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VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG
Vastgesteld 9 november 1994

De vaste Commissie voor Financiën1 heeft op 7 november 1994 overleg
gevoerd met de Staatssecretaris van Financiën over wetsvoorstel
23 O46 (aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en
andere wetten aan Brede Herwaardering) (Brede Herwaardering II)
en over wetsvoorstel 23 O23 (Wijziging van de inkomstenbelas–
ting (kapitaalverzekeringen en periodieke uitkeringen)) (Brede
Herwaardering III).

Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.

De voorzitter van de vaste Commissie voor Financiën,
Ybema

De griffier van de vaste Commissie voor Financiën,
Van Overbeeke
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Stenograf isch verslag van een
wetgevingsoverleg van de
vaste Commissie voor
Financiën

Maandag 7 november 1994

Aanvang 11.15 uur

Voorzitter: Ybema

Aanwezig zijn 5 leden der Kamer, te
weten:

Schutte, Terpstra, B.M. de Vries, Van
der Ploeg en Ybema,

alsmede de heer Vermeend,
staatssecretaris van Financiën, die
vergezeld is van enige ambtenaren
van zijn ministerie.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet op de loonbelasting
1964, de Wet op de vermogens–
belasting 1964, de Successiewet
1956, de Wet op de inkomsten–
belasting 1964 en de
Coördinatiewet Sociale Verzeke–
ring naar aanleiding van de
herziening van het fiscaal regime
voor onderhoudsvoorzieningen
en bepaalde spaarvormen in de
inkomstenbelasting (Aanpassing
van de Wet op de loonbelasting
1964 en andere wetten aan
Brede Herwaardering) (23 046);

- het wetsvoorstel Wijziging
van de inkomstenbelasting
(kapitaalverzekeringen en
periodieke uitkeringen) (23 023).

De voorzitter: Op de convocatie
heeft u aangetroffen dat ook de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid bij dit debat
aanwezig zou zijn, maar ik moet hem
verontschuldigen. Hij is wel in de
buurt, maar hij is bezig met het
begrotingsonderzoek dat op zijn
departement betrekking heeft. Ik kan
mij voorstellen dat dit een handicap
is voor dit wetgevingsoverleg. Ik wijs
de leden er echter op dat wij, als
afronding van het wetgevings–
overleg, deze week nog een plenair

debat hebben. Daarbij zal uiteraard
ook de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aanwezig
zijn.

Ik heet de staatssecretaris van
Financiën en zijn medewerkers van
harte welkom. Ik wijs hem erop dat
het karakter van een wetgevings–
overleg met zich brengt dat
mogelijke technische vragen die hij
wellicht niet onmiddellijk kan
beantwoorden - ik kan mij dat bijna
niet voorstellen - door zijn medewer–
kers kunnen worden behandeld. Zij
kunnen dan hun kennis inbrengen in
het wetgevingsoverleg.

Ik stel mij voor dat wij de eerste
termijn van de commissie tot de
lunchpauze houden. De staatssecre–
taris en zijn medewerkers kunnen de
lunchpauze dan gebruiken om hun
beantwoording voor te bereiden.

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Zijn beide agendapunten
nu tegelijk aan de orde, omdat er
een staatssecretaris is, of houdt u
nog een splitsing aan?

De voorzitter: Ik constateer dat de
commissie er de voorkeur aan geeft
om alles tegelijk aan de orde te
stellen.

Eerste termijn van de zijde van
de commissie

Mevrouw B.M. de Vries (VVD):
Mijnheer de voorzitter! Het is een
heuglijk feit dat de Brede herwaarde–
ring vandaag eindelijk wordt
afgerond. Ik kan mij nog heel goed
herinneren dat men ook al met deze
wetgeving bezig was toen ik nog in
Leiden fiscaal recht studeerde. Dat is
ook al wat jaartjes geleden. Ik had
mij toen als fiscalist beloofd dat ik dit
pas zou gaan bestuderen als dat

achter de rug was, want er waren
zeer veel wijzigingen. Maar nu ligt
het toch op mijn bordje.

In fiscaal Nederland zijn wij
continu aan het proberen om
wetgeving te vereenvoudigen. Wij
hebben de voorstellen van Oort en
Stevens gehad, en daar is niet erg
veel van overgebleven. En dan gaan
wij tegelijkertijd met een brede
herwaardering aan de slag. Als ik mij
de Brede herwaardering I herinner,
met al haar tranches, dan denk ik:
het lijkt wel alsof het steeds
mgewikkelder wordt.

Voordat ik inhoudelijk op de Brede
herwaardering inga, wil ik een
opmerking maken over de toelichting
op de derde nota van wijzigmg.
Daarin wordt ene prof. Stevens de
hemel in geprezen. Ik vond het
opmerkelijk dat dat in die toelichting
stond, te meer omdat een en ander
vervolgens vroegtijdig in de pers
stond. Ik kan mij voorstellen dat de
staatssecretaris daarop graag een
reactie wil geven. Ik kan mij zelfs
voorstellen dat vanuit de coalitie op
zijn minst dezelfde zaken zijn
aangegeven. Maar dat vooraf. Het zal
de pret verder niet drukken.

Dan kom ik op de Brede herwaar–
dering: BH II. Menig man zou daar
absoluut warm voor lopen; ik in
eerste instantie niet, totdat de derde
nota van wijziging kwam. Ik zal
vertellen waarom dat het geval is.
Wij hebben nu daadwerkelijk een
keuzemogelijkheid om pensioen in
eigen beheer op te bouwen,
bijvoorbeeld in de werkmaatschappij
of in de holding. Na de tweede nota
van wijziging zat dat er nog niet in;
het leek allemaal heel fraai, maar dat
was het toch nog niet helemaal. Het
begrip "materiële onderneming" is
er thans uit. Dat lijkt mij heel goed.
Je kunt op een gegeven moment wel
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in de rondte blijven discussiëren
over de vraag wat het begrip
"materiële onderneming" nu wel of
niet inhoudt. Je kunt wel zeggen wat
het niet is, maar als je niet aangeeft
dat een holding eronder valt, dan
blokkeer je het in de praktijk toch
nog. De staatssecretaris heeft dat
ingezien. Hetzelfde geldt voor de
beleggingseis. Ik denk dat het een
kwestie is van goed luisteren naar de
praktijk, wetende hoe het in de
praktijk functioneert. Wat dat betreft,
is dit misschien wel de toegevoegde
waarde van paars: gewoon reële
wetgeving en geen geneuzel.

De heer Terpstra (CDA): Inderdaad,
een verademing!

Mevrouw B.M. de Vries (WD):
Inderdaad, mijnheer Terpstra, een
verademing.

Het is uitstekend dat de
stamrecht-BV tot de mogelijkheden
blijft behoren. In de praktijk is daar
behoefte aan. Deze wijziging neemt
de bezwaren die kleefden aan het
uitbrengen van de verschillende
nota's van wijziging achter elkaar,
weg. Ik kan mij overigens niet aan de
indruk onttrekken dat, gezien de
discussies van de afgelopen jaren,
het streven is dat alles via een
verzekeringsmaatschappij geregeld
moet worden. De fractie van de WD
was en is daar geen voorstander
van. Derhalve zijn wij blij met de
huidige voorstellen.

De staatssecretaris van Sociale
Zaken, die hier helaas niet aanwezig
is, heeft anderhalve week geleden
het persbericht uit doen gaan dat de
statuten van de pensioen-BV's niet
hoeven te worden aangepast. Dat
lijkt mij zinnig, want anders moeten
20.000 of 30.000 wijzigingen
aangebracht worden. Bovendien is
de pensioenwereld nogal heftig in
beweging. Ook op dit punt lijkt het
dat er sprake is van een toegevoegde
waarde van paars.

In het wetsvoorstel wordt
voorgesteld, een aantal wijzigingen
aan te brengen in de kring van
pensioengerechtigden. Het is goed
dat een partnerpensioenregeling in
de wet wordt opgenomen. De
VUT-aanspraken worden gelijkge–
steld met pensioenaanspraken en de
kring van pensioengerechtigden
wordt in overeenstemming gebracht
met de kring van lijfrente–
gerechtigden. Dit zijn goede
ontwikkelingen.

Wil er sprake zijn van een
pensioenregeling, dan moeten de
aanspraken zijn ondergebracht bij
een in de wet genoemde verzekeraar.
Dit is omschreven in artikel 11b van
de Wet op de loonbelasting. In deze
wet wordt verwezen naar de wet op
de heffing over vermogens–
overschotten van pensioenfondsen,
die nog niet is ingevoerd. Dit
betekent dat pensioengerechtigden
die hun pensioenaanspraak hebben
ondergebracht bij een professioneel
fonds, per 1 januari 1995 een belaste
aanspraak hebben, omdat het nog
geen officieei erkende pensioen–
verzekeraar is. Ik neem aan dat dit
niet de bedoeling is. Hoe wil de
staatssecretans een en ander in de
praktijk regelen?

In de literatuur is veel kritiek geuit
op de koppeling van deze wetsvoor–
stellen met de Pensioen– en
spaarfondsenwet. De fractie van de
VVD is van oordeel dat dit punt nog
niet voldoende is uitgewerkt. Sluiten
de regels van de Pensioen– en
spaarfondsenwet wel aan op de
fiscale bedoelingen van deze wet?
Als twee personen via een holding
voor 50% deelnemen in een
werkmaatschappij, kan dat niet
volgens de Pensioen– en spaar–
fondsenwet. In de derde nota van
wijziging is getracht, het mogelijk te
maken dat pensioenen ook in een
werkmaatschappij en in een holding
gerealiseerd kunnen worden. Ik
neem aan dat een en ander in de
Pensioen– en spaarfondsenwet wordt
gecorrigeerd.

Wat gebeurt er in de bestaande
situaties waarin de vrouw van de
directeur/grootaandeelhouder ook op
de loonlijst staat en zij mede
pensioen heeft opgebouwd? In de
Pensioen– en spaarfondsenwet staat
dat de vrouw dan 10% van de
aandelen moet hebben. Vaak is dat
in de praktijk niet het geval. Er stond
overigens geen sanctie op het niet
naleven van deze regel en dat was
op zichzelf niet slim. Moet alsnog
een wijziging op dit punt worden
aangebracht? Moet er een overdracht
van aandelen plaatsvinden of
moeten er preferente aandelen
worden uitgegeven? Het heeft
overigens de voorkeur van de WD
om, gelet op de praktijk, de
Pensioen– en spaarfondsenwet aan te
passen. Graag een reactie van de
staatssecretans.

Ik ben de staatssecretaris van
Sociale Zaken uitermate goed gezind,
maar ik vraag mij af of hij degene

moet zijn die straks de pensioen–
positie van de directeur/
grootaandeelhouder bepaalt. Ik heb
in dit geval een voorkeur voor de
staatssecretaris van Financiën. Moet
er een koppeling met de Pensioen–
en spaarfondsenwet worden
aangebracht?

Er is een pensioencommissie
ingesteld die het begrip "pensioen"
opnieuw inhoud zal geven. Wat zijn
de gevolgen daarvan voor de
onderhavige wetsvoorstellen? Dit lijkt
mij van belang, want ik wil niet
achteraf geconfronteerd worden met
een probleempunt in de Pensioen–
en spaarfondsenwet waardoor alles
niet door kan gaan.

De overdracht van pensioen–
kapitaal blijft mogelijk in eigen
beheer. Ook dat is een uitstekende
wijziging die aansluit bij de praktijk.
De WD verneemt graag van de
staatssecretaris of er toch nog sprake
is van belemmeringen. Kan de
staatssecretaris aangeven wat de
status is van de resolutie van 27
januari 1989, waarin de overdracht
van pensioenkapitaal wordt
geregeld? Uit de praktijk komen de
geluiden naar voren dat deze
resolutie voor de verschillende
belastingeenheden anders wordt
geïnterpreteerd, dat er bij de ene
pensioenoverdracht meer eisen
worden gesteld dan bij de andere. Is
dat niet de bedoeling? Wellicht is de
status van de resolutie straks niet
meer relevant. Graag krijg ik hierop
een reactie van de staatssecretaris.

Dan is er nog een prachtig gat dat
gedicht gaat worden. Ik doel op de
verplaatsing van pensioen-BV's naar
het buitenland. De WD gaat akkoord
met de invoering van artikel 23a in
de Wet op de vennootschaps–
belasting, waardoor afkoop van
pensioen bij naar het buitenland
verplaatste pensioen-BV's wordt
gesanctioneerd met een 60%
VPB-heffing over de waarde van de
pensioenaanspraak dan wel de
VUT-aanspraak. Die sanctie gaat in
per 1 januari 1995. De VVD gaat
ervan uit dat die sanctie slechts
werkt op de nieuwe aanspraken en
niet op reeds bestaande aanspraken.
Graag hoor ik van de staatssecretaris
of dit het geval is. Op zichzelf is het
uitstekend dat wordt tegengegaan
dat pensioen-BV's bijvoorbeeld naar
de Antillen worden overgebracht. Het
gaat mij er echter om hoe omgegaan
wordt met reeds bestaande
aanspraken. Voor allerlei gebieden in
het belastingrecht geldt dat
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regelgeving niet met terugwerkende
kracht moet worden ingevoerd onder
andere met het oog op de rechtsze–
kerheid van de burger. Het lijkt mij in
ieder geval een punt dat de aandacht
verdient.

Naast artikel 23a m de Wet op de
vennootschapsbelasting wordt een
artikel 36a in de invorderingswet
toegevoegd, waarin de aansprakelijk–
heid van de bestuurders wordt
geregeld van lichamen die onder het
genoemde artikel 23a van de Wet op
de vennootschapsbelasting vallen.
Op zichzelf is dat prima. Als er niets
meer te halen valt bij zo'n BV, kun je
zoveel regels bedenken als je wilt,
maar dan grijp je er toch naast. In de
toelichting op de tweede nota van
wijziging wordt over de bestuurders–
aansprakelijkheid gesteld dat men
kan denken aan de afkoop van
pensioenverplichtingen van een
echte werkmaatschappij die in
financiële moeilijkheden verkeert en
bijvoorbeeld een negatief eigen
vermogen heeft. Dat is nu een
prachtig voorbeeld van een zin
waarbij je je afvraagt: hoe zal dit in
de praktijk uitwerken? Ik denk dat de
kretologie "een echte werkmaat–
schappij" nog stamt uit de tijd van
voor de wijzigingen. Deze formule–
ring zou nu aangepast moeten zijn,
want het gaat niet alleen om
pensioenen die in een werkmaat–
schappij zijn opgebouwd. Wat de
term "die in financiële moeilijkheden
verkeren" betreft, vraag ik mij af of
het criterium een negatief eigen
vermogen is. Als dat het geval is,
vallen er wel meer vennootschappen
onder, want dat wil nog wel eens
gebeuren. Het kan echter ook gaan
om vennootschappen waarvoor
surséance van betaling is aange–
vraagd bijvoorbeeld. Met andere
woorden: wat wordt verstaan onder
"financiële moeilijkheden"? Ik kan
mij namelijk niet voorstellen dat een
bestuurder van een BV die failliet
gaat ook nog eens aanspraak kan
maken op de 60%-heffing. Het gaat
er bij dit artikel natuurlijk om te
voorkomen dat er afkoop plaatsvindt
snel voordat men failliet gaat.
Akkoord, maar ik vraag mij af wat er
gebeurt als zo'n BV na een halfjaar
of na een jaar failliet gaat. Het lijkt
mij zinnig als de staatssecretaris
exact formuleert wat wordt verstaan
onder financiële moeilijkheden,
opdat er achteraf geen verschil van
mening kan bestaan over de
interpretatie.

