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Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964,
de Wet op de vermogensbelasting 1964, de
Successiewet 1956, de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, 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
(Aanpassïng van de Wet op de loonbelasting
1964 en andere wetten aan Brede
Herwaardering)

DERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 2 november 1994

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.

In artikel I worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In het in onderdeel C.4 opgenomen artikel 11, eerste lid, onderdeel
e, wordt onder 2° vervangen door:

2°. voor deze aanspraken als verzekeraar optreedt een lichaam als
bedoeld in artikel 11b, eerste lid, onderdelen a, b of d, of de natuurlijke
persoon, bedoeld in artikel 11b, eerste lid, onderdeel e; en.

B. In het in onderdeel D opgenomen artikel 11b, eerste lid, worden de
onderdelen d en e vervangen door:

d. een ander lichaam dan bedoeld in de onderdelen a, b en c, dat in
Nederland is gevestigd, de pensioenverplichting of de verplichting
ingevolge de regeling voor vervroegde uittreding voor de heffing van de
vennootschapsbelasting rekent tot het binnenlandse ondernemings–
vermogen en voldoet aan de in het tweede lid gestelde voorwaarden;

e. de natuurlijke persoon tot wie de werknemer in dienstbetrekking
staat of heeft gestaan en die voldoet aan de in het tweede lid gestelde
voorwaarden.

C. In het in onderdeel D opgenomen artikel 11b, tweede lid, wordt «In
afwijking in zoverre van het eerste lid, aanhef en onderdelen d en e, kan
de natuurlijke persoon, het lichaam of de verbonden vennootschap,
bedoeld in die onderdelen,» vervangen door: Het lichaam of de natuurlijke
persoon, bedoeld in het eerste lid, onderdelen d en e, kan.
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D. In het in onderdeel D opgenomen artikel 11b vervallen het derde,
het vierde en het vijfde lid.

E. In het in onderdeel D opgenomen artikel 11c, eerste lid, wordt na
onderdeel b ingevoegd:

c. een aanspraak ingevolge een pensioenregeling waarvan als
verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 11 b, eerste lid,
onderdeel d, wordt prijsgegeven, behoudens voor zover de aanspraak niet
voor verwezenlijking vatbaar is;.

F. In het in onderdeel D opgenomen artikel 11c, tweede lid, vervalt in
de eerste volzin «dan bedoeld in artikel 11 b, eerste lid, onderdeel a of
onderdeel b,. Voorts wordt de tweede volzin vervangen door: De eerste
volzin is niet van toepassing ingeval de verplichting ingevolge een
pensioenregeling of een regeüng voor vervroegde uittreding geheel of
gedeeltelijk overgaat naar een verzekeraar bedoeld in artikel 11 b, eerste
lid, onderdelen a, b, d of e, mits deze overgang niet in strijd komt met de
bepalingen bij of krachtens de artikelen 2, vierde lid, 32, 32a of 32b van de
Pensioen– en spaarfondsenwet. Met betrekking tot een verplichting die is
verzekerd bij een lichaam of natuurlijk persoon als bedoeld in artikel 11b,
eerste lid, onderdelen d of e, wordt onder zodanige overgang mede
verstaan herverzekering bij een andere verzekeraar dan bedoeld in artikel
11 b, eerste lid, onderdelen a, b of d.

G. Het in onderdeel D opgenomen artikel 11c, vierde lid, wordt
vervangen door:

4. Onze Minister kan, zo nodig onder door hem te stellen voorwaarden,
bepalen dat het tweede lid, eerste volzin, niet van toepassing is indien de
verplichting ingevolge een pensioenregeling of een regeling voor
vervroegde uittreding overgaat op een niet in Nederland gevestigd
pensioenfonds of lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent, zulks ter
verwerving van aanspraken ingevolge een pensioenregeling of een
regeling voor vervroegde uittreding in het kader van de aanvaarding van
een dienstbetrekking buiten Nederland.

H. In het in onderdeel D opgenomen artikel 11c, zesde lid, wordt «Het
eerste lid, het tweede lid, het derde lid, het vierde lid, aanhef en onderdeel
a, en het vijfde lid zijn» vervangen door: De vorige leden zijn.

