden van de CDA-fractie naar de fiscale
behandeling van de opbouw en uitvoering van een pensioenregeling van
een in Nederland woonachtige werknemer van een in het buitenland
gevestigde werkgever zij allereerst opgemerkt dat wij ervan uitgaan dat de
dienstbetrekking ook daadwerkelijk in het buitenland wordt uitgeoefend.
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Bij de beantwoording van deze vraag zijn vele situaties denkbaar; wij
zullen ons beperken tot de volgende hoofdlijnen.

Alvorens nader op de gestelde vraag in te gaan zij vermeld dat een
inwoner van Nederland alhier voor zijn wereldinkomen in de belasting–
heffing wordt betrokken. Of en zo ja op welke wijze de pensioenopbouw
dan wel de pensioenuitkeringen van vorenbedoelde werknemer in de
Nederlandse belastingheffing worden betrokken is afhankelijk van de
vraag of de desbetreffende pensioenvoorziening al dan niet kan worden
aangemerkt als een (aangewezen) zuivere pensioenregeling in de zin van
de Wet op de loonbelasting 1964 en de wijze waarop het eventueel van
toepassing zijnde verdrag ter voorkoming van dubbele belasting dan wel
het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 van invloed is op de
belastingheffing in Nederland over het wereldinkomen van de betreffende
werknemer.

Ingeval tussen Nederland en het land waarin de dienstbetrekking wordt
vervuld een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting van
toepassing is, kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat het heffings–
recht over de arbeidsinkomsten toekomt aan de staat waarin de
werkzaamheden worden verricht. In Nederland worden deze arbeidsin–
komsten in de grondslag betrokken en wordt vervolgens voor deze
inkomsten een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Ook
in niet-verdragssituaties geschiedt dit en verleent Nederland, ingeval aan
de daartoe in het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 gestelde
voorwaarden wordt voldaan, voor deze arbeidsinkomsten een aftrek ter
voorkoming van dubbele belasting. Daarbij zij vermeld dat de desbetref–
fende pensioenaanspraken, afhankelijk van de vraag of sprake is van een
al dan niet zuivere pensioenregeling (hetgeen impliceert al dan niet in de
grondslag van het wereldinkomen en het buitenlandse inkomen waarvoor
aftrek wordt gegeven, zijn opgenomen), een rol kunnen spelen bij de
bepaling van het progressievoorbehoud.

Ingeval het heffingsrecht over de arbeidsinkomsten van de in het
buitenland werkende werknemer op grond van hettussen Nederland en
het andere land bestaande belastingverdrag volledig aan Nederland
toekomt, is het wederom afhankelijk van de vraag of al dan niet sprake is
van een zuivere pensioenregeling, of de desbetreffende aanspraken tot de
belastbare grondslag behoren. Is geen sprake van een zuivere pensioen–
regeling en wordt deze ook niet als zodanig aangewezen dan kan de
Nederlandse belastingheffing daarover onverkort plaatsvinden.