Het gestelde dat afzien van
pensioen gelijk is aan afkoop heeft
natuurlijk ook te maken met het
buitenlandlek. Als het afzien van
pensioen gelijk wordt gesteld met
afkoop, gaan wij daarmee akkoord
Echter, ten aanzien van de wijze van
heffing is de VVD van mening dat er
sprake is van overkill. Als een
pensioen normaal wordt afgekocht,
vindt er een progressieve heffing in
de sfeer van de inkomstenbelasting
plaats. Dat is helder. Men weet
tevoren waar men aan toe is. Bij
afzien van pensioen krijgt men ook
een IB-heffing, maar daarnaast is er
nog een heffing van 60%. Wordt
hiermee in feite gezegd dat afzien
van pensioen niet mag, omdat er
maar afgekocht moet worden? De
VVD-fractie is van mening dat afzien
van pensioen gelijk moet worden
gesteld met afkoop. Graag een
reactie op dit punt. Ik weet overigens
dat hier verschillend over gedacht
wordt.

In de derde nota van wijziging
wordt over artikel 13a van de
Successiewet opgemerkt dat voor de
fictieve verkrijging van aandelen in
een pensioenlijfrentelichaam wordt
uitgegaan van het bedrag dat voor
de verkrijging werkelijk is opgeof–
ferd. De VVD-fractie gaat ervan uit
dat schenking van aandelen daar ook
onder valt. Graag een reactie van de
staatssecretaris.

Op grond van de voorgestelde
regeling wordt ten aanzien van
kinderen die aandelen van een
pensioen– c.q. lijfrentelichaam
hebben en waarvan de pa vroegtijdig
overlijdt, de waardesprong van de
aandelen in de Successiewet
"meegenomen". Het bezwaar
daartegen is dat een normale
waardestijging bij goede belegging
ook wordt belast. Is dat nu wel
nodig? Bovendien treedt de regeling
in werking bij het overlijden van de
eerste ouder. Is het niet beter om dit
te doen als beide ouders overleden
zijn? Graag een reactie.

In de Kamer wordt gediscussieerd
over het al dan niet verminderen van
vermogensbelasting. Een aantal
partijen heeft nog de hoop en il lusie
dat de vermogensbelasting wordt
afgeschaft. De staatssecretaris heeft
gezegd, daaraan flink achteraan te
zullen zitten. Dat is geweldig van een
PvdA-man.

Staatssecretaris Vermeend: Van
paars!

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): De
kapitaalverzekeringen, gemengde
verzekeringen, inclusief spaar–
hypotheken, worden onder de
vermogensbelasting gebracht. Op dit
moment is dat nog niet zo. Met
andere woorden: als je nu een
kapitaalverzekering hebt, valt deze
nog niet onder de vermogensbelas–
ting. Het is belangrijk om dit vooraf
vast te stellen. Het onder de
vermogensbelasting brengen van
deze verzekeringen is in feite een
grondslagverbreding. De VVD-fractie
vindt dat, zeker gezien de discussie
over de vermogensbelasting, niet
echt acceptabel. Bij de behandeling
van de Brede herwaardering I is
duidelijk naar voren gebracht dat
kapitaalsvoorzieningen onderhouds–
voorzieningen zijn en geen gewone
spaarvormen. Als onderhouds–
voorzieningen onder de vermogens–
belasting worden gebracht, kunnen
straks ook bijvoorbeeld pensioenen
en dergelijke daar ondergebracht
worden. Dat kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn. Het is goed, een
consistente lijn te volgen. Als wordt
gesteld dat kapitaalverzekeringen
onderhoudsvoorziening zijn en geen
spaarvorm, dan moet deze lijn dus
consequent worden doorgetrokken.
Een kapitaalverzekering, zoals een
spaarhypotheek, is niet vergelijkbaar
met bijvoorbeeld het bezit van een
ton, die op de bank staat en wel
onder de vermogensbelasting valt.
Bij een kapitaalverzekering kan men
niet aan het geld komen. Ook door
de Kamer is uitgesproken dat dit een
verzekeringsvorm is en bovendien
een onderhoudsvoorziening. De
VVD-fractie overweegt dan ook, een
amendement in te dienen op dit
punt. Ik wacht met belangstelling de
argumentatie van de staatssecretaris
af.

Er zijn suggesties gedaan, de
vrijstelling die nu in de sfeer van de
inkomstenbelasting geldt, door te
trekken naar de vermogensbelasting.
Met andere woorden: een spaar–
hypotheek valt, als men binnen de
grenzen blijft, buiten de vermogens–
belasting. Dat is op zichzelf een
praktische oplossing. Er is echter een
commissie ingesteld naar aanleiding
van kamervragen van D66 en de VVD
op het gebied van de administratieve
lastenverlichting. De staatssecretaris
is daar een warm voorstander van. Ik
vraag mij af wat voor administratieve
rompslomp het met zich brengt als
op de een of andere wijze toch de
kapitaalverzekeringen, al dan niet
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met een grote vrijstelling, onder de
vermogensbelasting worden
gebracht. In de politiek zeggen wij
immers continu dat het allemaal zo
slecht is en bovendien moeten de
verzekeringsmaatschappij het gaan
waarderen. Met een heel grote
vrijstelling zijn wij een hoop kwijt,
maar waar doen wij het eigenlijk
voor? Kennelijk bestaat er een angst
dat er in de paar procent polissen die
niet onder de vrijstelling vallen, een
enorme vlucht zal ontstaan en dat er
sprake zal zijn van misbruik. Ik
verneem graag van de staatssecreta–
ris wa* zijn mening hierover is, opdat
wij hierover van gedachten kunnen
wisselen en eventueel uiteindelijk de
kapitaalverzekeringen uit de
vermogensbelasting zullen houden.
Aansluitend bij wetgeving inzake de
inkomstenbelasting en in het kader
van stroomlijning van regelgeving, is
een andere mogelijkheid om de
vrijstelling door te trekken naar de
vermogensbelasting.

Er zijn ook gevallen waarin oude,
gerichte lijfrentes onder de vermo–
gensbelasting kunnen vallen. Kan de
staatssecretaris öf de toezegging
doen dat hij hier nog eens naar zal
kijken, öf nu aangeven of dit nu al
dan niet kan worden meegenomen in
een amendement?

Voorzitter! Ik kom op de Brede
herwaardering III. Dit wetsvoorstel
regelt een aantal aanpassingen naar
aanleiding van de Brede herwaarde–
ring I. Ik zal slechts een aantal
punten aangeven die nog wat nadere
aandacht behoeven. Als eerste is dat
de afkoop van alimentatie–
verplichtingen. Vroeger kon na een
scheiding de man of vrouw worden
afgekocht; de afkoopsom was
aftrekbaar van de inkomensten–
belasting en de uitkering aan de
ex-partner was direct belastbaar in
de inkomstenbelasting. Dit is
gedefiscaliseerd en tegenwoordig
wordt de saldomethode toegepast.
Wellicht is het aan te bevelen, eens
te onderzoeken of in de praktijk toch
behoefte bestaat aan "fiscalisering"
van de afkoop van de alimentatiever–
plichting, te meer omdat nu het
geven van contant geld aan de
ex-partner wel aftrekbaar is van de
inkomstenbelasting en een
onderhoudsvoorziening niet. Hierbij
komt dat, wanneer een ex-partner
het geld verbrast en in de bijstand
terechtkomt, deze via de sociale
dienst, via een achterdeurtje, weer
kan terugkomen. Andere coalitie–
partijen zullen hier beslist nog

aandacht aan besteden en als blijkt
dat er behoefte aan is, is het wellicht
wenselijk om deze regeling toch
weer te veranderen. Ik verneem
graag een reactie van de staatssecre–
taris.

Gelukkig hebben wij in de wet nog
een "overkill" kunnen vinden en die
zit in artikel 26a, lid 2, waarmee men
oneigenlijk gebruik van de
vrijstellingsgrens bij de kapitaal–
verzekering wil bestrijden. Dat is op
zichzelf prima: als er uit een
kapitaalverzekering van twintig jaar
na zestien jaar een premie wordt
gehaald, waarna de polis tot
uitkering komt en er alleen maar
rente wordt ontvangen, dan kan
continu gebruik worden gemaakt van
de vrijstelling. Dat is natuurlijk nooit
de bedoeling geweest van de wet.
De WD is dan ook van mening dat
het perfect is dat dit wordt aange–
pakt, maar vraagt zich af of men de
gehele vrijstelling moet kwijtraken
als er minder dan ƒ 50.000 wordt
uitgehaald. Ook dit onderwerp zullen
de andere partijen verder uitwerken;
ons lijkt deze "overkill" niet nodig, in
het bijzonder niet voor oude polissen
waarin geen opvangmogelijkheid is
geschapen.

Bij de Brede herwaardering III is
geen aandacht besteed aan het feit
dat bij verpanding van een AOV-polis
negatieve persoonlijke verplichtingen
in aanmerking moeten worden
genomen. Bij de behandeling van de
Brede herwaardering I was het alleen
de bedoeling om belening en
verpanding van lijfrenten te treffen.
Als gevolg daarvan kunnen
ondernemers bij financiering hun
AOV-polis niet meer meenemen. Is
het niet zinvol om hier nog even
naar te kijken?

De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
Ik had van onze vaste procedure–
bewaker, de heer Reitsma, begrepen
dat ik maximaal 37 minuten zou
mogen vullen, dus ik heb echt mijn
best gedaan.

Ik heb twee argumenten om in te
stemmen met het niet aanwezig zijn
van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en één
argument om er niet mee in te
stemmen. Het is dus 2-1. Ik heb
begrip voor het feit dat hij aanwezig
moet zijn bij het begrotings–
onderzoek en ik heb een onbeperkte
waardering voor de staatssecretaris
van Financiën. Dit zijn twee
argumenten waardoor ik tevreden
ben. Het argument waardoor ik

ontevreden ben, is het feit dat de
Brede herwaardering I, II en III een
buitengewoon grote bijdrage heeft
geleverd aan het ontwikkelen van de
werkgelegenheid in Nederland, op
het gebied van de grafische industrie
en van congressen. Dat waardeer ik
en daarom had ik gehoopt dat de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid hier toch aanwezig
zou kunnen zijn. Dit argument weegt
echter minder zwaar dan de twee
andere.

Na het vertrek van de heer
Vreugdenhil zijn er in onze fractie
zo'n acht man in opleiding tot
fiscalist. Wij selecteren er later
uiteraard de allerbesten uit. Zelf ben
ik ook in opleiding. Ik heb tot nu toe
alleen zeer eenvoudige zaken mogen
behandelen, zoals de BTW op
bouwkavels, de dividendbelasting en
de techno-lease. Ik heb mij ook
bewogen op het gebied van de
Brede herwaardering, maar voordat
ik hiermee verder ging, heb ik mij
eerst verdiept in de visie van de
staatssecretaris op niet-fiscalisten.
Deze heeft hij verwoord bij de
discussie over de verlaging
tariefopstapje vennootschaps–
belasting op 21 juni van dit jaar, naar
aanleiding van de maiden-speech
van mevrouw De Vries.

Daarbij zei hij op zeer trieste toon
dat hij de afgelopen jaren vaak van
gedachten had moeten wisselen met
een paar met name genoemde
personen, en dat het een verrijking
van de fractie van de VVD is dat de
fiscaliteit in die fractie nu eindelijk
wordt versterkt door iemand die er
echt verstand van heeft. In die geest
gaat hij nog een half uur door, dus ik
dacht: laat ik mij diepgaand laten
bijstaan door echte fiscalisten. Ik heb
drie fiscalisten ingehuurd: de heer
Harkema, de heer Vreugdenhil en de
heer Van der Meulen, zodat ik mij
hier voel als een soort Mozes,
ondersteund aan alle zijden. Ik wist
immers hoe de staatssecretaris over
niet-fiscalisten denkt.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): Ik
ben benieuwd wat hieruit gaat
komen. Ik volg het met belangstel–
ling.

De heer Terpstra (CDA): Ikzelf ook.
De Brede herwaardering is

volgens een artikel van de heer
Brouwer al twintig jaar in beweging.
Het gaat hierbij om de relatie tussen
de fiscus en de opbouw van
pensioenen en onderhouds–
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voorzieningen. Volgens het CDA
volgt de fiscus hier wat maatschap–
pelijk normaal wordt geacht. Wij
doen geen keuze tussen de
staatssecretaris van Financiën en de
staatssecretaris van Sociale Zaken,
maar wij vinden dat zij met z'n
tweeën de maatschappelijke
ontwikkelingen op dit gebied zouden
moeten volgen. Zij beslissen niet zelf
wat normaal is, maar dat is een
maatschappelijk proces. Het begrip
"normaal" is zelf ook weer onderhe–
vig aan een brede herwaardering en
volop in beweging, bijvoorbeeld
door flexibele pensionering, maar
daar kom ik nog op terug.

Bij de Brede herwaardering I gmg
het om een wijziging van de
lijfrente-aftrek in een soort drietraps–
raket. Volgens mij werkt dat systeem
goed Mijn vraag aan de staatssecre–
taris is of dat inderdaad zo is.
Toentertijd was er nogal wat kritiek,
maar die kritiek horen wij nu
eigenlijk niet meer. Mogen wij
achteraf vaststellen dat het een
lumineus idee is geweest om die ene
aftrek te vervangen door een
drietrapsraket, waardoor normaal
pensioenbeleid mogelijk wordt
gemaakt?

De wijzigingen van het wetsvoor–
stel 23023 lossen nog enkele
problemen op. In grote lijnen gaan
wij daarmee helemaal akkoord.

De Wet op de pensioenfondsen–
heffing kan wat ons betreft weg.
Gelet op de nieuwe uitspraken over
inhaalpensioenen en dergelijke lijkt
mij de kans dat er te grote reserves
in de pensioenfondsen bestaan, tot
nul gereduceerd. De uitspraken van
de rechters over gelijke behandeling
van mannen en vrouwen en over
inhaalpensioenen maken het
onwaarschijnlijk dat er nog reserves
zijn die in aanmerking komen voor
die heffing. Als je die wet intrekt, ben
je af van de verwijzingen naar die
wet in dit wetsvoorstel waardoor de
zaak nog weer eenvoudiger kan
worden gemaakt.

Bij de Brede herwaardering II is
het meest gediscussieerd over de
pensioen BV. Het onmogelijk maken
van de pensioen BV vonden wij in de
schriftelijke gedachtenwisseling met
de regering onjuist. Dit voorstel is
thans gewijzigd. De eis van het
solide beleggen, de beperking van de
overdracht en het begrip onderne–
ming in materiële zin vonden wij te
strak geformuleerd. Ook dit is weer
geregeld bij de nota van wijziging nr.
3.

Voorzitter! Op deze wijze kan het
CDA geen oppositie voeren. Als het
beleid van paars is dat alle ideeën
van het CDA bij voorbaat worden
overgenomen, dan is het voor ons
zeer moeilijk oppositie te voeren, al
is het voor het Nederlandse volk een
uitstekende zaak dat paars het zo
doet. Ik dacht dat mevrouw De Vries
het ook zo naar voren bracht in haar
beschouwing.

Wij zijn ook tevreden met de brief
van de staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over de
wijziging van de statuten. Maar ik
heb nu genoeg algemene opmerkin–
gen gemaakt. Tot slot wil ik nog
enkele vragen stellen.