I. In het in onderdeel F opgenomen artikel 36 vervalt het tweede lid.
Voorts vervalt de nummeraanduiding van het eerste lid.

In artikel III worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In het in onderdeel A opgenomen artikel 13a, eerste lid, vervalt
«(Stb. 1990, 103), doch slechts voor zover de waarde van de aandelen
uitgaat boven de verkrijgingsprijs daarvan in de zin van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964».

B. In het in onderdeel A opgenomen artikel 13a wordt, onder
vernummering van het derde en vierde lid in onderscheidenlijk vierde en
vijfde lid, na het tweede lid ingevoegd:

3. Van de te dezer zake aan te geven waarde kan, voor de regeling van
het recht van successie, worden afgetrokken de waarde van hetgeen door
de verkrijger voor zijn verkrijging werkelijk is opgeofferd. Een eventuele
negatieve waarde van de verkrijging wordt buiten beschouwing gelaten.
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C. Het in onderdeel C.1 opgenomen artikel 32, eerste lid, wordt onder
5° vervangen door:

5°. aan waarde van aanspraken ingevolge een pensioenregeling, aan
waarde van lijfrenten alsmede aan waarde van aanspraken op perïodieke
uitkeringen bij overlijden;.

D. Onderdeel C.2 wordt vervangen door:
C.2. In het tweede lid wordt «De waarde van pensioenen - andere dan

die ingevolge de Algemene Weduwen– en Wezenwet (Stb. 1965, 429) –»
vervangen door: De waarde van aanspraken ingevolge een pensioen–
regeling - andere dan die ingevolge de Algemene Weduwen– en
Wezenwet–, van lijfrenten alsmede van aanspraken op periodieke
uitkeringen bij overlijden.

E. Onderdeel C.3 wordt vervangen door:
C.3. In het derde lid wordt «De waarde van pensioenen - andere dan die

ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen– en
Wezenwet - » vervangen door: De waarde van aanspraken ingevolge een
pensioenregeling - andere dan die ingevolge de Algemene Ouder–
domswet en de Algemene Weduwen– en Wezenwet –, van lijfrenten
alsmede van aanspraken op periodieke uitkeringen bij overlijden.

F. Aan het slot van onderdeel C.5 wordt toegevoegd:
6. Onder aanspraken op periodieke uitkeringen bij overlijden worden

verstaan aanspraken op periodieke uitkeringen als bedoeld in artikel 11,
eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964, die ingaan
bij het overlijden van de werknemer of de gewezen werknemer en
toekomen aan zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot dan wel degene
met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft
gevoerd en met wie geen bloed– of aanverwantschap in rechte lijn
bestaat, of aan zijn eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die de
leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.

III

In het in artikel IVa, onderdeel C, opgenomen artikel 23a, eerste lid,
wordt «onderdeel d of e» vervangen door: onderdeel d.

IV

In artikel V worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In het in onderdeel D.3 opgenomen artikel 6, eerste lid, onderdeel
e, wordt onder 2° vervangen door:

2°. voor deze aanspraken als verzekeraar optreedt een lichaam als
bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdelen a, b of d, of de natuurlijke
persoon, bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel e; en.

B. In het in onderdeel E opgenomen artikel 6a, eerste lid, worden de
onderdelen d en e vervangen door:

d. een ander lichaam dan bedoeld in de onderdelen a, b en c, dat in
Nederland is gevestigd, de pensioenverplichting of de verplichting
ingevolge de regeling voor vervroegde uittreding voor de heffing van de
vennootschapsbelasting rekenttot het binnenlandse ondernemings–
vermogen en voldoet aan de in hettweede lid gestelde voorwaarden;

e. de natuurlijke persoon tot wie de werknemer in dienstbetrekking
staat of heeft gestaan en die voldoet aan de in het tweede lid gestelde
voorwaarden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 046, nr. 14



C. In het in onderdeel E opgenomen artikel 6a, tweede lid, wordt «In
afwijking in zoverre van het eerste lid, aanhef en onderdelen d en e, kan
de natuurlijke persoon, het lichaam of de verbonden vennootschap,
bedoeld in die onderdelen,» vervangen door: Het lichaam of de natuurlijke
persoon, bedoeld in het eerste lid, onderdelen d en e, kan.