Ingeval het in het buitenland opgebouwde pensioen tot uitkering komt
geldt op grond van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting
als hoofdregel dat particuliere pensioenen «en andere soortgelijke
beloningen» belastbaar zijn in de woonstaat van de pensioengenieter.
Voor overheidspensioenen geldt als hoofdregel dat deze belastbaar zijn in
de bronstaat. Indien het heffingsrecht over de pensioentermijnen aan
Nederland zou toekomen is de wijze waarop deze uitkerïngen in
Nederland in de belastingheffing worden betrokken afhankelijk van de
vraag of al dan niet sprake is van een pensioenregeling die kan worden
aangemerkt als een zuivere pensioenregeling. Ingeval sprake is van een
(aangewezen) zuivere pensioenregeling worden de uitkeringen volledig in
de belastingheffing betrokken. Indien de pensioenregeling niet voldoet
aan de daartoe in de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde voorwaarden
zoals die na inwerkingtreding van dit voorstel van wet zullen gaan luiden
(zodat geen sprake is van een zuivere pensioenregeling) worden de
pensioenuitkeringen belast volgens de saldomethode. In dit verband zij
verwezen naar het voorgestelde artikel 25 van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964 en met name naar het eerste lid, onderdeel g, onder 2°, in
samenhang met het elfde lid, waarin is aangegeven hoe in deze moet
worden gehandeld ingeval in de opbouwfase een regeling ter voorkoming
van dubbele belasting van toepassing is geweest.
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10. In de door de leden van de CDA-fractie geschetste casus wordt een
Nederlandse werknemer tewerkgesteld bij een concernvennootschap in
Frankrijk en wordt de pensioenvoorziening overgeheveld van Nederiand
naar het pensioenfonds van de concernmaatschappij in Frankrijk. De
leden van de fractie van het CDA zien het juist dat bij een dergelijke
overdracht belastingheffing uitsluitend kan worden voorkomen op grond
van de in het voorgestelde artikel 11c, vierde lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 opgenomen delegatiebepaling. Deze bepaling voorziet
er in dat bij het aanvaarden van een dienstbetrekking in het buitenland, bij
wijze van uitzondering, overdracht van pensioenkapitaal is toegestaan
naar een niet in Nederland gevestigde verzekeraar. Daartoe dient echter
wel toestemming te worden verleend door de Minister van Financiën, die
aan deze goedkeuring nadere voorwaarden kan verbinden. In de memorie
van toelichting (Kamerstukken II 1992/93, 23 046, nr. 3, blz. 26) is
aangeduid welke voorwaarden zouden kunnen worden verbonden aan
een dergelijke overdracht. Zo kan aan het fonds of bedrijf waarnaar de
pensioen– en VUT-verplichting wordt overgedragen de voorwaarde
worden gesteld dat hij gelijkenis moet vertonen met een in Nederland
gevestigd professioneei pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij als
bedoeld in artikel 11b, eerste lid, onderdelen a of b.

Bij de beantwoording zijn wij ervan uitgegaan dat de waarde-overdracht
is geschied volgens de voorschriften van de PSW. Daartoe dient in de
verzekeringsovereenkomst met de buitenlandse verzekeraar te zijn
opgenomen dat de bepalingen van de PSW op de overeenkomst van
toepassing blijven. De buitenlandse concernmaatschappij behoeft dus als
zodanig niette voldoen aan de bepalingen van de Nederlandse PSW. Van
belang is dat voor het deel van het pensioen dat in Nederland is
opgebouwd en dat wordt overgedragen, de buitenlandse verzekeraar de
PSW-bepalingen blijft hanteren.

11. Naar aanleiding van de vragen van de leden van de fractie van het
CDA, alsmede van de leden van de fractie van de VVD, over de inventari–
satie van mogelijke knelpunten ten gevolge van de koppeling van de
Pensioen– en spaarfondsenwet (PSW) en de fiscale wetgeving merken wij
het volgende op. Zoals tijdens het wetgevingsoverleg en de plenaire
behandeling in de Tweede Kamer is uiteengezet, achten wij een dergelijke
inventarisatie van groot belang. De eerste ondergetekende heeft tijdens
het wetgevingsoverleg van 7 novemberjl. aangekondigd dat deze
problematiek zal worden voorgelegd aan de Werkgroep fiscale behan–
deling van pensioenen. Intussen wordt in goed overleg tussen de
departementen van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid
bezien of mogelijke knelpunten en spanningsvelden kunnen worden
bestreden.

12. De leden van de CDA-fractie wijzen erop dat de PSW de
mogelijkheid openttot ontheffing in geval van waarde-overdracht aan een
in het buitenland gevestigde instelling (artikel 32a juncto 29 PSW). Op
grond van het voorgestelde artikel 11c, vierde lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 kan de Minister van Financiën bepalen dat een
overdracht aan een buitenlandse verzekeraar niet als afkoop wordt
aangemerkt. Naar aanleiding van de vraag van deze leden aan welke
fiscale voorwaarden moet worden voldaan indien de voorwaarden die de
Verzekeringskamer stelt niet synchroon lopen met die van de fiscaliteit,
merken wij het volgende op.