Mijn eerste vraag betreft de
procedure en de snelheid. Wij
hebben de neiging alles deze week te
willen afwerken en later te komen
met een eventuele verbetering. Dat is
bijvoorbeeld ook gebeurd bij de
Brede herwaardering I. Wij zijn toen
begonnen. Later zijn nog wat
technische wijzigingen aangebracht.
Stellen de staatssecretarissen zich
ook deze lijn voor?

Ik heb ook nog een paar techni–
sche vragen. Wordt het afzien van
pensioen door de gerechtigde gezien
als vervreemding? Wat vindt de
staatssecretaris van het idee om
afstand van pensioenrechten in
dergelijke gevallen slechts te
belasten als de vennootschap niet in
Nederland gevestigd is?

Wij zijn ermee akkoord gegaan dat
het afkopen van pensioenen naar het
buitenland niet meer mogelijk is. Een
dergelijke afkoop wordt gestraft met
een heffing van 60%. Zouden
daarmee op langere termijn geen
problemen kunnen ontstaan in
verband met allerlei belasting–
verdragen waarbij in wezen het
woonstaatprincipe geldt?

Ik heb nog een zestal vragen die ik
de staatssecretaris schriftelijk wil
voorleggen. Ik heb daarvoor drie
argumenten. Het eerste is de
luisteraar via de draadomroep, het
tweede is mijn technische kennis en
het derde is dat een aantal organisa–
ties heeft gevraagd, enkele vragen
schriftelijk af te werken. Mij lijkt het
daarom een goed idee deze zes
vragen aan de staatssecretaris voor
te leggen. Ik zou deze vragen graag
voor donderdag schriftelijk beant–
woord willen zien.

De voorzitter: Ik wijs de heer
Terpstra en de andere leden erop dat
dit gezien het karakter van dit

overleg en het afrondende plenaire
debat nog mogelijk is. Schriftelijke
vragen kunnen uiteraard worden
gesteld, mits de beantwoording tijdig
voor het afrondende debat voor de
Kamer beschikbaar is.

De heer Terpstra (CDA): De
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft een brief
geschreven over bestaande
pensioenlichamen. Kunnen wij ervan
uitgaan dat hetgeen daarin staat ook
geldt voor nog op te richten
lichamen?

Ik heb ook nog een paar vragen in
verband met de relatie met de
vermogensbelasting. Mevrouw De
Vries heeft die vragen ook al gesteld.
De grondslag voor de vermogensbe–
lasting wordt met dit wetsvoorstel
verbreed. Is dat bedoeld om de
vermogensbelasting zelf te kunnen
verlagen? Is het niet een beetje
vreemd dat terwijl de hele Kamer
streeft naar vermindering en
verlaging van de vermogensbelas–
ting, juist de staatssecretaris die het
voortouw heeft in de strijd voor deze
verlagmg, overgaat naar een
verbreding van de grondslag?

Tot slot wil ik nog een vraag
stellen over de relatie tussen
beperking afkoop en de financiering
van het initiatiefwetsvoorstel–
VreugdenhilA/ermeend. De uitwer–
king van het initiatiefwetsvoorstel–
Vreugdenhil/Vermeend is duurder
dan verwacht, terwijl de ?fkoop van
de pensioenen minder blijkt op te
leveren. Wil de staatssecretaris
daarom nog eens beide ontwikkelin–
gen helder uiteenzetten?

De heer Schutte (GPV): Mijnheer de
voorzitter! Ik ben blij dat ik na de
heer Terpstra mag spreken. Ik ben
niet de enige die geen fiscalist is.
Overigens kan ik tot troost van de
heer Terpstra zeggen, dat het mij
heel vaak overkomt dat ik moet
spreken over zaken, waarin ik geen
specialist ben. Met een woordspeling
op een uitspraak van een ook de
heer Terpstra bekende theoloog zou
ik willen zeggen: alles is politiek, ook
als het gaat over belastingen. Wij
moeten wel voorkomen dat burgers
straks gaan zeggen, dat politiek ook
niet alles is. Dat is al snel het geval
als sprake is van vele specialismen.
Een goede menging van die beide
lijkt mij een goede basis voor een
zinnige discussie.

Voorzitter! Ik spreek mede namens
de fracties van de RPF en de SGP. De
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wijziging van de fiscale wetgeving
ter zake van pensioenen bevindt zich
in een aantal spanningsvelden. Daar
is in de eerste plaats het maatschap–
pelijk belang dat eraan wordt
gehecht, dat individuen en sociale
partners voorzieningen treffen voor
de oude dag, aanvullend op de
bodemvoorziening dat de AOW nog
geacht wordt te bieden. Dat is de
ratio van de fiscale faciliëring van
pensioenaanspraken. Naarmate de
AOW meer onder druk komt te staan
neemt het beiang van aanvullende
pensioenverzekering alleen maar toe.
Daar staat tegenover dat het niet de
bedoeling is dat de meest welva–
rende burgers zich ten koste van de
fiscus voorzien van een riante
voorziening die het redelijke ver te
boven gaat.

Een ander spanningsveld waar wij
voor komen te staan is de wens naar
flexibilisering die steeds sterker
wordt gevoeld en anderzijds de
noodzaak om oneigenlijk gebruik van
spaarvormen tegen te gaan. In het
kader van de Brede herwaardering is
na veel vijven en zessen een regeling
tot stand gekomen die het uitbundig
gebruik van kapitaalverzekeringen
aan banden heeft gelegd. Om het
vriendelijk uit te drukken: ik geloof
niet, dat deze wetgeving heeft
meegeholpen in de richting van
flexibilisering. Ze heeft in ieder geval
niet meegeholpen bij het tot stand
komen van inzichtelijke wetgeving.

Ook de beide wetsvoorstellen die
wij vandaag bespreken dragen
daartoe niet bij, al moet ik zeggen
dat de laatste wijziging die is
voorgesteld een stap in de goede
richting is. Steeds weer opnieuw
wordt de wetgeving aangescherpt
om oneigenlijk gebruik van de fiscale
faciliëring van pensioenaanspraken
terug te dringen. Al met al dreigt de
wetgeving steeds complexer te
worden. De vraag rijst of wij op deze
weg door moeten biijven gaan.
Kennelijk zijn de regelingen nog zo
aantrekkelijk, dat belastingplichtigen
wegen blijven zoeken hun pensioen–
aanspraken met behulp van
belastingfaciliteiten te verbeteren.
Zijn wij daarom niet op een punt
aangeland, waarop wij het eind–
loonstelsel en de hoogte van het als
redelijk aanvaarde pensioen meer
ten principale ter discussie moeten
stellen? In de nota Aanvullende
pensioenen heeft het vorige kabinet
al voorzichtig enige vraagtekens
gesteld bij het eindloonstelsel. Een
belangrijk bezwaar vind ik, dat het

emdloonstelsel mede de inflexibiliteit
op de arbeidsmarkt in stand houdt.
De 70% bruto van het laatste
verdiende loon als richtsnoer voor
het pensioen blijkt in veel gevallen
veel hoger uit te komen. Het kabinet
heeft bij zijn aantreden te kennen
gegeven te willen werken aan een
forse reductie van VUT-aanspraken.
Bij flexibilisering van pensioen kan ik
mij iets voorstellen van een uitruil
van VUT tegen een pensioen dat
minder is dan bijvoorbeeld 90% van
het laatst verdiende loon. Nu er
sprake is van een aanvaarde
vermindering van de pensioenbreuk–
problematiek kunnen hiervoor
ruimere mogelijkheden ontstaan.

Mijn bezwaar tegen de brief van
de vorige staatssecretaris van
Financiën over flexibilisering van
pensioenen is, dat wij daarm een te
afwachtende houding aantreffen ten
opzichte van sociale partners. De
fiscaliteit volgt de maatschappelijke
ontwikkeling. Dat is waar en in veel
gevallen ook goed te verdedigen,
maar wij discussiëren wel met het
kabinet. En dan heb je toch de
behoefte aan een consistente visie
die zowel vanuit de sociale als vanuit
de fiscale optiek is doordacht. In die
zin heeft Stevens met zijn artikel in
het Weekblad gelijk met zijn kritiek,
dat er toch nog te veel verkokering
is. Welke bijdrage mogen wij van het
kabinet verwachten in het debat over
toenemende flexibilisering van
pensioenen en wat kan nieuwe wet–
en regelgeving daaraan toevoegen?

Overigens is het wel noodzakelijk
de grenzen ter zake van de flexibili–
sering in de gaten te houden. Het
bieden van meer keuze–
mogelijkheden tussen pensioen–
leeftijd en pensioenhoogte heeft voor
mij de meeste prioriteit. Bij het
verruimen van de keuze–
mogelijkheden tussen ouderdoms–
pensioen en nabestaandenpensioen
zal men al snel op grenzen stuiten.
Een ongelimiteerde keuze verwoest
de solidariteitselementen die in het
huidige systeem zitten en kan ertoe
leiden, dat er gekozen wordt voor
een nog hoger ouderdomspensioen.
En dat kan toch niet de bedoeling
zijn.

De gang van zaken rond wetsvoor–
stel 23046 toont wel aan hoe moeilijk
het is een goed evenwicht te vinden
tussen wat maatschappelijk nodig en
wat fiscaal aanvaardbaar is De
tweede nota van wijziging was nog
warm van de persen of een derde
bereikte ons al, waarmee de tweede

voor een deel weer werd gecorri–
geerd. En dat allemaal naar
aanleiding van één artikel in de
vakpers, dat nog niet eens was
gepubliceerd. Ik vind het in de
bewindsman te prijzen dat hij bereid
is zich te laten overtuigen door
goede argumenten en dat hij niet
krampachtig vasthoudt aan een
eenmaal ingenomen stelling. Het
doet wel de vraag rijzen hoe
doordacht de tweede nota van
wijzigingen eigenlijk was. Met name
de vrij vergaande beleggingseis voor
eigen pensioenlichamen en de
beperking van de overdrachtsmoge–
lijkheden van de ene pensioen–
voorziening naar de andere waren
kritiekpunten op het gewijzigde
voorstel. Op deze onderdelen is nu
aan de kritiek tegemoet gekomen.
Blijft staan het punt van de vestigings–
eis. Ik zou graag zien dat de
bewindsman nog eens inging op de
mogelijke strijd van deze bepaling
met het EG-recht.

Wetsvoorstel 23023 voorziet in het
corrigeren van een aantai onvolko–
menheden uit de eerste fase van de
Brede herwaardering. Zo vinden
onze fracties het een verbetering dat
nu wordt voorzien in een indexering
van de in dit wetsvoorstel genoemde
bedragen.

De voorgestelde saldomethode
bleek al snel na inwerkingtreding niet
waterdicht tegen oneigenlijk gebruik.
Ook dit lek wordt nu dichtgekit, zou
ik haast zeggen. De vraag is wanneer
het volgende lek zich aandient. Dan
moet expliciet de afweging worden
gemaakt of het lek zo gevaarlijk is
dat de wetgever daarop moet
reageren met een nieuwe verbijzon–
dering van de toch al complexe
wetgeving. In dit geval vond ik het
discutabel. Het gaat om een relatief
klein lek, maar het kan ook op
relatief eenvoudige wijze worden
gedicht. Daar de reeds aangenomen
wet toch moest worden aangepast, is
het te begrijpen dat deze reparatie
meteen werd meegenomen.

De meeste moeite hebben wij met
de wijziging die aan de Eerste Kamer
is toegezegd, namelijk om ook in de
derde tranche ongehuwd samenwo–
nenden gelijk te behandelen met
gehuwden. Aanvankelijk werd dit
niet voorgesteld. Terecht wees de
ambtsvoorganger van de staatssecre–
taris op de juridische zorgplicht die
gehuwden ten opzichte van elkaar
hebben.

Wij hebben het hierbij over de
derde tranche. Ik was destijds al niet

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 046 en 23 023, nr. 18



zo overtuigd van de noodzaak van
deze mogelijkheid, maar ik heb mij
ervan laten overtuigen dat er in een
enkel geval wel behoefte aan zou
kunnen bestaan, namelijk wanneer er
sprake is van een niet te verwaarlo–
zen tekort in de pensioenvoorziening.
Bij gehuwden is dit over het
algemeen vrij duidelijk. Bij de grote
variatie in samenlevingsvormen,
waarbij mensen al dan niet in
vergaande mate financiële verant–
woordelijkheid voor elkaar hebben
aanvaard, ligt dit veel minder
duidelijk. Ik vond het daarom heel
legitiem dat in dit soort gevallen de
extra mogelijkheid van de derde
tranche niet werd geboden.

Bestaat met de thans voorgestelde
gelijke behandeling van gehuwden
en ongehuwd samenwonenden niet
de kans op een nieuw lek? Het kan
toch niet zo zijn dat als een soort
dogma overal waar in onze
wetgeving gehuwden voorkomen
een is-gelijk-teken wordt gezet met
ongehuwd samenwonenden? Soms
zal dat nodig zijn om erger te
voorkomen of omdat zaken nu
eenmaal geregeld moeten worden. Ik
vind echter dat de overheid
onderscheid dient te blijven maken
tussen gehuwden en anderen, die er
bewust voor kiezen zich niet
publiekelijk vast te leggen op de
wederzijdse verplichtingen die het
huwelijk meebrengt. Dan hoeft de
overheid ze ook niet tegemoet te
komen met regelgeving die bedoeld
is voor gehuwden die zich wel
publiekelijk hebben uitgesproken
over het nakomen van de verplichtin–
gen die het huwelijk meebrengt. Ik
heb daarom een amendement
ingediend - het moet nog rondge–
deeld worden, meen ik - om dit
gedeelte uit het wetsvoorstel te
verwijderen. Overigens, hoe verder
de wetgever wil gaan met het
toekennen van gelijke rechten hoe
zwaarder de eisen mogen zijn die
gesteld kunnen worden.

Bij de overdracht van de basis–
aftrek is het goed te verdedigen dat
wordt gekeken naar de feitelijke
situatie van dat moment. Als het
gaat om nabestaandenvoorzieningen
mogen echter zwaardere eisen
worden gesteld. In de Algemene
nabestaandenwet werd een aantal
objectieve criteria gehanteerd op
basis waarvan er van een gelijke
behandeling sprake zou kunnen zijn.
Dienen vergelijkbare criteria dan ook
niet hier te worden gehanteerd?

Voorzitter! Beide wetsvoorstellen
hebben een lange doorlooptijd
gehad. Of de kwaliteit van de
wetgeving evenredig is toegenomen,
waag ik te betwijfel. Wel weet ik
zeker dat de fiscale behandeling van
pensioenaanspraken in hun
veelvormige gestalten voorlopig nog
wel niet van de politieke agenda zal
zijn verdwenen. Ik hoop dat de
bewindslieden snel nieuwe aanzetten
kunnen geven voor de discussie die
de herziening van de pensioen–
wetgeving in een stroomversnelling
kan brengen. Daar is de zaak
belangrijk genoeg voor.

Ten slotte nog iets naar aanleiding
van de recente brief van de
bewmdslieden van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over het vervallen
van de eis dat de akten moeten
worden aangepast. Gemeld is dat
hiervoor een ministeriële regeling
nodig is. Ik neem aan dat deze
ministeriële regeling terugwerkende
kracht krijgt. Anders schiet zij haar
doel voorbij. Normaal gesproken zijn
wij hiermee zeer terughoudend als
het gaat om rechten en plichten van
burgers. Dit wil ik graag bevestigd
zien.