D. In het in onderdeel E opgenomen artikel 6a vervallen het derde, het
vierde en het vijfde lid.

E. In het in onderdeel G opgenomen artikel 18d vervalt hettweede lid.
Voorts vervalt de nummeraanduiding van het eerste lid.

De artikelen IX en X vervallen. Artikel XI wordt vernummerd in
artikel IX.
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TOELICHTING

1. ALGEMEEN

In deze derde nota van wijziging is het onderhavige wetsvoorstel op een
aantal punten aangepast. Het wetsvoorstel voorziet na deze wijzigingen in
een systeem waarbij de fiscale claim op pensioenen en andere voorzie–
ningen beter wordt gewaarborgd dan in het huidige systeem, maar voor
het overige de bestaande mogelijkheden voor pensioenopbouw en
financiering van het midden– en kleinbedrijf worden gehandhaafd. Met
deze derde nota van wijziging wordt gekomen tot een soepeler, meer
flexibele aanpak dan tot nu toe was voorzien. Voorts brengt deze nota van
wijziging een verdere vereenvoudiging mee. Voor deze nota van wijziging
hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de kanttekeningen en
suggesties van Prof. L. G. M. Stevens in zijn op zeer korte termijn in het
Weekblad voor Fiscaal Recht te publiceren artikel over het voorliggende
gewijzigde wetsvoorstel.

In deze derde nota van wijziging zien wij in de eerste plaats af van het
stellen van beleggingsvoorwaarden aan eigen pensioenlichamen. Aan
deze beleggingsvoorwaarden blijken veel bezwaren te kleven, in het
bijzonder ingeval het pensioen is ondergebracht bij een houdstermaat–
schappij. Houdstermaatschappijen zullen in de praktijk doorgaans niet aan
deze beleggingsvoorwaarden kunnen voldoen, vanwege hun deelneming
in een werkmaatschappij. Ook het verbod dat een eigen pensioenlichaam
of stamrecht-BV geen leningen zouden mogen verstrekken aan eigen
werkmaatschappijen ontmoet vanuit de financieringsbehoefte van het
midden– en kleinbedrijf veel bezwaren.

Een voordeel van het laten vervallen van de beleggingsvoorwaarde is
voorts dat het niet meer noodzakelijk is voor eigen beheer de eis van
materiële onderneming te stellen.

In de tweede plaats wordt het regime van overdracht van pensioen– en
VUT-kapitaal versoepeld. Nu het na de tweede nota van wijziging mogelijk
blijft de pensioen– of VUT-voorziening onder te brengen in een eigen
pensioenlichaam is er onvoldoende grond aanwezig om overdracht naar
een dergelijke lichaam te verbieden. Daarom wordt voorgesteld het
regime voor overdracht van pensioen– en VUT-kapitaal zodanig te
verruimen, dat dergelijke overdrachten ook na de inwerkingtreding van
het onderhavige wetsvoorstel in principe mogelijk blijven. Daarbij worden
de overdrachtmogelijkheden op grond van de Pensioen– en spaar–
fondsenwet maatgevend.

Daarnaast wordt het voorstel tot wijziging van de Successiewet 1956 op
een tweetal punten bijgesteld. In de eerste plaats wordt voor de fictieve
verkrijging van aandelen in een pensioen– of lijfrentelichaam uitgegaan
van het bedrag dat voor de verkrijging werkelijk is opgeofferd. In de
tweede plaats zijn wijzigingen opgenomen omdat de oorspronkelijk in het
wetsvoorstel opgenomen beperkingen in de stamrechtvrijstelling in de
loonbelasting bij de tweede nota van wijziging op een aantal punten zijn
versoepeld. Onder meer is daarbij toegestaan dat een stamrecht kan
worden aangewend voor een nabestaandenvoorziening. Een op deze
wijze aangewend stamrecht vervult maatschappelijk een functie die
vergelijkbaar is met die van pensioenen en lijfrenten ten behoeve van
nabestaanden. Daarom wordt voor het successierecht voor bedoelde
aanspraken een vrijstelling opgenomen gelijksoortig aan de bestaande
vrijstelling voor verkrijging van pensioenen en de reeds in het voorstel
opgenomen vrijstelling voor lijfrenten.