Zoals wij hiervoor bij vraag 10 hebben uiteengezet zal artikel 11c, vierde
lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 uitsluitend worden toegepast bij
overdracht van pensioenkapitaal ingeval de werknemer een dienstbe–
trekking in het buitenland aanvaardt. In dat geval kan de Minister van
Financiën onder voorwaarden de desbetreffende overdracht zonder fiscale
gevolgen toestaan. De desbetreffende «fiscale» voorwaarden, die - zoals
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hiervoor is opgemerkt - zijn aangeduid in de memorie van toelichting,
zullen zoveel mogelijk moeten bewerkstelligen dat het pensioen op
reguliere wijze tot uitvoering wordt gebracht.

13. De leden van de CDA-fractie gaan in op de situatie dat de directeur–
grootaandeelhouder die is geëmigreerd, besluit toch tot afkoop over te
gaan, omdat hij van mening is dat het afkoopverbod in strijd is met doel
en strekking van de PSW. Deze leden vragen of ter zake van deze
handeling de gebruikelijke fiscale gevolgen intreden. Over de afkoopsom
zal volgens de normale regels van (meestal) het woonland worden
geheven. Daarnaast zal een aanvullende heffing van 60% voor de
Nederlandse vennootschapsbelasting worden opgelegd. Als de directeur–
grootaandeelhouder na een civiele procedure door de rechter in het
ongelijk wordt gesteld, en besluit om met een beroep op de nietigheid de
afkoopsom terug te storten, zal dit op zichzelf geen reden zijn om terug te
komen op de strafheffing. In de praktijk zal die strafheffing doorgaans
reeds verschuldigd zijn door het niet meer tot het binnenlandse
ondernemingsvermogen rekenen van het pensioen. Daarin komt geen
verandering door de terugstorting.

14. De leden van de CDA-fractie schetsen de situatie dat een directeur–
grootaandeelhouder 60% van de certificaten in een vennootschap bezit en
zelf geen bestuurder is van de stichting administratiekantoor. Hij heeft in
het verleden pensioenrechten in eigen beheer opgebouwd ondanks het
feit dat de Verzekeringskamer voor dit geval geen ontheffing van de
bepalingen van de PSW heeft willen verstrekken.

De reden om in dit geval verdere opbouw niet meer in eigen beheer toe
te staan, de leden van de CDA-fractie vragen hiernaar, is gelegen in het
belang dat wij hechten aan een goede aansluiting tussen de PSW en de
fiscale wetgeving.

15. De leden van de CDA-fractie stellen dat de PSW tot de sociale
verzekeringen behoort. In samenhang daarmee wijzen zij op de opvatting
van de Centrale Raad van Beroep dateen directeur-grootaandeelhouder
niet verzekerd is voor de sociale verzekeringen. Zij verzoeken het kabinet
aandacht te besteden aan het bijzondere karakter van de directeur–
grootaandeelhouder bij de herziening van de PSW.

Allereerst zij erop gewezen dat de PSW niet tot de sociale verzekerings–
wetten behoort. De PSW onderscheidt zich van deze wetten met name
doordat er geen wettelijke uitkering wordt voorgeschreven ingeval zich
een risico voordoet. De PSW reguleert een bijzonder aspect van de
arbeidsvoorwaarden, te weten de pensioentoezegging. Overigens worden
binnen de sociale verzekeringen geheel andere criteria gehanteerd voor
de omschrijving van de groot-aandeelhouder dan bij de PSW. Zo hanteert
de Federatie van bedrijfsverenigingen het criterium dat de groot–
aandeelhouder meer dan 50% van de aandelen dient te bezitten om buiten
de sfeer van de werknemersverzekeringen te blijven (Circulaire 93.05 van
deFBV).

