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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 f iscale regime voor
onderhoudsvoorzieningen en bepaalde
spaarvormen in de inkomstenbelasting
(Aanpassing van de Wet op de loonbelasting
1964 en andere wetten aan Brede
Herwaardering)

IMr. 13 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 28 oktober 1994

De recente nota van wijziging op het wetsvoorstel Brede Herwaardering
II (Kamerstukken II, 23 046) maakt het om meerdere redenen noodzakelijk
om de op de PSW gebaseerde ministeriële regeling betreffende
Vaststelling regels en voorwaarden voor pensioentoezeggingen aan direct
en indirect grootaandeelhouders aan te passen. Deze aanpassing is
noodzakelijk vanwege de afstemming tussen deze regeling en de wettekst
van het wetsvoorstel zoals deze nu voorligt en vanwege de gesignaleerde
reacties van houders van een pensioen bv. In deze brief informeer ik u
over de door mij voorgenomen wijziging van de desbetreffende minis–
teriële regeling.

Afstemming met Brede Herwaardering II

Ik acht het wenselijk dat de ministeriële regeling wat betreft begrippen
en voorwaarden is afgestemd op hetgeen ten aanzien van de pensioen bv
in het wetsvoorstel Brede Herwaardering II is opgenomen. Concreet
betekent dit dat ik voornemens ben om de ministeriële regeling zodanig te
wijzigen dat:

- de omschrijving van de begrippen direct– en indirect groot–
aandeelhouder in overeenstemming wordt gebracht met die in het
wetsvoorstel.

Ten aanzien van de vestigingsplaats van de pensioen bv en de positie
van de pensioenvoorziening zullen in afstemming met het wetsvoorstel
Brede Herwaardering II voorschriften worden gesteld.
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Overige wijzigingen

Veel houders van een pensioen bv menen dat zij niet aan de bepalingen
van de PSW voldoen. Nu door de afstemming van Brede Herwaardering II
en de PSW er fiscale gevolgen worden verbonden aan het afwijken van de
PSW zijn vele houders van een pensioen bv in actie gekomen en besluiten
om hun statuten te wijzigen. Het ministerie van Justitie dient deze
wijzigingen goed te keuren. Het gaat hierbij om naar schatting 25 000 tot
30 000 aanvragen. Het spreekt voor zich dat een dergelijk toeloop niet is
verwacht en ook niet door Justitie op korte termijn kan worden verwerkt.
Dit is voor mij reden geweest om mij te buigen over de de wenselijkheid
van wijziging van een aantal voorwaarden in de huidige ministeriële
regeling. De PSW heeft primair tot doel de werknemer te beschermen.

Reeds vanaf 1952 is daarbij onderkend dat de grootaandeelhouder als
werknemer een bijzondere plaats inneemt. Er is immers sprake van een
bijzondere werkgevers/werknemersverhouding waarbij de afhankelijkheid
van de werknemer t.o.v. de werkgever niet aanwezig is. Dientengevolge is
er minder behoefte aan beschermende bepalingen. Geconstateerd moet
worden dat in de loop der tijd geprobeerd is met behulp van de minis–
teriële regeling enige beschermende werking van de PSW aan de
pensioentoezeggingen van de grootaandeelhouders te geven. Geconsta–
teerd kan worden dat deze voorwaarden tot complicaties kunnen leiden
en dat vraagtekens kunnen worden gezet bij de functionaliteit van deze
voorwaarden. Ik ben dan ook voornemens om de ministeriële regeling zo
te wijzigen dat het duidelijk wordt dat een statutenwijziging wat betreft de
doelstelling van de pensioen bv niet nodig is.

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