In de artikelsgewijze toelichting zullen uitsluitend de inhoudelijke
wijzigingen worden toegelicht.
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2. TOELICHTING OP DE ARTIKELEN

Onderdeel I (Wet op de loonbelasting 1964)

Onderdeel I, onderdeel A

De in dit onderdeel opgenomen wijziging van artikel 11, eerste lid,
onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 houdt verband met de
aanpassing van de in artikel 11 b, eerste lid, van de Wet op de loonbe–
lasting 1964 opgenomen limitatieve opsomming van de kring van
verzekeraars. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de verwijzing naar de
verschillende onderdelen van artikel 11b, eerste lid, van de Wet op de
loonbelasting meebrengt dat voor de toegestane verzekeraars van
stamrechten ook de in die onderdelen genoemde voorwaarden van
overeenkomstige toepassing zijn.

Onderdeel I, onderdeel B

De in onderdeel B opgenomen wijzigingen strekken ertoe de in artikel
11b, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen kring
van toegestane verzekeraars aan te passen. Deze aanpassing houdt
verband met de omstandigheid dat in artikel 11b na deze nota van
wijziging met betrekking tot de eigen pensioenlichamen niet langer de
voorwaarde van het op solide wijze beleggen wordt gesteld. Als gevolg
hiervan is het niet meer nodig een onderscheid te maken tussen de
eigen-beheersituatie (eerste lid, onderdeel d) en de eigen pensioen–
lichamen (eerste lid, onderdeel e). Om die reden is in het thans voorge–
stelde artikel 11b, eerste lid, onderdeel d, een algemene omschrijving van
eigen beheer en eigen pensioenlichamen gegeven. In deze opzet is het
niet meer noodzakelijk om voor eigen beheer de eis van materiële
onderneming te stellen.

In het nieuw voorgestelde artikel 11b, eerste lid, onderdeel e, zijn de
natuurlijke personen tot wie de werknemer in dienstbetrekking staat of
heeft gestaan opgenomen. Deze categorie verzekeraars was in de
oorspronkelijke opzet opgenomen in het eerste lid, onderdeel d, van
artikel 11b.

Ten einde misverstanden te voorkomen is in artikel 11b, eerste lid,
onderdelen d en e, opgenomen dat deze verzekeraars ook moeten
voldoen aan de in het tweede lid gestelde voorwaarden.

Onderdeel I, onderdeel D

Het derde, vierde en vijfde lid, van artikel 11b van de Wet op de
loonbelasting 1964 kunnen vervallen, omdat aan de eigen pensioen–
lichamen niet langer de voorwaarde van solide beleggen wordt gesteld.

Onderdeel I, onderdeel E

De in onderdeel E opgenomen toevoeging aan artikel 11c, eerste lid,
van onderdeel c strekt ertoe oneigenlijke handelingen met betrekking tot
pensioenaanspraken die zijn verzekerd bij een eigen pensioenlichaam of
een werkmaatschappij tegen te gaan. Hiermee wordt bewerkstelligd dat
ingeval een directeur-grootaandeelhouder zijn voor verwezenlijking
vatbare pensioenaanspraken prijsgeeft, de pensioenaanspraak op het
onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip als loon uit vroegere dienstbe–
trekking wordt aangemerkt. Het prijsgeven van pensioenaanspraken om
reguliere belastingheffing geheel of gedeeltelijkte ontlopen wordt
daarmee effectief voorkomen. Zijn er dwingende maatschappelijke
redenen om af te zien van pensioen zoals bij voorbeeld het geval kan zijn
bij faillissement, surséance van betaling en schuldsanering, dan vindt
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uiteraard heffing over de pensioenaanspraak niet plaats. Het prijsgeven
betreft dan immers aanspraken die naar maatschappelijke overwegingen
niet meer voor verwezenlijking vatbaar zijn.

Onderdeel I, onderdeel F

Met de in onderdeel F opgenomen wijzigingen van artikel 11c, tweede
lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt voorzien in een
verruiming van de mogelijkheid van overdracht van pensioen– en
VUT-kapitaal. In de nieuwe opzet wordt het mogelijk pensioen– en
VUT-kapitaal onbelast over te dragen naar een eigen pensioenlichaam of
werkmaatschappij. Deze lichamen vallen in de nieuwe opzet onder artikel
11b, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964. Voorts
is overdracht mogelijk naar de in artikel 11b, eerste lid, onderdeel e,
genoemde (gewezen) werkgever/natuurlijk persoon.