Bij de herziening van de PSW zal de positie van de groot-aandeelhouder
nadrukkelijk de aandacht krijgen. Punt van afweging daarbij is met name
in hoeverre de beschermende werking van de PSW van toepassing moet
zijn op werknemers die voor een belangrijk deel zeggenschap hebben in
de onderneming en dientengevolge geen behoefte hebben aan bescher–
mende wetgeving. Ook de Werkgroep fiscale behandeling van pensioenen
zal aan de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder afzonderlijk
aandacht besteden.

16. De leden van de CDA-fractie vragen naar de fiscale status van de
bestaande pensioenaanspraken van de echtgenoot van de directeur–
grootaandeelhouder indien thans niet is voldaan aan de vereisten van de
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PSW dienaangaande. Ook van de zijde van de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs is op dit punt op verduidelijking aangedrongen. De
leden van de fracties van VVD, RPF, GPV en SGP stellen eveneens deze
vraag. Vorengenoemde leden zien graag bevestigd dat bedoelde
aanspraken niet direct bij inwerkingtreding van de Brede Herwaardering II
worden belast door de werking van het voorgestelde artikel 36
(overgangsbepaling) van de Wet op de loonbelasting 1964.

Wij kunnen deze leden op dit punt geruststellen. Het voorgestelde
artikel 36 voorkomt dat de desbetreffende, op 31 december 1994,
bestaande pensioenaanspraken na de inwerkingtreding van Brede
Herwaardering II onmiddellijk worden belast. Voor bestaande pensioen–
aanspraken geldt namelijk niet de in het voorgestelde artikel 11b van de
Wet op de loonbelasting 1964 gestelde voorwaarde van de verzekeraar,
inclusief de koppeling aan de PSW.

17. De leden van de CDA-fractie merken op dat wanneer een
voorziening op de balans niet voldoende is om aan de uit de pensioen–
toezegging voortspruitende pensioenverplichting te voldoen, er sprake is
van strijd met de PSW.

Vervolgens vragen zij hoe rekening moet worden gehouden met de
coming-backservice en of het juist is dat voor de PSW voldoende is dat de
voorziening op de commerciële balans op het juist niveau staat. Tot slot
vragen de leden zich af hoe de voorschriften zich rijmen met de beoogde
administratieve vereenvoudiging.

De PSW geeft geen voorschriften omtrent de hoogte van de
voorziening: een voorziening op het juiste niveau op de commerciële
balans is voldoende. Daarbij dienen de gebruikelijke actuariële regels te
worden gehanteerd die volgens in actuariële kringen aanvaarde normen
moeten worden gehanteerd bij een pensioenregeling voor een enkele
werknemer. De vraag hoe dit is te rijmen met de beoogde administratieve
vereenvoudiging, begrijpen wij niet. Indien het gaat om een serieuze
pensioenregeling, zal de werkgever deze berekeningen ook los van de
fiscaliteit moeten uitvoeren.

18. De leden van de CDA-fractie vragen of het juist is dat in een groot
aantal gevallen door certificaathouders in een pensioen-BV ontheffing
moet worden gevraagd. Zij vragen zich af of de Verzekeringskamer
voldoende capaciteit beschikbaar heeft om deze verzoeken op korte
termijn af te doen. Eveneens stellen zij de vraag hoe deze procedure zich
verhoudt tot het streven naar terugdringing van de administratieve lasten.