De heer Van der Ploeg (PvdA):
Voorzitter! Na genotsrechten,
vruchtgebruik, bloot eigendom
alsmede moeders en dochters mag
ik nu de BH doen, niet alleen de BH
II, maar ook de BH III. Een duistere
wereld! Zoals mijn vriendin en
collega, als ik haar zo even mag
noemen, Bibi de Vries zegt: menig
man zal hier warm voor lopen. Ik
constateer dat zij waarschijnlijk een
van de weinige vrouwen is in deze
wereld, die hier bijzonder warm voor
loopt en er misschien wel helemaal
verhit van wordt.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): Wat
krijgen we nou?! Ik dacht dat ik een
vak had geleerd en dat het daarover
ging!

De heer Van der Ploeg (PvdA):
Voorzitter! Dat is nou net het verschil
tussen mevrouw De Vries van de
VVD, die een fiscaliste is, en de
persoon die nu spreekt en die maar
een simpele econoom is. Ondanks
dit alles zal ook ik proberen, voor dit
wetsvoorstel warm en wellicht verhit
te worden.

Het gaat om een aanpassing van
de Wet op de loonbelasting 1964 en
andere wetten, zoals die inzake de
vermogensbelasting, de successie–

rechten en de mysterieuze CSV - ik
meen dat dit de Coördinatiewet
Sociale Verzekeringen is - aan de
Brede herwaardering I, die een
fiscale regeling voor lijfrente in de
inkomstenbelasting introduceerde. Ik
heb dit als een lastig en ondoorzich–
tig dossier ervaren. Ik heb er veel
van geleerd maar het heeft mij ook
veel tijd en energie gekost, méér dan
ik had verwacht. Misschien heeft dit
ook wel te maken met de importantie
van het wetsvoorstel, enerzijds voor
de schatkist en anderzijds voor de
dynamiek van onze economie.

De voornaamste conclusie die ik
aan de hand van dit i/vetsvoorstel
trek, is dat de pensioen-BV het leven
niet onmogelijk moet worden
gemaakt. Men kan de pensioen-BV
niet helemaal dichtspijkeren en men
kan haar zeker niet verbieden. Het is
van essentieel belang dat een goede
afweging wordt gemaakt tussen
enerzijds voldoende ruimte voor het
ondernemerschap, het "paarse
credo" van dit kabinet, en anderzijds
voldoende waarborgen tegen
oneigenlijk gebruik van bijvoorbeeld
pensioen-BV's.

Bij deze afweging wil het kabinet
aan de ene kant alles op alles zetten
om meer dynamiek in de economie
te bewerkstelligen. Naast fiscale
faciliteiten in verband met investerin–
gen en kredietverleningen aan
starters - ik verwijs hierbij naar de
inbreng van mijn fractie tijdens de
algemene financiële beschouwingen
- is het essentieel dat bestaande en
nieuwe ondernemingen zoveel
mogelijk ruimte wordt geboden om
zich op een zo gezond mogelijke
manier te ontplooien. Het motto van
dit en van elk ander kabinet behoort
immers te zijn: werk, werk en nog
eens werk. Dat schijnt thans
inderdaad het motto van bijna elke
maatschappelijke beweging in
Nederland te zijn.

Het is een illusie, te denken dat de
broodnodige groei van de werkgele–
genheid kan plaatsvmden in de
collectieve sector. De overheid kan
wat banen voor langdurig werklozen
creëren maar de echte groei van de
werkgelegenheid moet in de
marktsector worden gerealiseerd.
Alleen al daarom juicht mijn fractie
het toe dat bij de beoordeling van de
Brede herwaardering II staatssecreta–
ris Vermeend meer in het algemeen
ten volle aandacht heeft gegeven aan
de belangen van ondernemers in het
bedrijfsleven. De eis van "solide"
beleggen in eigen pensioen-BV's,
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zoals vertolkt in de tweede nota van
wijziging, kwam erop neer dat
voorkomen moest worden dat de
pensioengerechtigde gedurende de
fase van het opbouwen van de
pensioenrechten en daarna vrijelijk
over het pensioenvermogen kon
beschikken, met het risico dat de
pensioenbestemming niet zou
worden gerealiseerd. Deze eis van
"solide" beleggen vormde, zoals
velen terecht hebben betoogd, een
bedreiging voor het ondernemer–
schap. Veel ondernemers voelen zich
genoodzaakt, of zij dat nu leuk
vinden of niet, de opgebouwde
pensioenrechten in te zetten als een
gedeelte van het vermogen van de
onderneming. Niet elke onderneming
kan het zich veroorloven, al het
opgebouwde pensioen te herverzeke–
ren bij een professionele verzekeraar.
Wordt het pensioengeld al te
rücksichtslos onttrokken aan
ondernemingen, dan komt menig
bedrijf in financieringsmoeilijkheden.
Een typische ondernemer heeft de
bedoelmg, ooit zijn pensioengeld
buiten de eigen onderneming te
beleggen maar soms "kan het
eventjes niet".

Natuurlijk hadden ook wij liever
dat deze opgebouwde pensioen–
rechten netjes opzij zouden worden
gezet voor het pensioen later, maar
de realiteit gebiedt ons te constate–
ren dat dit kan wringen met goed
ondernemerschap. Menige onderne–
ming zal immers niet slagen in het
vinden van een externe financier
terwijl niemand in onze economie is
gebaat bij een golf van faillissemen–
ten. Daarom is mijn fractie er blij om
dat de staatssecretaris in de derde
nota van wijziging deze eis, mede op
advies van professor Stevens en vele
betrokkenen, heeft ingetrokken.

Sommigen zouden bezwaar
kunnen aantekenen bij het uitleen–
verbod naar de privésfeer. Dit lijkt
ons echter niet terecht daar dit
verbod gewoon is bedoeld om
oneigenlijk gebruik van omgebouwd
pensioenvermogen tegen te gaan.
Men behoort zich hier te houden aan
de lijn dat fiscaal gefacilieerde
oudedagsgelden zoveel mogelijk
buiten het bereik van belanghebben–
den behoren te blijven. Voorts is ook
met de invoering van bestuurders–
aansprakelijkheid bedoeld, oneigen–
lijk gebruik tegen te gaan; ook dit
komt ons alleszins redelijk voor.

De andere kant van de eerder door
mij genoemde afweging van
voldoende kansen voor het

ondernemerschap en de waarborgen
tegen het oneigenlijk gebruik van
pensioen-BV's is echter óók van
belang. In het wetsvoorstel zoals het
nu ter tafel ligt, is naar het oordeel
van mijn fractie inderdaad voldoende
aandacht gegeven aan die waarbor–
gen. Zo wordt de mogelijkheid van
vlucht naar het buitenland om
belasting te ontduiken, afgesneden
door de heffing van 60% aan de
grens. Er is sprake van een straf–
korting van 60% van de waarde van
de pensioenaanspraak, indien er in
strijd met de wet wordt gehandeld,
bijvoorbeeld bij een verboden afkoop
van pensioen.

Voordat ik tot mijn politieke
conclusie over pensioen-BV's kom en
in het geval dat men denkt dat het
dualisme aan de wilgen gehangen
wordt, heb ik er behoefte aan om
een kritische opmerking aan het
adres van mijn vriend en collega,
staatssecretaris Vermeend, te maken.
Voor een volksvertegenwoordiger,
laat staan voor iemand die wetge–
ving van buiten de Haagse visvijver
wil volgen, is een duidelijk en helder
proces van besluitvorming van groot
belang. Hoewel ik de snelheid van
handelen van de nieuwe staatssecre–
taris - hij blijkt daar zelfs berucht om
te zijn - als een zeer verfrissend
element in de Haagse politiek ervaar,
ben ik verrast door de verschillende
U-bochten voordat het uiteindelijke
wetsvoorstel na nog eens drie nota's
van wijzigingen voor ons ligt. Het
was echter een zeer spannende rit
met veel discussie onderweg.

Blijkbaar heb ik niet als enige de
ervaring dat de onderhavige materie
zeer complex is. Doordat de
staatssecretaris goed geluisterd
heeft, ziet het uiteindelijke wetsvoor–
stel er nog redelijk uit.

Mijn politieke conclusie op
hoofdlijnen na deze discussies luidt
dan ook dat wij dit wetsvoorstel zo
snel mogelijk moeten afhandelen. De
schatkist is daarmee gebaat en de
ondernemers van Nederland hebben
recht op duidelijkheid. Toch heb ik
nog een aantal vragen over en plaats
ik enkele kanttekeningen bij dit
wetsvoorstel die ik beantwoord,
opgehelderd dan wel opgelost wil
hebben, voordat de PvdA-fractie kan
instemmen met dit wetsvoorstel.

De PvdA-fractie juicht het toe dat
er een werkgroep Flexibele pensione–
ring in het leven geroepen \s. Dit is
natuurlijk niet zo gek, omdat er een
initiatiefwetsvoorstel is van de heren
Vermeend en Van Zijl voor flexibele

pensionering. Nederland is immers
niet zozeer gebaat bij grootscheepse
vervroegde uittreding, de VUT, als
wel bij meer en niet minder
arbeidsmarktparticipatie. Het is
zonde om het opgebouwde menselijk
kapitaal, de door zweet en tranen
verworven ervaring van oudere
werknemers en ondernemers,
verloren te laten gaan. Geen
weldenkend mens zal serieus willen
pleiten voor kapitaalvernietiging.
Flexibele pensionering is van belang,
omdat het de arbeidskosten
terugdringt en mogelijke knelpunten
bij het behouden van voldoende
personeel voorkomt.

In Nederland moeten wij toe naar
tijdelijke uittreding, de TUT, wat hier
nu niet aan de orde is. Ik noem in dit
verband scholings– en ouderschaps–
verlof. Vandaag gaat het volgens mij
wel om flexibele uittreding, de FUT.
Voor de kracht van onze economie is
het van belang dat wij meer doen
aan flexibele pensionering.

De kern van het voorstel–
Vermeend/Van Zijl is dat werknemers
en werkgevers de vrijheid krijgen om
in overleg te kiezen voor een
pensioenleeftijd tussen 58 en 65 jaar.
Bovendien zou deeltijdpensioen
vanaf 55 jaar mogelijk moeten
worden, alsook om na het 65ste jaar
door te werken met eventueel enige
opbouw van pensioen. Dit alles zou
bevorderd moeten worden door een
verruiming van de fiscale aftrekbaar–
heid van de pensioenpremies.

De heer Schutte heeft al gezegd
dat er ook een discussie gaande is
over het eindloonstelsel. Ik weet dan
ook dat staatssecretaris Vermeend
een warm voorstander en zelfs
pleitbezorger is van flexibele
pensionering. Kan de staatssecretaris
de Kamer inlichten over de verhou–
ding van dergelijke initiatieven tot de
Brede herwaardering II en III, opdat
er ook voor de ondernemers meer
kansen voor flexibele pensionering
gecreëerd worden?

Samen met de heer Schutte van
het GPV vraag ik mij dit af, omdat in
de wetgeving inzake de Brede
herwaardering niets van de plannen
over flexibele pensionering terug te
vinden is. Kan de staatssecretaris
ons vertellen binnen hoeveel tijd het
rapport van de werkgroep Flexibele
pensionering en eventuele wetgeving
ter zake naar de Kamer gezonden
worden?

In de Pensioen– en spaarfondsen–
wet is via het wetsvoorstel 23123 van
Sociale Zaken de pensioenbreuk
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geheeld. Hiermee heeft de werkne–
mer het recht om zijn pensioen–
kapitaal mee te nemen naar een
nieuwe werkgever. Het is mogelijk in
de sfeer van de lijfrentes fiscaal
gefacilieerd extra premie te betalen
binnen de pensioendefinitie van de
loonbelasting om de pensioenbreuk
te repareren. Nu dit mogelijk is in de
sfeer van de lijfrentes kan de
staatssecretaris ons informeren over
eventuele implicaties voor de
pensioendefinitie in het onderhavige
wetsvoorstel?

Kan de staatssecretaris een reactie
geven naar aanleiding van de vraag
of het beleid van zijn coilega–
staatssecretaris van Sociale Zaken,
de heer Linschoten, ter zake van de
Pensioen– en spaarfondsenwet
fiscale consequenties kan hebben? Is
het niet vreemd dat de toepassing
van een belastingwet afhankelijk is
van de Pensioen– en spaarfondsen–
wet? Verschillende organisaties
hebben hier overigens op gewezen.
De staatssecretaris van Sociale Zaken
heeft de Kamer reeds laten weten
dat de van de Pensioen– en
spaarfondsenwet afgeleide eis dat
pensioen-BV's enkel een pensioen–
toezegging en niet activiteiten zoals
vermogensbeheer mogen uitvoeren,
komt te vervallen. Kan de staatsse–
cretaris ons geruststellen dat beide
bewindslieden er alles aan zullen
doen om hun beleid op dit terrein op
elkaar af te stemmen?

Wij zijn erop gewezen dat het
mogelijk is dat grensarbeiders met
het wetsvoorstel benadeeld worden.
De pensioenpremie kan wellicht niet
meer in mindering worden gebracht
op het inkomen. Kent de regering
deze potentiële problematiek en wat
is daarop haar antwoord?

Bij afkoop van pensioen– of
VUT-aanspraken wordt voortaan de
gehele waarde van de aanspraak tot
het loon gerekend. De PSW wordt
zodanig gewijzigd dat emigratie tot
afkoop mag leiden. Toedeling bij
echtscheiding wordt echter niet als
afkoop aangerekend. De staatssecre–
taris heeft echter in de memorie van
antwoord aangegeven dat de afkoop
van alimentatieverplichtingen door
toekenning van een daartoe bij de
verzekeringsmaatschappij bedongen
lijfrente, zijn aandacht heeft. Stel dat
blijkt dat in de praktijk behoefte
bestaat aan een regeling waarbij de
koopsom voor de lijfrente bij de
alimentatieverstrekker aftrekbaar is
en bij de alimentatiegenieter volledig
belast is, is de staatssecretaris dan

bereid een dergelijke wettelijke
regeling te treffen?

De staatssecretaris wordt hartelijk
dank gezegd voor de tweede nota
van wijziging, waarin aan al onze
wensen ten aanzien van de
stamrechtvrijstelling tegemoet is
gekomen. Zo blijkt het mogelijk om
het stamrecht te blijven gebruiken
voor toekomstige pensioen–
voorzieningen waarvan de uitkering
niet direct behoeft in te gaan.
Bovendien mag het stamrecht ook
ten behoeve van nabestaanden
gebruikt worden. Hiermee is de PvdA
in haar nopjes.

De huidige regeling betreffende
aanspraak belast en uitkering vrij, is
als volgt. Indien een aanspraak wordt
belast, is de latere uitkering of reeks
van uitkeringen vrij. Ook de daarin
begrepen rente is, omdat die
onderdeel uitmaakt van de aanspraak
zelf, vrijgesteld van belastingheffing.
De voorgestelde regeling is dat de
uitkering of reeks van uitkeringen
belast zal worden in de inkomstenbe–
lasting met toepassing van de
zogenaamde saldomethode. Weer
iets geleerd! Dit betekent dat de
rentecomponent van de uitkering,
een vorm van inkomsten uit
vermogen, belast is, terwijl de rest
van de uitkering onbelast is. In het
voorlopig verslag van 21 juni 1993
heeft de PvdA reeds gepleit voor een
fatsoenlijke overgangsregeling voor
oude belaste aanspraken. De
voormalige staatssecretaris van
Financiën was blijkens de memorie
van antwoord van 13 oktober 1993
en de nota van eindverslag van 14
juni 1994 geen voorstander van een
overgangsregeling, omdat het
nieuwe regime zich veeleer op de
uitkering dan op de aanspraken zou
richten.