Ten einde ook fiscaal vast te leggen dat overdracht van pensioen– of
VUT-kapitaal moet voldoen aan de desbetreffende bepalingen van de
Pensioen– en spaarfondsenwet is in de nieuwe tweede volzin van artikel
11c, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 een voorziening
getroffen.

De derde volzin van artikel 11c, tweede lid, betreft de situatie dat de
pensioen– of VUT-voorziening is ondergebracht bij een eigen pensioen–
lichaam of werkmaatschappij of de natuurlijke persoon waartoe de
werknemer in dienstbetrekking staat of heeft gestaan, en wordt
overgegaan tot herverzekering. In dat geval leidt herverzekering niet tot
fiscale gevolgen voor de werknemer indien die herverzekering plaatsvindt
bij een verzekeraar, bedoeld in artikel 11b, eerste lid, onderdelen a, b of d.

Onderdeel II (Successiewet 1956)

Onderdeel II, onderdelen A en B

Het eerste lid van het voorgestelde artikel 13a van de Successiewet 1956
bevat een bepaling op grond waarvan onder omstandigheden aandelen
die een zogenaamd aanmerkelijk belang vormen (daaronder begrepen
fictief aanmerkelijk belang en aflopend aanmerkelijk belang) in een
pensioen– of lijfrentelichaam geacht worden krachtens erfrecht te zijn
verkregen indien zij worden gehouden door een ander dan de erflater.
Beoogd wordt de waardestijging van de aandelen te belasten om
daarmee hetzelfde resultaatte bereiken als in de situaties waarin de
aandelen nog zouden zijn gehouden door de erflater. Voor het bepalen
van de waardestijging is tot nu toe in het wetsvoorstel aangesloten bij de
verkrijgingsprijs in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Artikel 39, vierde lid, van die wet houdt in dat de verkrijgingsprijs ten
minste wordt gesteld op het gemiddeld op de desbetreffende aandelen
gestort kapitaal. Dit heeft evenwel ongewenste gevolgen indien het bij de
oorspronkelijke verkrijging van de aandelen gaat om een vennootschap
met een hoog gestort kapitaal maar een laag of zelfs negatief eigen
vermogen. In dat geval zou ten onrechte geen of een te lage waarde–
stijging in aanmerking worden genomen voor de heffing van het
successierecht. Om dit te voorkomen wordt nu het bedrag dat voor de
regeling van het successierecht in mindering wordt gebracht op de
waarde van de aandelen, gesteld op het door de verkrijger werkelijk voor
de verkrijging van de aandelen opgeofferde bedrag. Daartoe is een nieuw
derde lid in het artikel ingevoerd.

Onderdeel II, onderdelen C, D, E en F

Ingevolge onderdeel C worden aanspraken op periodieke uitkeringen
die verkregen worden ten gevolge van overlijden, voortaan vrijgesteld.
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Voor de inhoud van het begrip aanspraken op periodieke uitkeringen bij
overlijden wordt in het nieuwe zesde lid van artikel 32 verwezen naar
artikei 11, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964. De
vrijstelling betreft de aanspraken bedoeld in de genoemde bepaling van
de Wet op de loonbelasting die voorzien in uitkeringen aan bepaalde
nabestaanden. Omdat het onderhavige zesde lid slechts beoogt te
verwijzen naar een bepaling in de Wet op de loonbelasting 1964 moeten
voor de toepassing van de onderhavige vrijstelling de daarin voorko–
mende begrippen ook overeenkomstig die wet worden geïnterpreteerd.

Onderdeel IV (Coördinatiewet Sociale Verzekering)

De in onderdeel IV opgenomen wijzigingen van de Coördinatiewet
Sociale Verzekering stemmen inhoudelijk overeen met onderdeel I,
onderdelen A, B, C, D en I.

Onderdelen IX en X

Aan deze samenloopbepalingen is de noodzaak ontvallen.

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

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