Ingeval sprake is van een indirect-grootaandeelhouderschap door het
houden van certificaten moet ontheffing worden gevraagd indien men het
pensioen in eigen beheer wenst te houden. Dit is reeds lang het geval.
Met de wijziging van de PSW in juli 1994 is een belangrijke deregulering
tot stand gebracht door de gevallen waarvoor ontheffing moet worden
verleend, sterk te reduceren. Bewust is toen besloten om voor de
indirect-grootaandeelhouders met certificaten de ontheffingsprocedure
wel in stand te houden. Dit om al te complexe regelgeving te voorkomen.
De Verzekeringskamer is sinds augustus 1994 belast met de ontheffingen
en er is geen reden om aan te nemen dat daar onvoldoende capaciteit
aanwezig is. Daarbij zij er op gewezen dat er geen sprake is van nieuw
beleid en dientengevolge ook geen golf van ontheffingsaanvragen
behoeft te worden verwacht. Wat betreft de termijn waarbinnen een
verzoek tot ontheffing moet worden afgedaan zijn voor de Verzekerings–
kamer de termijnen van de Algemene wet bestuursrecht van kracht. Het
kabinet is voornemens om bij de herziening van PSW te bezien of wat
betreft de ontheffingsprocedure een verdere deregulering tot stand kan
worden gebracht.
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19. De leden van de CDA-fractie krijgen de indruk dat de PSW
oneigenlijk wordt gebruikt als het gaat om een dam op te werpen tegen
de afkoop van pensioenen. Deze indruk achten wij niet terecht. Onmis–
kenbaar is er sprake van een samenhang tussen de PSW en de belasting–
wetgeving. Getracht is deze samenhang te onderkennen en met inacht–
neming van de doelstellingen van zowel de PSW als de belastingwet een
samenhangend beleid te ontwikkelen. Wat betreft afkoop is voor de PSW
primair van belang dat het pensioen zijn pensioenbestemming behoudt.
Dit is geheel in lijn met de doelstelling van de PSW die immers een
bescherming van de pensioenaanspraken beoogt. Deze doelstelling wordt
verlaten als het pensioen uiteindelijk wordt afgekocht. De fiscus draagt bij
aan de opbouw van dit beschermde pensioen door fiscale faciliteiten te
verlenen. De schatkist loopt hierdoor inkomsten mis. Dit verlies aan
inkomsten is gerechtvaardigd zolang het doel, namelijk de opbouw van
een pensioen, overeind blijft. Bij afkoop is deze doelstelling echter komen
te vervallen. Aldus is het noodzakelijk om zowel in de PSW als in de
fiscale wetgeving de mogelijkheden tot afkoop zo veel mogelijk te
beperken.

20. In de Wet op de loonbelasting 1964 wordt bepaald dat als verze–
keraar van pensioen onder meer kan optreden een lichaam dat van
vennootschapsbeiasting is vrijgesteld ingevolge artikel 5, onderdeel b,
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, waarin is bepaald dat de
vrijstelling van toepassing is indien dit lichaam werknemers verzorgt door
middel van pensioen in de zin van de loonbelasting. De leden van de
CDA-fractie vragen of hier geen sprake is van een cirkelredenering.

Wij kunnen een eind met deze leden meegaan, doch bij ons sluit de
cirkel niet. De verwijzing naar de kwalificerende verzekeraars in de
bepaling van de loonbelasting raakt niet de pensioendefinitie als zodanig
maar geeft slechts weer welke verzekeraars acceptabel zijn wil men de
fiscale faciliteit genieten. De bepaling ziet dan ook primair op de pensioen–
gerechtigden en de toegelaten omvang van het pensioen. De door deze
leden aangehaalde bepaling van de vennootschapsbelasting heeft
betrekking op pensioenverzekeraars. Zij worden de vrijstelling van
vennootschapsbelasting deelachtig indien zij voldoen aan de voorwaarde
dat de bij hen ondergebrachte pensioenen passen in de regels van de
loonbelasting (groep van pensioengerechtigden en ambitieniveau). Aan
deze voorwaarden kan onafhankelijk van elkaar worden voldaan, zodat wij
van een cirkelredenering niet zouden willen spreken.