De PvdA-fractie is niet door dit
argument overtuigd en pleit daarom
nog steeds voor een overgangs–
regelmg voor oude belaste aanspra–
ken. In concreto wordt eraan gedacht
om een amendement in te dienen
dat erop neerkomt, dat de saldo–
methode niet geldt voor contracten
die tot en met 31 december 1994 zijn
afgesloten. Gezien het feit dat dit
voorstel al geruime tijd bij de Kamer
aanhangig is en dat de afgelopen
twee jaar waarschijnlijk geen of
weinig nieuwe contracten zijn
afgesloten, moet een omslagdatum
van 1 januari 1995 voldoende zijn.

Er is nog wel een punt van zorg.
Indien over de oorspronkelijke
aanspraak geen loonbelasting

geheven is, wordt de waarde van de
aanspraak weer in mindering
gebracht op de prestatie, tenzij de
belastingplichtige kan aantonen dat
in het buitenland over de aanspraak
belasting is geheven dan wel een
inhouding heeft plaatsgevonden ten
behoeve van een internationale
organisatie. Nu kunt u mij een
kniesoor op safari in Timboektoe
noemen, maar ik voorzie grote
problemen bij de uitvoering van deze
regeling. Misschien kan de staatsse–
cretaris daar iets over zeggen.

Dit was grotendeels mijn inbreng
namens de PvdA-fractie. Welbe–
schouwd gaat de PvdA-fractie op
hoofdlijnen akkoord met de Brede
herwaardering II. Zij zal meewerken
aan een spoedige afhandeling, als
een aantal vragen en kanttekeningen
zijn beantwoord, opgehelderd dan
wel opgelost. In het bijzonder zal er
een amendement komen over de
overgangsregeling betreffende de
saldomethode.

Ik wil ten slotte nog een paar
kleine punten aanstippen. Kan de
staatssecretaris na al die nota's van
wijzigingen en na het uiteindelijk
wetsvoorstel dat er ligt, inschatten
wat dit budgettair zal opleveren of
kosten, wat de budgettaire conse–
quenties zijn? Eerlijk gezegd kan ik
dat niet meer goed inschatten.

Er is nog een punt dat door
mevrouw De Vries van de VVD is
aangehaald. Ik heb zojuist van haar
geleerd dat kapitaalverzekeringen
onder de vermogensbelasting komen
te vallen. Dat werd een verbreding
van de grondslag van de vermogens–
belasting genoemd. Ik heb daar op
zichzelf geen probleem mee; hoe
breder de grondslag, hoe beter. Daar
moeten we naar streven! Je kunt het
argument ook omdraaien want dat
zou ook lagere tarieven van de
vermogensbelasting mogelijk maken.
De VVD pleit hier echter tegen. Nu is
er het probleem, dat ook al
besproken is, dat als je de kapitaal–
verzekeringen niet onder de
vermogensbelasting laat vallen, er
een mogelijkheid is dat allerlei
oneigenlijke constructies zich zullen
aandienen om de vermogensbelas–
ting te ontduiken. Het gevaar bestaat
dan dat via de achterdeur de
vermogensbelasting wellicht
afgeschaft wordt. Ik weet niet of dat
gevaar groot is. In ieder geval heb ik
wel sympathie voor deze gedachte
en ik wacht dan ook het antwoord
van de staatssecretaris af.
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Tegelijkertijd lijkt het mij enigszins
bizar om zowel een spaarhypotheek,
zoals in dit wetsvoorstel staat, als de
waarde van het huis onder de
vermogensbelasting te laten vallen.
Ook voor dit punt wacht ik de reactie
van de staatssecretaris af.

Tot slot kan de fractie van de PvdA
zich in grote lijnen bijzonder goed
vinden in de Brede herwaardering III.
Ik heb daar al iets over gezegd toen
ik sprak over de kapitaal–
verzekeringen en de periodieke
uitkenngen.

Hoewel ik het eerder volstrekt
eens was met de opmerkingen van
heer Schutte van het GPV over de
flexibele pensioneringen ben ik het
niet eens met zijn standpunt voor de
positie van ongehuwd samenwonen–
den. Het gaat dan om het idee dat de
zogenaamde derde tranche ook van
toepassing wordt in lijfrente–
overeenkomsten ten behoeve van
ongehuwd samenwonenden. In de
samenleving van vandaag komt het
mij voor dat er vele verschillende
vormen zijn om elkaar lief te hebben
en die vinden niet allemaal in het
huwelijk plaats. In ieder geval
ondersteunt de fractie van de PvdA
van harte dit stuk van de Brede
herwaardering III. Hetzelfde geldt ook
voor de andere stukken, zoals
bijvoorbeeld de indexatie van de
vrijstellingen van de rente, begrepen
in de kapitaaluitkeringen uit de
levensverzekeringen door overlijden,
alsmede het vermijden van
oneigenlijk gebruik als die bedragen
meer dan één keer gebruikt zouden
kunnen worden.

De heer Schutte (GPV): Ik vind het
best dat het meningsverschil tussen
de heer Van der Ploeg en mijzelf in
stand blijft maar dan wil ik wel even
duidelijk aangeven waar het om
gaat. Voor mij zit het niet zozeer in
het bekijken of er aan andere
samenlevingsvormen gelijke rechten
en plichten zijn verbonden mits er
sprake is van gelijke omstandighe–
den en van gelijke voorwaarden.
Omdat we nog niet zover zijn dat er
een regeling is, bijvoorbeeld via
registratie, waarbij het duidelijk is in
welke gevallen er vergelijkbare
plichten, zoals de zorgplicht, bestaan,
betoogde ik dat het nu niet het
moment is om aan andere samenle–
vingsvormen gelijke rechten te
koppelen. De koppeling tussen
zorgplicht en rechten is voor mij
essentieel om nu niet met een
dergelijke regeling te komen.

De heer Van der Ploeg (PvdA): Ik
heb veel respect voor uw argument
maar als er sprake is van ongehuwd
samenwonenden - en ik ga ervan uit
dat daar een notarieel contract voor
nodig is - lijkt het mij redelijk om ze
op gelijke voet te behandelen.

Ik ben hiermee gekomen aan het
einde van mijn betoog waarin ik
concludeer dat wij op hoofdlijnen
akkoord zijn met deze wetsvoorstel–
len en dat wij een zo spoedig
mogelijke afhandeling op prijs zullen
stellen.

De heer Ybema (D66): Tot slot ik wil,
namens de fractie van D66, nog een
paar opmerkingen maken.

Ik begin met te refereren aan de
lange voorgeschiedenis van deze
beide wetsvoorstellen. In de
afgelopen periode zijn wij er in de
Kamer nogal druk mee bezig
geweest. In die zin is het ook
verheugend dat we deze week, zoals
het zich nu laat aanzien, de
behandelmg in de Kamer zullen
kunnen afronden.

In de tweede nota van wijziging is
een aantal problemen in de ogen van
mijn fractie opgelost. Vooral het
handhaven van de pensioen-BV was
toen één van de grote knelpunten.
Toch bleken er nog enkele proble–
men te resteren, waarbij vooral de
solide beleggingseis een van de
kernproblemen was.

066 heeft steeds gepleit voor een
zorgvuldige afhandeling van beide
wetsvoorstellen. Met name de
indringende kritiek van professor
Stevens steunde ons in de opvatting
dat het wetsvoorstel, zoals het
oorspronkelijk luidde, toch nog niet
helemaal was wat wij ervan hadden
verwacht. Daarom zijn wij ook blij
dat de staatssecretaris met de derde
nota van wijziging heeft aangetoond
open te staan voor gefundeerde
kritiek. Uit de derde nota van
wijziging blijkt ook voor ons dat hij
kwaliteit van wetgeving nadrukkehjk
centraal stelt en in die zin bereid is
om, zij het in een late fase, met
wijzigingsvoorstellen te komen op
een aantal punten waarop indrin–
gend kritiek is uitgeoefend.

In het wetsvoorstel wordt
veelvuldig verwezen naar de
Pensioen– en spaarfondsenwet
(PSW). De kritiek die algemeen wordt
gedeeld, is dat de verwijzing naar de
PSW de fiscale regelgeving nodeloos
gecompliceerd maakt en dat het
handelen van de staatssecretaris van
SZW, bijvoorbeeld het stellen van

voorwaarden, fiscale consequenties
hebben. Dat is beleidsmatig een
nogal moeilijke constructie. Een
beleidswijziging zou volstrekt
onverwacht tot gevolg kunnen
hebben dat de pensioenregeling
plotseling niet meer voldoet aan de
fiscale normen. Een goed voorbeeld
van deze complexe situatie is de
ontwikkeling die dreigde rond de
huidige pensioen-BV's, die statutair
moesten worden aangepast. Acht de
staatssecretaris het mogelijk om de
knelpunten ten gevolge van de
directe koppeling van fiscale
wetgeving met de PSW afdoende op
te lossen? Ik wil daar met klem op
aandringen.

In het wetsvoorstel is nog sprake
van een probleem met betrekking tot
de stamrechtvrijstelling. Stamrechten
worden aangewend voor het kopen
van een oudedagsvoorziening. In het
oorspronkelijke wetsvoorstel werden
forse beperkingen aangebracht in de
fiscale faciliëring van de stamrecht–
vrijstelling. D66 heeft zich vanaf het
begin ingezet voor handhaving van
de stamrechtvrijstelling. De
staatssecretaris komt nu ook aan die
kritiek tegemoet, onder meer doordat
een stamrecht ook kan worden
aangewend voor een nabestaanden–
voorziening en niet alleen voor een
oudedagsvoorziening voor de
ontvanger van het stamrecht. Een op
deze wijze aangewend stamrecht
vervult, maatschappelijk gezien, een
functie die vergelijkbaar is met die
van pensioenen en lijfrenten ten
behoeve van nabestaanden. Als het
stamrecht wordt erkend als een
pensioenvoorziening, moet het dan
ook niet worden vrijgesteld van
vermogensbelasting? Pensioenaan–
spraken zijn namelijk wel vrijgesteld
van vermogensbelasting, maar
stamrechtaanspraken niet. Ik
verneem graag het oordeel van de
staatssecretaris op dit punt.

De zogenaamde gouden handdruk
wordt in het algemeen ook aange–
wend voor het kopen van een
stamrecht. Als een gouden handdruk
direct wordt uitbetaald, wordt hij
belast met het speciale tarief van
45% IB. Als een gouden handdruk
wordt omgezet in een stamrecht en
naderhand alsnog wordt afgekocht,
wordt hij belast tegen het progres–
sieve tarief. Is dit niet onevenwichtig,
zo vraag ik de staatssecretaris. Moet
niet worden gestreefd naar een
gelijke behandeling? Ik sta graag
open voor de argumenten van de
staatssecretaris. Ik wil daarover met
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hem graag een inhoudelijke
discussie voeren.

In het huidige systeem is de
aanspraak op pensioen in principe
ontaelast, maar de uitkeringen zijn
wel belast. De aanspraak is onbelast
als de pensioenregeling voldoet aan
de zogenaamde pensioendefinitie in
de loonbelasting. Dit werkt in de
ogen van mijn fractie in het
algemeen goed. Het lijkt ook een
heel logisch systeem. In het
wetsvoorstel wordt de zogenaamde
saldomethode gehanteerd. Maar, zo
houd ik de staatssecretaris voor,
niemand kiest er in principe vrijwillig
voor om de aanspraak te laten
belasten. Er moet dan immers al een
fors bedrag aan belasting worden
betaald over geld dat je nog niet
eens hebt ontvangen. En daarnaast
moet te zijner tijd nog belasting
worden betaald over de uitkeringen,
voor zover die meer bedragen dan
ƒ 100.000. Daarbij heeft de Hoge
Raad in zijn arrest van 7 november
1990 bepaald dat de rente een
onderdeel van die aanspraak
uitmaakt.

Op de voorgestelde invoering van
de saldomethode is nogal wat kritiek.
Is het niet verstandiger, de oude
regelmg intact te laten? Volgens mij
zijn de budgettaire effecten
nauwelijks van betekenis omdat het
toch een vrij kleine groep betreft.
Ook een overgangsregeling behoort
misschien tot de mogelijkheden,
bijvoorbeeld voor degenen die in het
verleden met een belaste aanspraak
zijn geconfronteerd. Voor hen kan
alles bij het oude blijven, terwijl de
nieuwe regeling alleen voor nieuwe
geldt. Hoe oordeelt de staatssecreta–
ris over deze suggestie?

Ik ga aan de hand van een
voorbeeld in op artikel 13a van de
Successiewet. Mijnheer X geniet een
pensioen uit zijn pensioen-BV en zijn
kinderen zijn via een stichting
aandeelhouder. Voor zover mij
bekend, is dit een veelgebruikte
constructie. Het kapitaal van die
pensioen-BV is 1 mln. Na een jaar
komt mijnheer X te overlijden. Het
restant in de BV is negen ton, terwijl
geen pensioen meer uitgekeerd
behoeft te worden. De aandelen zijn
dan negen ton waard, terwijl de
kinderen oorspronkelijk bijvoorbeeld
één ton hebben betaald. Onder de
huidige regeling is deze waarde–
sprong onbelast. De kinderen hadden
dus een leuk financieel voordeeltje.
Met het wetsvoorstel wordt beoogd.

hieraan een einde te maken en daar
ben ik het geheel mee eens.

Wat dient er te gebeuren als de
echtgenote van mijnheer X nog in
leven is? Er wordt dan toch
successierecht geheven bij de
kinderen, omdat in het voorstel
wordt uitgegaan van één erflater. In
de meeste gevallen wordt een
pensioen echter afgesloten op twee
levens: ouderdoms– plus
nabestaandenpensioen. Wat vindt de
staatssecretaris van het voorstel om
pas successierecht te heffen bij het
overlijden van de langst levende?

Volgens het wetsvoorstel worden
successierechten geheven over de
waarde-aangroei van de aandelen
voor zover de waarde uitgaat boven
de verkrijgingsprijs. Hoe moet deze
omschrijving worden geïnterpre–
teerd? Gaat het hierbij slechts om
het geval dat de waarde-aangroei
van de aandelen alleen wordt belast
als er sprake is van vrijval van een
pensioenvoorziening of wordt
uitgegaan van een ruimere interpre–
tatie? Ook op dit punt is duidelijkheid
gewenst.

De premies voor arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen zijn
aftrekbaar. Dergelijke AOV-polissen
worden vaak verpand aan de bank
om een financiering rond te krijgen.
In het algemeen gaat het hierbij om
bedrijfsovernames. Als dat gebeurt,
worden de premies die in het
verleden zijn afgetrokken in één klap
bij het belastbaar inkomen opgeteld,
de zogenaamde negatieve persoon–
lijke verplichting De staatssecretaris
stelt zich op het standpunt dat een
arbeidsongeschiktheidsverzekering
als een oudedagsvoorziening moet
worden aangemerkt. Je kunt zo'n
verzekering echter ook beschouwen
als een zuivere risicoverzekering.
Waarom wordt een sanctie gezet op
de verpanding van AOV-polissen?

Weet de staatssecretaris hoe vaak
verpanding in de praktijk voorkomt?
Is verpanding een veel gebruikt
financieringsinstrument bij bedrijfs–
overnames? Misschien moet een
langere overgangstermijn worden
gecreëerd voor reeds bestaande
verpandingen. In de resolutie van 25
oktober 1993 is namelijk al toege–
staan dat de bijtelling bij de
inkomstenbelasting over de jaren
1992 en 1993 niet plaatsvindt als de
verpanding voor 1 januari 1994
ongedaan is gemaakt. Er kan ook
bepaald worden dat de verpanding
binnen bijvoorbeeld vijf jaar weer
ongedaan moet zijn gemaakt.