21. In aansluiting op de vorige vraag wijzen deze leden erop dat de
bedoelde bepaling in de loonbelasting tot gevolg heeft dat de pensioen–
instelling in Nederland moet zijn gevestigd. Zij vragen in dit verband naar
de positie van in het buitenland gevestigde pensioenfondsen van
buitenlandse multinationals.

Zoals deze leden zelf ook al aangeven, biedt het nieuwe vijfde lid van
artikel 11 van de Wet op de loonbelasting 1964 de mogelijkheid pensioen–
regelingen aan te wijzen als fiscaal toegelaten pensioenregeling indien
niet aal alle vereisten is voldaan. Van deze aanwijzingsbevoegdheid zal
gebruik worden gemaakt indien het gaat om werknemers van een
Nederlandse dochtermaatschappij van een buitenlandse multinational
indien ten tijde van de vestiging van de Nederlandse dochter de multina–
tional in het buitenland reeds over een pensioeninstelling beschikt.
Voorwaarde zal uiteraard zijn dat de Verzekeringskamer, in het kader van
haar toezicht op de uitvoering van pensioenregelingen, instemt met
verzekering in het buitenland.

22. De leden van de CDA-fractie vragen om aan te geven of de groep
gerechtigden, zoals omschreven in artikel 5 van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969, zullen kwalificeren als grootaandeelhouder,
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inhoudende een werknemer of gewezen werknemer etc. die al dan niet te
zamen voorten minste 10% van het nominale gestorte kapitaal, onmid–
dellijk of middellijk aandeelhouder is in de werkvennootschap.

De tekst van artikel 2, derde lid, onderdeel c, van de Pensioen– en
spaarfondsenwet geeft aan welke personen als middellijk of onmiddellijk
grootaandeelhouder kunnen worden aangemerkt. Het gaat om personen
verbonden aan de onderneming die de toezegging doet en die direct of
indirect houder zijn van aandelen die 10% of meer van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen. Uit deze omschrijving blijkt dat de familiere–
latie er op generlei wijze toe doet. De enige relevante factoren zijn dat de
persoon verbonden is aan de onderneming die de toezegging doet en dat
de persoon direct of indirect 10% of meer van de aandelen houdt.

23. De leden van de CDA-fractie vragen of het voorgestelde nieuwe
artikel 23a in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in strijd is met
artikel 25, derde lid, van het Nederlandse Standaardverdrag 1987.
Dienaangaande zij opgemerkt dat artikel 25, derde lid, van het Neder–
landse Standaardverdrag ertoe strekt een speciale vorm van discriminatie
te voorkomen. Hierin wordt namelijk bepaald dat interest– en royalty–
betalingen en andere uitgaven die worden betaald door een onderneming
van een van de staten aan een inwoner van een andere staat, bij de
vaststelling van de belastbare winst van die onderneming onder dezelfde
voorwaarden aftrekbaar zijn als wanneer zij betaald waren aan een
inwoner van de staat waarin de onderneming is gevestigd. Het voorge–
stelde artikel 23a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 behelst
een maatregel van preventieve aard op grond waarvan werkmaatschap–
pijen of eigen pensioenlichamen die meewerken aan oneigenlijke
handelingen, zoals de afkoop van een pensioen– of VUT-aanspraak na
emigratie van de werknemer een extra heffing aan vennootschaps–
belasting verschuldigd worden. Nu met het voorgestelde artikel 23a van
de Wet op de vennootschapsbelasting een maatregel wordt getroffen die,
ingeval een oneigenlijke handeling plaatsvindt, voorziet in een heffing bij
het lichaam dat aan die handeling meewerkt, is toepassing van artikel 25,
derde lid, van het Nederlandse Standaardverdrag 1987, dat beoogt bij het
in aftrek toestaan van bepaalde betalingen van de belastbare winst geen
onderscheid te maken tussen betalingen aan inwoners en betalingen aan
niet-inwoners, derhalve niet aan de orde.