Gebeurt dat niet, dan vindt alsnog
bijtelling ineens plaats. Graag het
oordeel van de staatssecretaris over
deze suggestie.

Bij de afkoop van pensioen wordt
er progressief belast. Dit geldt ook
voor de afkoop van kleine pensioe–
nen. In dit soort gevallen kan afkoop
ook op initiatief van het pensioen–
fonds of van de verzekeraar
plaatsvinden. Als tot deze bedragen
na emigratie straffeloos mag worden
afgekocht, is het dan rechtvaardig
om hierop ook nog de in het
wetsvoorstel voorziene strafheffing
van 60% VPB los te laten? Is de
staatssecretaris bereid om bij de
conform de PSW toegestane afkoop
van de kleine pensioenen na
emigratie, deze strafheffing
achterwege te laten?

Dan kom ik bij de praktijk rondom
artikel 26a van de kapitaal–
verzekering. In de huidige regeling is
hetgeen uit de kapitaalverzekering
wordt ontvangen - dus de rente plus
stortingen - tot een bepaald
maximum onbelast in twee gevallen.
Ten eerste noem ik de kapitaal–
verzekering waarop 20 jaar premie is
betaald. Hiervan zijn de uitkeringen
tot een bedrag van ƒ 170.000 onbe–
last. Ten tweede noem ik de
kapitaalverzekeringen waarop 15 jaar
premie is betaald. Hiervan zijn de
uitkeringen tot een bedrag van
ƒ 50.000 onbelast. In de praktijk
betekent dit dat bijvoorbeeld bij
aankoop van een huis boven de
ƒ 170.000 er twee kapitaal–
verzekeringen moeten worden
afgesloten. Onder de voorgestelde
tekst van het wetsvoorstel kan het
volgende gebeuren. Er is na 16 of 17
jaar geld over voor een vervroegde
aflossing en er wordt een deel
afgekocht, bijvoorbeeld ƒ 50.000. Dit
betekent dat de resterende vrijstel–
ling van ƒ 170.000 geheel komt te
vervallen en volledig wordt belast.
Voor nieuwe gevallen is dit gevolg te
voorkomen door twee verzekerings–
overeenkomsten aan te gaan: één die
voorziet in een uitkering na 15 jaar,
van / 50.000 en één die voorziet in
een uitkering na 20 jaar van
ƒ 170.000. Voor bestaande contracten
is in de memorie van antwoord
reeds toegezegd dat alsnog de
gelegenheid wordt gegeven, de
overeenkomst te splitsen. Om
splitsingsproblemen te voorkomen
zou voor op de datum van inwer–
kingtreding van het wetsvoorstel
bestaande contracten een overgangs–
regeling kunnen worden opgeno–
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men, waardoor een uitkering van ten
hoogste / 50.000 nadat ten minste 15
jaar jaarlijks premies zijn voldaan
niet leidt tot het vervallen van een
vrijstelling van ƒ 170.000 voor de
latere uitkering. Op dit punt wacht ik
de reactie van de staatssecretaris af.
Ik overweeg om aan de hand van
een uitgewerkt amendement het
voorstel nader in discussie te
brengen.

Staatssecretaris Vermeend: Wat
beoogt u met dat amendement?

De heer Ybema (D66): Daarmee
wordt beoogd de "overkill" uit het
artikel te halen. Ik heb daarvoor een
oplossing gesuggereerd.

De vergadering wordt van 12.35 uur
tot 14.00 uur geschorst.

Eerste termijn van de zijde van
de regering

Staatssecretaris Vermeend
Voorzitter! Ik dank de kamercommis–
sie voor de voortvarende wijze
waarop wordt meegewerkt aan het
wetgevingsproces inzake de Brede
herwaardering II en III. Verschillende
leden zijn ingegaan op de voorge–
schiedenis, de achtergrond. Ik ben zo
vrij, die opmerkingen over te slaan.
ledereen weet hoe lang wij met deze
wetgeving bezig zijn. ledereen kent
ook de aanleiding. De heer Van der
Ploeg heeft gewezen op de
U-bochtconstructie in het
wetgevingsproces. Het gaat mij om
het eindresultaat, dat in feite nu aan
de orde is.

Op de vraag, of dit wetgevings–
proces de schoonheidsprijs verdient,
zeg ik: neen. De heer Schutte heeft
hier ook over gesproken. Een en
ander heeft te maken met de
weerbarstigheid van de materie,
waarbij vaak de fiscale techniek aan
de orde was. Soms wordt wetgeving
ingegeven door ontwikkelingen in de
praktijk. Er is sprake van een
wisselwerking, die ook aanleiding gaf
tot ingewikkelde constructies.

Na de tweede nota van wijziging
zijn door de vakpers kanttekeningen
geplaatst bij en is kritiek uitgeoefend
op het wetsvoorstel. Ik heb daar nog
eens goed naar gekeken. Als men
mij weet te overtuigen, heb ik geen
prestigeproblemen, dat toe te geven.
Het gaat om de overtuigingskracht.
De heer Schutte en anderen hebben
erop gewezen dat als iemand goede,
niet te weerleggen argumenten

heeft, de kracht van de argumentatie
geldt. Ik ben dan bereid, een
aanpassing op dat punt door te
voeren.

Ik heb dat dan ook naar aanleiding
van een aantal adviezen gedaan. Met
name het artikel van de heer Stevens
heeft een belangrijke rol gespeeld. Ik
heb hem daarvoor dank gezegd.
Mevrouw De Vries vroeg zich af of
het gebruikelijk was, de dank–
woorden in het stuk op te nemen. Je
kunt je dat afvragen, maar enige
openheid heeft ook voordelen. Ik heb
aangegeven dat ik daaruit inspiratie
heb geput en dat het waardevolle
adviezen waren. Dat neemt niet weg
- mevrouw De Vries heeft daarin
gelijk - dat tijdens de parlementaire
behandeling door verschillende
fracties, waaronder de fractie van
mevrouw De Vries, reeds een groot
aantal kanttekeningen zijn gemaakt.
Ik wijs op de eis van solide beleg–
ging, waartegen door de VVD-fractie,
maar ook andere, bezwaren
geopperd zijn. Ik noem ook het
begrip "materiële onderneming" en
de problemen die gepaard gaan met
de ontwikkeling daarvan en de
jurisprudentie daarover.

Ik heb consequenties uit die
kanttekeningen getrokken en een
derde nota van wijziging ingediend.
Ik ben zeer verheugd dat alle
woordvoerders het eindresultaat
acceptabel vinden. Mevrouw De
Vries merkte op dat er in de huidige
situatie sprake is van een flexibel
systeem, op basis van reële
wetgeving. Er is in de praktijk ruim
de mogelijkheid, daarop in te spelen.
Bovendien is zij blij met de snelle
reactie van mijn collega Robin
Linschoten, die de ministeriële
regeling heeft aangekondigd.

De heer Schutte heeft gevraagd of
de regeling terugwerkende kracht
krijgt. Dat is inderdaad de bedoeling,
want anders zouden de problemen,
zoals de heer Schutte terecht
opmerkte, blijven bestaan. De
regeling sluit dus naadloos aan,
waarmee een gedeelte van het
probleem is weggenomen dat hier
en in de vakpers werd waargeno–
men.

De heer Van der Ploeg heeft er in
het bijzonder op gewezen dat de
mogelijkheid om een pensioen–
kapitaal te gebruiken voor de
financiering van een eigen bedrijf, in
een aantal situaties van belang kan
zijn voor de financiering in het
midden– en kleinbedrijf. Ik ben het
daarmee eens; dit was ook een van

de redenen waarom deze aanpassing
is doorgevoerd. Dit staat nog los van
het feit dat het wetsvoorstel zoals het
er nu ligt, veel eenvoudiger is dan
het voorgaande en dat de admini–
stratieve lasten een stukje lager
zullen zijn. Ik wijs er ovengens op
dat in een ander verband toezeggin–
gen zijn gedaan over de problema–
tiek rond de administratieve lasten.
Hiervoor verwijs ik naar de desbe–
treffende commissie.

Vrij algemeen is door alle leden
gesproken over de aansluiting die
wordt gezocht bij de Pensioen– en
spaarfondsenwet. Ik proef uit hun
opmerkingen dat het vooral gaat om
het mogelijke probleem dat een
wijziging in de PSW zou kunnen
doorwerken naar de fiscale wetge–
ving. De heer Ybema zei dat de
staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid wat besluit dat
vervolgens repercussies zou kunnen
hebben in de fiscale wetgeving. Ik
maak uit de opmerkingen van de
leden op dat zij dit niet wenselijk
zouden vinden. Mevrouw De Vries
gaf er de voorkeur aan, dit bij de
staatssecretaris van Financiën neer te
leggen en daar ben ik buitengewoon
verheugd over. Ik zeg echter
uitdrukkelijk dat het kabinet altijd
met één mond spreekt. Over
kwesties die elkaar overlappen,
zullen dus overleg, coördinatie en
afstemming plaatsvinden met de
bewindspersoon die daarvoor
verantwoordelijk is, in dit geval de
heer Linschoten. Het is wel degelijk
regel dat wij dit soort kwesties met
elkaar afstemmen. Pensioenen
hebben nu eenmaal raakvlakken en
daarom bestaat de PSW. Als
aangesloten kan worden op plaatsen
waar dit relevant is en voor de hand
ligt, sluiten wij ook aan.

De heer Ybema verwoordde de
aandrang van de Kamer het meest
pregnant en vroeg mij, na te gaan
waar knelpunten kunnen optreden
doordat enerzijds de PSW gevolgd
wordt en anderzijds het eigen fiscale
systeem bestaat. Hetzelfde probleem
kan zich ook voordoen bij bijvoor–
beeld de Verzekeringskamer. Gezien
de mogelijke problematiek heb ik aan
de ene kant zelf de indruk dat er, met
het wetsvoorstel dat er nu ligt en
eventueel in werking zal treden, op
dit moment in de praktijk geen
knelpunten zullen optreden die tot
problemen kunnen leiden. Aan de
andere kant ben ik van mening dat er
wel wat meer helderheid over moet
komen. Ik zeg dan ook toe dat ik zal
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nagaan of de PSW, de fiscaliteit en
de Verzekeringskamer meer
gestroomlijnd kunnen worden, opdat
er geen onverwachte fiscale
consequenties uit voortvloeien. Deze
afstemming zal ik nader onder de
loep nemen en ik zal hierover contact
opnemen met de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens wie ik ook deze toezegging
doe.

Ik neem een aantal vragen samen,
die door meerdere woordvoerders
zijn gesteld. De verbreding van de
grondslag door het betrekken van
bepaalde kapitaalverzekeringen met
een spaarkarakter in de vermogens–
belasting is door veel leden
besproken. De heer Van der Ploeg
heeft hierbij verwezen naar de
spaarhypotheek. Mevrouw de Vries
heeft een mogelijke oplossing
gesuggereerd door te zeggen dat wij
moeten ingaan op de achtergrond
van die bepaling. Als je kijkt naar de
wetsgeschiedenis, zie je dat zij
voortvloeit uit het voorafgaande
proces van brede herwaardering. In
de inkomstenbelasting zijn de
bepalingen gewijzigd, zodat het
regime wat strenger is geworden.
Het is wat scherper aangezet en wat
minder ruim. Die logica zou kunnen
doorwerken in de vermogensbelas–
ting. In het voorliggende voorstel
gaat het erom dat door te trekken.

Mevrouw De Vries heeft nu
gevraagd waarom wij dat zouden
doen, want het is op het ogenblik
onbelast. Er is nu al een meer
algemene discussie over de belasting
op het ondernemingsvermogen. Ik
verwijs naar het debat in de Kamer
over het wetsvoorstel gedeeltelijke
vrijstelling van het ondernemings–
vermogen. Waarom zouden wij deze
kapitaalverzekeringen meenemen, nu
die discussie nog loopt?

Ik zat hierbij voor een afweging.
Het past in het stroomlijningsmodel
dat wij hebben in gang hebben gezet
door het voorgaande proces. Het is
vastgelegd in afspraken waarover
door de vorige Kamer is gedebat–
teerd. Er is ook aangekondigd dat dit
zou gaan plaatsvinden. De discussie
die wij nu hebben, liep toen nog niet
in deze mate, maar er is wel een lijn
ingezet. Zoals ik al zei, is de
inkomstenbelasting op dit punt wat
strenger geworden. De logica
hiervan kan niet worden ontkend,
maar de logica kan ook niet worden
ontkend, als je op grond van een
discussie in breder verband tot een
andere afweging komt.

Dan zijn er verschillende opties.
De eerste is om de huidige situatie te
bestendigen. De tweede is om die
stroomlijning ondanks de discussie
toch door te voeren. Dat kan bij de
uitwerking van de waardering van
die pensioenen problemen opleve–
ren, maar ik denk dat ik daar wel uit
kan komen met de verzekeringsmaat–
schappijen, zodat de regeling niet tot
een verzwaring van administratieve
lasten hoeft te leiden, zoals mevrouw
De Vries zei. De derde mogelijkheid
is door mevrouw De Vries genoemd:
als je die stroomlijning wilt, sluit dan
aan bij de IB. De achtergrond is de
stroomlijning in de IB, dus neem dan
de vrijstellingsregeling van de IB en
trek die door naar de vermogensbe–
lasting.

Dan kom ik terug op het wetsvoor–
stel. Als je de huidige situatie laat
bestaan, welke problemen kunnen
zich dan voordoen? Ik zal deze
afweging eens in het openbaar
doornemen. Je zou een nieuwe
produktontwikkeling kunnen krijgen
waarbij thans in de vermogensbelas–
ting belaste produkten worden
omgezet in niet-belaste nieuwe
produkten. Op grond van de
kapitaalverzekering is dat mogelijk.
Op die manier zou je een uitholling
künnen krijgen van de vermogensbe–
lasting. Er ontstaat dan geen
verbreding, maar uitholling. Ik heb
die afweging ook gemaakt bij mijn
benadering.

In de huidige situatie bestaat die
mogelijkheid feitelijk al. Met andere
woorden: dergelijke produkten
zouden op de markt moeten zijn. Ik
heb dat eens na laten gaan. Een
bekend produkt is de spaar–
hypotheek. Deze vorm van hypo–
theek is algemeen geaccepteerd en
in het verleden in de wetgeving
verwerkt. Je kunt dan een afweging
maken tussen handhaving van het
huidige systeem en het opvolgen
van de suggestie om de IB door te
trekken. Het aantrekkelijke van die
suggestie is dat de lijn van de IB
wordt doorgetrokken. Ik zou echter
op dit moment ook geen bezwaar
hebben tegen handhaving van de
status quo.

Ik heb daar een argument voor.
Dat heeft te maken met de gang van
zaken en het wetgevingsproces in de
Kamer. Ik heb namelijk de Kamer al
eerder toegezegd dat ik in een
bredere context zal nadenken en van
gedachten zal wisselen over
inkomsten uit vermogen. In dat
geheel past handhaving van de

status quo. Daarbij komt dat ik
enkele werkgroepen met mensen uit
de praktijk heb ingesteld. Ik wil hen
bij dat proces betrekken. Het
uiteindelijke resultaat zal een meer
evenwichtige wetgeving zijn. Dat
alles afwegend heb ik geen bezwaar
tegen handhaving van de status quo.

Dat kan op twee manieren
gebeuren. Ik kan het aan de Kamer
overlaten. De Kamer kan dat
realiseren bij amendement. Ik zal dat
amendement dan overnemen. Ik kan
dat nu al toezeggen. Ik zou ook een
nota van wijziging kunnen sturen. Ik
wil die keuze aan de Kamer
overlaten. Ik zeg daar nadrukkelijk bij
dat ik de situatie wel zal volgen. Ik
wil niet het risico lopen van
uitholling. Dat ligt voor de hand.

Na de kapitaalverzekeringen ga ik
verder naar artikel 26a, lid 2,
technisch aangeduid als de
etappeverzekering. Mevrouw De
Vries en de heer Ybema hebben
daarover gesproken. Beiden zijn
ingegaan op de toepassing van de
vrijstelling, met name op de twee
uitkeringen van ƒ 170.000 en van
ƒ 50.000. De mogelijkheid bestaat dat
die uitkeringen tot problemen leiden,
omdat de ene uitkering de andere in
de weg kan staan. Door mevrouw De
Vries is een amendement aangekon–
digd om de overgangsproblematiek
beter te regelen. Wij zouden het in
de uitvoeringssfeer kunnen regelen.
Toch geef ik er de voorkeur aan het
in de wetgeving te regelen. Je zou
een oplossing kunnen creëren,
waarbij de uitkering na 15 jaar niet
tot effect heeft, dat de vrijstelling van
20 jaar vervalt. Ik meen, dat deze
oplossing tegemoet komt aan de
suggestie van mevrouw De Vries en
de heer Ybema. Zij willen voorko–
men, dat de ene uitkering de andere
in de weg staat. Ik heb tegen een
amendement geen bezwaar. Normaal
zou ik het in de uitvoeringssfeer ook
zo hebben geregeld. Uit een oogpunt
van rechtszekerheid en duidelijkheid
is het beter om dit in de wet vast te
leggen. Ik hoor graag in tweede
termijn, of men met deze oplossing
kan leven.

Mevrouw De Vries vroeg of de
heffing van 60% van toepassing is op
de bestaande aanspraken. Als de
wetsvoorstellen door beide Kamers
zijn aangenomen, treedt vanaf 1
januari een bijzondere heffing in
werking op alle oneigenlijke
handelingen. Ik denk aan de afkoop
van pensioen– en VUT-aanspraken.
Het is ook logisch, dat dit gebeurt.
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Wij hebben de oneigenlijke
handelingen gedefinieerd. Er kan
geen onderscheid worden gemaakt
tussen iemand die het nog doet in de
oude situatie en iemand die het doet
in de nieuwe. Nogmaals, vanaf 1
januari worden alle gevallen over
één kam geschoren.

Mevrouw De Vries vroeg zich af,
wanneer een ontheffing mogelijk is
ter zake van de 60%-heffing
mgevolge artikel 23a. Het derde lid
van dat artikel biedt de mogelijkheid
om terug te treden in situaties,
waarin de 60%-heffing over haar
doel heen schiet. Hier is sprake van
een open artikel, een open formule–
ring. Bij een specifiek artikel ontstaan
problemen. Je kunt dan situaties
krijgen waarin het redelijk is om
terug te treden, maar het artikel de
mogelijkheid niet biedt vanwege de
stringente formulering. Er is
doelbewust gekozen voor een ruime
opzet van het artikel. Het betekent
dat de afkoop van de kleine
pensioentjes hieronder kan vallen.
Van verschillende kanten is gezegd:
op grond van artikel 32 van de PSW
is dat toegestaan; het zou dan
onredelijk zijn om zoiets te treffen
met een bijzondere heffing. Zoals
gezegd, is de zaak doelbewust ruim
opgezet. De praktijk zal wel uitwijzen
welke gevallen wij tegenkomen. In
elk geval ben ik van mening dat een
ruime opzet de voorkeur verdient
boven een beperkte.

De voorzitter: Wat betekent dit
concreet? Ik heb voor dit punt
aandacht gevraagd, omdat ik er een
zekere mate van onbillijkheid in zie.
Mag ik uit uw woorden afleiden dat
u zegt: ik ben het ermee eens en ik
wil dat corrigeren?

Staatssecretaris Vermeend: Dat is al
voorzien. Volgens artikel 32 van de
PSW is de afkoop van kleine
pensiocntjes toegelaten. Er is dan
dus geen reden voor een sanctie.

De heer Schutte heeft gevraagd of
de vestigingseis betreffende
verzekeraars in strijd zou kunnen zijn
met het Europees recht. Dat is een
boeiende kwestie die de afgelopen
tijd veel pennen in beweging heeft
gebracht. In de vakliteratuur kom je
daarover wisselende opvattingen
tegen. Op dit vlak moet je de
jurisprudentie bekijken en de
ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Vooralsnog ben ik op grond van de
bestaande jurisprudentie van mening
dat wat wij doen niet in strijd is met

het Europese recht. Daar komt nog
iets bij. Zoals ik al eerder kenbaar
heb gemaakt, is het mijn opvatting
dat lidstaten een grote mate van
fiscale soevereiniteit hebben als het
gaat om de directe belastingen. Het
valt op dat deze mening in veel
andere landen wordt aangehangen.
Dat maakt het wat makkelijker om te
betogen dat wij op dit punt handelen
in overeenstemming met het
Europese recht. Over het algemeen
wijst de Europese harmonisatie uit
dat grosso mode het merendeel van
de lidstaten sterk hecht aan fiscale
soevereiniteit op het terrein van de
directe belastingen. Dat laatste zeg ik
er nadrukkelijk bij.

De heer Terpstra (CDA): Geldt deze
redenering ook voor het belasting–
verdrag met België? De vraag van de
heer Schutte had betrekking op
EG-verdragen. Zelf heb ik gevraagd
naar het belastingverdrag met
België, omdat daarin het woonland–
principe is overeengekomen.

Staatssecretaris Vermeend: Naar
heersende opvatting kunnen landen
zelf bilaterale belastingverdragen
afsluiten en regels treffen. Er is
discussie gaande over de vraag in
hoeverre Europa daarin een rol
speelt. Er is enige beweging. Ik meen
echter dat nog steeds de heersende
opvatting is zoals ik heb weergege–
ven. Wij zijn dus bevoegd zulke
afspraken te maken. Ik ben niet zo
bang voor strijd met het EG-recht.
Daarmee is de vraag van de heer
Terpstra ook beantwoord.

Mevrouw De Vries en de heer
Terpstra stellen de boeiende vraag
waarom in de voorliggende
wetgeving wordt verwezen naar de
niet aangenomen Wet op de heffing
over vermogensoverschotten. Het
betreft artikel 11b, eerste lid, van de
Wet op de loonbelasting. Deze
verwijzing kan verwarring wekken en
dus rijst de vraag waarom zij niet
kan worden geschrapt. Voorzitter! Ik
ben het met de vraagstellers eens
dat dit verwarrend kan werken en ik
zeg dan ook toe dat deze verwijzing
per nota van wijziging zal worden
verwijderd.

De voorzitter: Dat betekent dat nog
voor de plenaire afhandeling, die
aanstaande donderdag zal plaatsvin–
den, een nota van wijziging zal
worden toegezonden.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): Dit

houdt in dat er, als men zijn
pensioen heeft ondergebracht bij een
professionele verzekeraar, geen
sprake is van een belaste aanspraak.

Staatssecretaris Vermeend
Inderdaad.

Voorzitter! Mevrouw De Vries stelt
een technische vraag over artikel 13a
van de Successiewet. Wat is het
werkelijk opgeofferde bedrag als het
gaat om eerder geschonken
aandelen? Wanneer men aandelen
verkrijgt door schenking, is er met
betrekking tot de verkrijger geen
sprake van een opgeofferd bedrag;
het is een schenking om niet. Dit
betekent dat de waarde van de
aandelen gewoon geheel wordt
belast Echter, het eerder betaalde
schenkingsrecht mag vervolgens op
grond van het vijfde lid met het
successierecht worden verrekend.
Met andere woorden: enerzijds heeft
men het schenkingsrecht betaald
maar anderzijds vindt verrekening
met het successierecht plaats.

De heer Ybema en mevrouw De
Vries vragen aandacht voor de
waardestijging ten aanzien van
aandelen in een eigen pensioen– of
lijfrentelichaam in de situatie, waarin
die aandelen in handen van de
kinderen zijn; ook hierbij gaat het om
artikel 13a. De heer Ybema stelt
terecht dat het wat raar is dat die
aandelen naar de kinderen worden
overgeheveld. Laten wij er eerlijk
over zijn; het is gewoon een
constructie. Het staat ook bekend als
de "kinderconstructie". Ik vind het
dan ook redelijk dat deze constructie
wordt aangepakt; punt uit. Ik proef
ook hier, dat men het erover eens is
dat deze constructie moet worden
aangepakt. De vraag, die ook in de
reactie van het RCO aan de orde
komt, is of er sprake moet zijn van
een koppeling aan het "eerste leven"
of aan het "tweede leven" en hoe
een en ander moet worden
berekend. Voorzitter! Wat de
waardestijging betreft volgen wij de
inspecteur van de vennootschaps–
belasting. BIJ het vrijvallen van de
eerste pensioenverplichting blijft de
tweede verplichting bestaan. Dan
vindt heffing van het successierecht
plaats over het verschil tussen de
waarde van de aandelen na het
overlijden en de door de aandeel–
houder(s) betaalde verkrijgingsprijs.

De discussie gaat over het
volgende. Bij de berekening van de
waardestijging bij het "eerste"
overlijden wordt rekening gehouden
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met de overblijvende verplichting. Er
is dus sprake van een herrekening.
Er zit namelijk nog een verplichting
in.

Er bestaat misschien ook een
misverstand over dat de vrijgevallen
reserve niet kan worden toegevoegd
aan de reserve voor de langstle–
vende. De inspecteur van de
vennootschapsbelasting accepteert
dat ook niet. Er moet immers een
nieuwe berekening gemaakt worden
van de feitelijke verplichting op dat
moment. Dit is een heel redelijke
regeling. In feite wordt daarmee
aangesloten op de winstberekening
voor de vennootschapsbelasting. De
Successie sluit zich daarbij aan. In de
reactie van het RCO meende ik
hierover een misverstand te
bespeuren. Het is evenwel heel
normaal en logisch dat er in een
herrekening vervolgens rekening
wordt gehouden met de nog
bestaande verplichtingen. Er is ook
geen sprake van overkiii bij deze
redelijke oplossing. Die logica wil ik
ook graag in stand houden. Als er
eenmaal een eenvoudige regeling is,
laten wij die dan ook eenvoudig
houden en daarvoor niet iets nieuws
bedenken. Welnu, dit is nu eens een
regeling die niet zo moeilijk is in
vergelijking met alle andere regels
die ik wel eens bedacht heb en moet
behandelen. Nogmaals, dit betreft
een redelijke en eenvoudige
oplossing die aansluit op de overige
regelgeving.

De voorzitter: Na het overlijden van
de eerste erflater en bij een tweede
erflater wordt de nabestaanden–
voorziening van de tweede erflater
door deze constructie dus niet
benadeeld. In de herrekening wordt
dan ook nadrukkelijk rekening
gehouden met de verplichtingen van
de langstlevende.

Staatssecretaris Vermeend: Er wordt
rekening gehouden met de overblij–
vende verplichtingen. Ik herhaal dat
ik dit op zichzelf een redelijke
regeling vind.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): Als
de tweede persoon overlijdt, ontstaat
er weer een waardesprong. Het gaat
dus trapsgewijs.

Staatssecretaris Vermeend: ledere
keer wordt er naar de verplichtingen
op dat moment gekeken. Het is
eigenlijk een aardige, eenvoudige
regeling.

Voorzitter! Zowel mevrouw De
Vries als de heer Ybema hebben
gesproken over de AOV-verpanding.
Technisch bestond daarvoor al een
regeling in artikel 45 van de Wet op
de inkomstenbelasting. Daarbij gaat
het om de materiële gelijkstelling
met de lijfrente. Ik zie mevrouw De
Vries knikken. De vorige Kamer heeft
in dit verband ook nadrukkelijk
gekozen voor de negatieve persoon–
lijke verplichtingen. Die zijn
doelbewust gecreëerd. Wij trekken
dat door; dat is niets bijzonders. Als
je die lijn van materiële gelijkstelling
van die premies met de lijfrente
geaccepteerd hebt, ligt het een
beetje voor de hand dat je die lijn
doortrekt tot de negatieve persoon–
lijke verplichtingen. Er is geen reden
om onderscheid te maken. Dit is de
achtergrond van de regeling.

De heer Ybema heeft gevraagd
hoe vaak dergelijke verpandingen
voorkomen. Op dit moment heb ik
daar echter geen zicht op. Ik vraag
mij overigens af of een dergelijke
verpanding uit maatschappelijk
oogpunt van belang is. Men loopt
namelijk het risico dat het weg is. Ik
vraag mij ook af, los van de fiscale
techniek, of het verstandig is om dit
te bevorderen. Ik vind dat wij hier
logisch de lijn hebben doorgetrokken
in de wetgeving, waar wij in feite al
een besiuit over genomen hebben.
Dit lijkt mij een heel acceptabele
regeling.

Het afzien van pensioen is zowel
door de heer Terpstra als door
mevrouw De Vries aan de orde
gesteld. Daarbij gaat het om artikel
11c van de Wet op de loonbelasting
1964. De heer Terpstra stelde een
vraag aan de hand van een concreet
voorbeeld. Hij vroeg of de sanctie bij
het afzien van pensioen op grond
van artikel 11c van de Wet op de
loonbelasting uitsluitend wordt
toegepast als de werknemer zich op
dat moment in het buitenland
bevindt. Wij praten hier in feite over
het prijsgeven van pensioenaanspra–
ken. Als het gaat om het prijsgeven
van pensioenaanspraken, vind ik dat
er geen reden is om onderscheid te
maken tussen een binnenlandse en
buitenlandse situatie. Het zou heel
merkwaardig zijn om dat wel te
doen. In beide gevallen gaat het
erom dat iemand om welke reden
dan ook zijn pensioenaanspraken zo
maar gaat weggeven. Het is toch
heel vreemd als iemand dat doet,
alhoewel ik mij er best iets bij kan
voorstellen. Het is mogelijk dat

iemand pensioenaanspraken wil
prijsgeven om de gebruikelijke
belastingheffing geheel of gedeelte–
lijk te ontlopen. Dat is al eerder aan
de orde geweest. Ook in de
vakliteratuur is gewezen op die
mogelijke situatie. Dan gaat het om
een truc, waarbij iemand op die
manier de heffing zou kunnen
ontlopen. lemand ziet af van die
aanspraken en wat gebeurt er? De
aandelen stijgen in waarde. Dat is
een heel aantrekkelijke en voor de
hand liggende constructie.

Dat moet dus niet gebeuren.
Daarvoor is de wet niet gemaakt.
Daarom hebben wij een regeling
getroffen die betrekking heeft op
zowel de binnenlandse als de
buitenlandse situatie. Het lijkt mij
ook redelijk om dit te doen. Ik vind
dat wij geen onderscheid moeten
maken. Als wij wel dat onderscheid
maken, leest u ongetwijfeld weer in
allerlei kranten artikelen daarover. De
praktijk is zeer creatief. Elke
mogelijkheid die wij hier signaleren
in een openbaar debat, wordt
onmiddellijk opgepakt om haar te
beproeven. Die ervaring hebben wij
toch voortdurend bij wetgeving. Er
wordt iets in kleine kring gesigna–
leerd en vervolgens wordt het
opgerekt. Eerst is het maatwerk en
vervolgens wordt het een confectie–
artikel. Dat moet dus niet gebeuren.
Dat moeten wij voorkomen. Daarom
hebben wij gekozen voor een gelijke
regeling over de gehele linie.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): Hoe
zit het met die dubbele heffing? Als
je normaal afkoopt, is er alleen een
heffing voor de inkomstenbelasting.
Als je afziet van pensioen, of dat nu
in een binnenlandse of buitenlandse
situatie is, krijg je nog die heffing
van 60% erop. Noem het dan maar
een strafkorting. Als je afzien van
pensioen gelijkstelt aan afkoop, moet
je dat ook gelijk behandelen.