24. De 'eden van de CDA-fractie verzoeken om duidelijkheid aangaande
de statutaire doelomschrijving van een pensioen-BV of pensioenstichting.
Deze duidelijkheid zal op korte termijn worden verschaft door publicatie
van de aangekondigde ministeriële regeling. In het concept dat voor
advies aan de Verzekeringskamer is gezonden, is wat betreft de statutaire
doelomschrijving opgenomen dat de rechtspersoon in elk geval de
uitvoering van een pensioentoezegging tot doel moet hebben. Dit
betekent dat als enige vereiste geldt dat in de doelomschrijving ook het
beheren van een pensioenvoorziening moet zijn opgenomen. In de
praktijk is dit veelal het geval. Problemen dreigen te ontstaan vanwege het
vereiste dat de rechtspersoon uitsluitend het beheren van een pensioen–
voorziening als doel mag hebben. Dit komt te vervallen. Zodra de nieuwe
ministeriële regeling van kracht is, zal de Verzekeringskamer zich
vanzelfsprekend naar deze regeling richten.

25. Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie over
de voorgestelde overgangsregeling in verband met het vervallen van de
lineaire opbouwmethode, merken wij het volgende op.

Deze overgangsregeling - de zogenoemde bevriezingsmethode - houdt
in dat zolang de actuariële waardering van de pensioenverplichtingen
uitkomt op een lagere waarde dan de waarde van deze verplichtingen aan
het einde van het laatste boekjaar waarin het lineaire stelsel nog kon
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worden toegepast, de voorziening op deze laatste waarde wordt bevroren.
Dit betekent dat er gedurende deze periode niet ten laste van de fiscale
winst aan de voorziening kan worden gedoteerd. Op de dotaties uit het
verleden wordt echter op geen enkele manierteruggekomen. Wij zijn dan
ook van mening dat er in de bevriezingsmethode geen vorm van
terugwerkende kracht ligt besloten.

Eenzelfde oordeel is door de ambtsvoorganger van de eerste onderge–
tekende geuit in het door deze leden aangehaalde mondeling overleg van
24 maart 1994 (Kamerstukken II 1993/94, 23 071, nr. 24). Bij die
gelegenheid is erop gewezen dat in het wetsvoorstel de ministeriële
bevoegdheid is opgenomen die het mogelijk maakt de budgettaire
opbrengst van het vervallen van de lineaire methode op verschillende
manieren te realiseren, zonder dat sprake is van terugwerkende kracht. In
het kader van het belastingplan 1995 is gekozen voor de hiervoor
aangeduide methode.

26, 27 en 28. De onder deze nummers gestelde vragen van de fractie
van de VVD hebben wij hiervoor meegenomen bij ons antwoord op de
vragen 11, 16 en 3.

29. De leden van de VVD-fractie snijden de problematiek aan van de
gehuwde meewerkende echtgenote die wel werknemer van de desbetref–
fende vennootschap is maar die, anders dan de man, geen aandelen in de
vennootschap houdt. De vraag rijst of de pensioenvoorziening van de
echtgenoten dan ook in eigen beheer kan worden opgebouwd, hoewel zij
geen aandelen houdt. Deze leden verwijzen naar een uitspraak van de
Verzekeringskamer waarin deze stelt dat wanneer beide partijen over ten
minste 10% van de bestuursmacht over de aandelen beschikken ook aan
het criterium is voldaan. Vervolgens redeneren deze leden dat langs de
weg van het huwelijksvermogensrecht– in de casus behoren de aandelen
welke door de man worden gehouden, tot de algemene gemeenschap van
goederen van de echtgenoten - de meewerkende echtgenote zonder
aandelen toch aan het criterium voldoet.

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. Sinds 1953 is het
volgens de PSW niettoegestaan dat de meewerkende echtgenote
pensioen in eigen beheer opbouwt indien zij niet de zeggenschap heeft
over 10% of meer van de aandelen. Er is dus geen sprake van een
gewijzigd beleid. Wel wordt duidelijk dat de PSW op dit punt nogal eens
wordt overtreden. Door de tweede ondergetekende is in de Tweede Kamer
tijdens de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel aangegeven dat
bij de herziening van de PSW ook naar de positie van de gehuwde
meewerkende echtgenote zal worden gekeken.

De redenering van deze leden dat langs de weg van het huwelijks–
vermogensrecht kan worden gesproken van bestuursmacht in de
onderneming, wordt door ons niet onderschreven. Kernpunt is de
zeggenschap in de onderneming. Deze zeggenschap wordt uitgeoefend
door middel van stemrecht van de aandeelhouders. Daarbij dient, gezien
de beschermende werking van de PSW, ook te worden gekeken naar
situaties van bij voorbeeld echtscheiding. De echtgenote heeft, indien zij
niet zelf daadwerkelijk de houder is van de aandelen, geen zekerheid dat
zij blijvend stemrecht kan uitoefenen.

30. De leden van de fractie van de VVD vragen waarom het voorstel van
Wet op de heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen niet
wordt ingetrokken. Zoals de eerste ondergetekende in de Tweede Kamer
heeft gezegd (Handelingen II, 10 november 1994, blz. 21-1222, Ik), is dit
wetsvoorstel zo diep ingevroren dat het de eerste vier jaar niet meer uit de
vrieskist komt. Dit kabinet heeft niet het voornemen het wetsvoorstel te
ontdooien.
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31 en 32. De onder deze nummers gestelde vragen van RPF, GPV en
SGP hebben wij hiervoor meegenomen bij ons antwoord op de vragen 16
en 3.

33. De leden van de fracties van RPF, GPV en SGP vragen een nadere
toelichting op de stelling dat de «Gouden Handdruk B.V.» nu ook onder
het nieuwe artikel 13a van de Successiewet 1956 moet worden gerang–
schikt; dit naar aanleiding van een tweetal publikaties in «Verzekerings
Magazine».

Het voorgestelde artikel 13a van de Successiewet 1956 bepaalt dat
aanmerkelijkbelangaandelen van pensioen– of lijfrentelichamen die
worden gehouden door een ander dan de erflater, geacht worden
krachtens erfrecht te zijn verkregen indien bij dat lichaam een pensioen,
een uitkering ter zake van vervroegde uittreding, een lijfrente of een
kapitaaluitkering ten behoeve van de erflater is verzekerd.

Het artikel is van toepassing ongeacht de wijze waarop het kapitaal in
het pensioen– of lijfrentelichaam bijeen is gebracht, derhalve ook indien
dat geheel of gedeeltelijk is geschied door bij voorbeeld de inbreng van
een stamrecht dat valt onder de stamrechtvrijstelling van de loonbe–
lasting.

34. De leden van de fracties van RPF, GPV en SGP vragen wat de
budgettaire consequenties zijn van het voorstel zoals het thans voorligt. Er
zijn geen directe budgettaire opbrengsten beoogt, noch in de raming
verwerkt; wel strekt het voorstel ertoe mogelijke - omvangrijke -
budgettaire derving te voorkomen. Het wetsvoorstel beoogde van begin
af aan immers niet meer te zijn dan een technische aanpassing van loon–
en vermogensbelasting aan het nieuwe lijfrenteregime in de inkomstenbe–
lasting. Zouden deze leden doelen op het handhaven van de mogelijkheid
van pensioen-BV's, dan kunnen wij in dat verband stellen dat de aanvul–
lende maatregelen op dit vlak (bijzondere 60%-heffing, bestuurders–
aansprakelijkheid, successieheffing) naar onze opvatting voldoende
waarborgen dat in de toekomst geen budgettaire verliezen optreden; dit
zijn preventieve maatregelen welke beogen te bereiken dat pensioen–
contracten op reguliere wijze worden afgewikkeld.

De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. 0. Linschoten
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