Staatssecretaris Vermeend: In de
sfeer van de vennootschapsbelasting
gebeurt natuurlijk wel iets. Daarvoor
kun je geen uitzondering maken. Dat
is de consequentie. Maar mensen
moeten het gewoon niet doen. Er is
toch geen enkele reden om al die
capriolen uit te halen? Ik noem dat
nu capriolen omdat een van de
columnisten in de krant schreef: nu
zijn we eindelijk af van die capriolen
en toch blijft het leuk. Ik zou willen
dat ze eerder gemeld hadden dat het
allemaal capriolen waren! Nu
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hebben we een evenwichtig systeem
waarbij wij waarborgen creëren
zodat de claim, met terugwerkende
kracht, blijft bestaan. Van mij mogen
ze die capriolen uithalen maar dan
betalen ze er maar voor.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): Dat
is juist maar niet alleen in de
advieswereld is men creatief, ook de
staatssecretaris en zijn aanhang is
dat. Ik ben ermee akkoord dat de
constructies voor afzien van
pensioen worden bestreden. Maar
als je die redenering doortrekt, zou je
bij afzien van pensioen ook een
IB-heffing moeten hebben. Ik begrijp
wel dat het niet helemaal kan maar
nu wordt er iets dubbel gedaan. Of je
moet zeggen: afzien van pensioen is
helemaal niet mogelijk.

Staatssecretaris Vermeend: Het
probleem is nu juist dat ik niet kan
verbieden dat iemand van zijn
pensioen afziet. Ik moet een regeling
treffen die het onaantrekkelijk maakt
om dat te doen.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): Nou
die is er.

Staatssecretaris Vermeend: Ja, ik
heb een regeling gemaakt die het
onaantrekkelijk maakt. Nogmaals, ik
begrijp uw probleem wel. Maar in de
vennootschapssfeer kan iemand
ervan afzien en dan vervalt die
verplichting. Hoe ik het ook wend of
keer. Ik vind dus dat men het
gewoon niet moet doen want dan
heeft men er ook geen last van.

De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
Ik wil nog een vraag stellen over het
afzien van pensioen. lemand heeft in
het kader van de flexibilisering
afgesproken om met 60 jaar met
pensioen te gaan. Zodra hij 60 jaar
is, wil hij zijn pensionering verschui–
ven naar 65 jaar. Valt dit nu onder de
definitie van afzien van pensioen of
valt dit onder de alsnog op te stellen
definitie voor flexibilisering?

Staatssecretaris Vermeend: Het is
niet de bedoeling dat je dit belast als
het afzien van pensioen. De
betrokkene ziet helemaal niet af van
pensioen maar hij stelt zijn pensioen–
datum uit. Hij krijgt natuurlijk wel te
maken met een herwaarderïng.
Zoiets is wel tamelijk gecompliceerd
en ik ga nu niet met u een discussie
voeren die allerlei complicaties gaat
oproepen in de fiscaliteit.

De heer Van der Ploeg heeft nog
een vraag gesteld over de flexibilise–
ring van de pensioenen. Hij vroeg
naar het wetgevend traject en de
mogelijkheden op dat punt. Ik heb
verwezen naar een concept-initiatief
van mijn oud-collega Van Zijl en
mijzelf. De stand van zaken is als
volgt. Dat concept-initiatief heeft
gecirculeerd, ook bij deskundigen
van buiten. Inmiddels is er een
pensioencommissie geïnstalleerd die
voor het grootste deel bestaat uit
buitenstaanders: experts uit de
pensioenwereld en andere deskundi–
gen op het terrein van pensioenen. Ik
heb deze mensen gevraagd om de
fiscale problematiek rondom de
flexibilisering van pensioenen te
bekijken. De heer Schutte bracht de
discussie over de resolutie van mijn
voorganger in herinnering. Hij vond
hem op dat punt te afwachtend. De
heer Schutte vond dat de fiscaliteit
daarbij achterliep op de maatschap–
pelijke ontwikkelingen. Het was zijn
voorliefde om ook eens mee te lopen
of zelfs voorop te lopen en zelf eens
sturend, richtinggevend te kunnen
optreden.

De heer Schutte (GPV): Eenheid van
kabinetsbeleid en dan niet al te
volgend.

Staatssecretaris Vermeend:
Voorzitter! Ik ben het helemaal met
deze benadering eens. Vandaar dat ik
de pensioencommissie heb gevraagd
om snel met concrete voorstellen te
komen, vooruitlopend op de
eindrapportage. Deze concrete
maatregelen kunnen bijvoorbeeld
een wijziging inhouden van de
pensioenresolutie. Het is ook
mogelijk dat men mij adviseert om
concreet met wetgeving te komen. Er
zijn dus verschillende mogelijkheden.
Ik verwacht dat de commissie begin
1995 met de eerste concrete
voorstellen komt. Ik heb dat ook
gevraagd, omdat ik vind dat wij
hierbij een inhaalslag moeten
plegen. Het is namelijk belangrijk dat
er in de praktijk meer fiscale ruimte
komt voor flexibele vormen van
pensionering. De heer Van der Ploeg
gaf beeldend weer welke voordelen
dat kan hebben, ook in de sfeer van
het ondernemersbeleid. Het heeft
niet alleen voordelen voor onderne–
mers, maar ook voor de werknemers.
Men krijgt dan immers meer
keuzemogelijkheden. Vandaar dat ik
haast heb om te komen met een
aanpassing op dat vlak en de

ontwikkelingen niet wens af te
wachten of te volgen. De benadering
van de heer Schutte spreekt mij dus
aan. Ik verwacht, zoals gezegd, begin
volgend jaar de eerste concrete
adviezen. Dat is natuurlijk nog niet
de eindrapportage, want er zijn op
dat vlak namelijk nogal wat
ontwikkelingen. Ik pak het liever wat
fundamenteler aan, anders lopen wij
iedere keer achter de feiten aan. Ik
wil dus fundamenteel kijken naar
oplossingen voor knelpunten om niet
achteraf te worden ingehaald door
de feitelijke ontwikkeling omdat
daarop onvoldoende was ingespeeld.
Een aantal knelpunten kan versneld
worden weggenomen. Daarover zijn
in dit huis al eerder ideeën geop–
perd.

Wat betekent dat nu voor de thans
aan de orde zijnde wetgeving? Op
zichzelf behoeft deze wetgeving niet
te worden overruled door de
voorstellen van de commissie. Het is
echter ook niet uitgesloten. Als je
bijvoorbeeld de pensioendefinitie in
de huidige wetgeving wijzigt, dan
kan dat zijn doorwerking op de nu
aan de orde zijnde voorstellen
hebben.

Ik wijs erop dat wij in de fiscale
wetgeving natuurlijk wel moeten
reageren op maatschappelijke of
economische ontwikkelingen. Men
roept wel eens: rust aan het fiscale
front. Ik kan dat helaas niet beloven.
Je kunt maatschappelijke ontwikke–
lingen, bijvoorbeeld op het gebied
van pensioenen of van samenle–
vingsvormen, gewoon niet negeren.
Je moet daarop reageren. Hetzelfde
geldt voor ontwikkelingen in het
buitenland, bijvoorbeeld op het
terrein van fiscale faciliteiten.
Nederland zal daarop in zijn fiscale
wetgeving moeten reageren. Dat
geldt ook voor het terrein dat wij
vandaag bespreken.

Mevrouw De Vries heeft gevraagd
naar de status van de resolutie van
27 januari 1989. Voorzitter! Ik kan
daar zeer kort over zijn: die resolutie
wordt ingetrokken.

De heer Van der Ploeg heeft
gevraagd naar de positie van de
Nederlandse grensarbeiders die tot
op heden verzekerd zijn bij een
buitenlands pensioenfonds. Hij heeft
gelijk dat buitenlandse pensioenfond–
sen niet gelden als een toegestane
verzekeraar. Echter, in deze situatie
biedt artikel 11, vijfde lid, van de Wet
op de loonbelasting de mogelijkheid
om pensioen– en/of VUT-regelingen
aan te wijzen die niet aan alle
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voorwaarden voldoen. Die voorwaar–
den worden genoemd in het derde
en vierde lid van artikel 11. Concreet
kan ik melden dat er voor de
betrokkenen geen problemen op dit
vlak zullen ontstaan.

De heer Ybema heeft gesproken
over de gouden handdruk. Er is
inderdaad sprake van een verschil in
behandeling. Aan de ene kant
hebben wij te maken met de gouden
handdruk die direct wordt uitbetaald
en waarvoor een tarief van 45%
geldt. Aan de andere kant kan de
gouden handdruk worden omgezet
in een stamrecht. Men kan hier
overigens zelf afspraken over maken.
De fiscale wetgever legt niemand iets
op. Als men voor het stamrecht kiest,
krijgt men uitstel van belastinghef–
fing. In feite wordt de claim
doorgeschoven naar de toekomst.
Als daarna tot afkoop wordt besloten
- ook dit doet de betrokkene zelf -
ligt het voor de hand dat de normale
regels gevolgd worden. Ik zeg met
nadruk dat iedereen zelf kan kiezen.
Als men voor directe uitbetaling
kiest, moet men 45% belasting
betalen. Men kan ook voor het
stamrecht kiezen en dan betaalt men
vooralsnog niets. Wordt er op een
later moment uitgekeerd, dan geldt
het normale tarief. In die zin is het
logisch dat de uitkering via een
progressief systeem wordt belast. Ik
vind niet dat er sprake is van een
onevenwichtig systeem, omdat men
zelf kan kiezen. Het enige wat de
wetgever moet doen, is duidelijkheid
verschaffen. Naar mijn oordeel
gebeurt dat ook.

De heren Van der Ploeg en Ybema
hebben een overgangsregeling
bepleit voor de bestaande belaste
aanspraken. Een en ander houdt
verband met de introductie van de
zogenoemde saldomethode. Hun
verzoek komt erop neer, een
eerbiedigende werking te regelen
voor de bestaande situatie in de
vorm van een overgangsregeling. Zij
hebben aangekondigd op dit punt
een amendement in te dienen,
waarin de situatie tot 1 januari
bestendigd wordt en er vanaf 1
januari een nieuwe situatie ingaat. Ik
heb daar geen bezwaar tegen. Dit
kan bij amendement of bij nota van
wijziging geregeld worden. De keuze
is aan de Kamer. Ik ben in ieder
geval bereid, dit in een nota van
wijziging vast te leggen. Ik hoor dit
graag in tweede termijn.

Mevrouw De Vries heeft een vraag
gesteld over artikel 36a van de

invorderingswet bij faillissementen.
Zij kan zich niet voorstellen dat de
bestuurder van een actieve werk-BV
na afkoop van het pensioen wordt
aangepakt.

Mevrouw B.M. de Vries (WD): Als
er sprake is van een faillissement.

Staatssecretaris Vermeend: Dat
bedoel ik ook. Ik heb uw vraag
gekoppeld aan het faillissement.
Artikel 36a van de invorderingswet
ziet op het leeghalen van pensioen–
BV's waarbij de pensioengerechtigde
zich in het buitenland bevindt. Het is
derhalve niet van toepassing voor
een werkmaatschappij waarvan de
pensioengerechtigde zich in
Nederland bevindt. Bovendien kan
een bestuurder aan
aansprakelijkheidsstelling ontkomen
door te bewijzen dat het niet aan
hem te wijten is dat het lichaam de
60%-heffing niet kan voldoen. Ik
verwijs hiervoor naar artikel 36a,
tweede lid, waarin dit concreet wordt
aangegeven. Ik zeg er echter
nadrukkelijk bij dat de bestuurder
dan wel bewijzen aan moet dragen.
Mijns inziens is de regeling op dit
punt ook redelijk evenwichtig.

Ik meen dat ik hiermee alle vragen
heb beantwoord.

Tweede termijn van de zijde van
de commissie

Mevrouw B.M. de Vries (WO):
Voorzitter! Ik zou bijna zeggen:
heerlijk zo'n staatssecretaris die bij
de behandeling ook nog naar de
praktijk kij'ct! Inzake de wijziging van
de Pensioen– en spaarfondsenwet
heeft de staatssecretaris toegezegd,
de knelpunten te bekijken. Ik neem
aan dat hij daarbij het door mij
genoemde voorbeeld betrekt van
twee personen die door middel van
een holding in de werkmaatschappij
50% van de aandelen in een
pensioen-BV bezitten. Ik heb ook
gewezen op de positie van de vrouw
van de directeur/groot–
aandeelhouder. Ik neem aan dat wij
daarover nader worden ingelicht.

Staatssecretaris Vermeend: Ja.

Mevrouw B.M. de Vries (WD):
Geweldig.

De staatssecretaris heeft een
evenwichtig betoog gehouden over
de kapitaalverzekering. Tegen de
achtergrond van de discussie over de
vermogensbelasting, lijkt het mij wijs

dat wij een amendement indienen
waarmee wordt beoogd, kapitaal–
verzekeringen op dit moment
volledig uit de vermogensbelasting
te houden. Ik ben het met de
staatssecretaris eens, dat er scherp
op gelet moet worden, ter voorko–
ming van uitholling. De bedoeling is,
een grondslagverbreding te
voorkomen. Hij kan een prachtig
amendement van de coalitie op dit
punt tegemoetzien.

De overkill uit artikel 26a, tweede
lid, zal worden verwijderd. Ik neem
aan dat de coalitie op dit punt een
amendement zal indienen.

Ik ben blij met de nadere
toelichting van de staatssecretaris op
artikel 13a van de Successiewet. Het
trapsgewijs vrijvallen van de
verzekering lost het probleem op.

De staatssecretaris is niet
ingegaan op de andere waarde–
aangroei van de aandeien. Het gaat
zuiver om pensioen-BV's en niet om
een werkmaatschappij waar ook
andere activiteiten onder vallen. Dat
probleem is daarmee in feite niet
meer relevant.

De staatssecretaris heeft aangege–
ven dat er voor de AOV-verpanding
is gekozen. Dat is juist. Kennelijk
levert een en ander in de praktijk
problemen op. Om die reden heb ik
gevraagd of dit aanleiding is om dit
punt alsnog te wijzigen. Als het
probleem bijna niet voorkomt - de
staatssecretaris kon dat niet overzien
- hoeft er ook geen aanpassing
plaats te vinden. Ik beraad mij hierop
en kom daar eventueel op terug.

De stsatssecretaris heeft gelijk dat
hij niet kan voorkomen dat iemand
afziet van pensioen. Hij beoogt dit
oninteressant te maken en hij heeft
dat met deze regeling bereikt. Bij de
wijze waarop plaats ik echter een
vraagteken. Dat de staatssecretaris
bijvoorbeeld ook het verplaatsen van
BV's naar de Antillen wil tegengaan,
daar zal hij de WD verder niet over
horen. Ook de bestaande aanspraken
- alles wat na januari 1995 plaats–
vindt - zullen onder de regeling
vallen. Ik vind het belangrijk dat
iedereen weet waar hij aan toe is. Ik
wens de staatssecretaris overigens
veel succes met het bestrijden van
dit soort constructies. Ik ben
benieuwd hoe dat in bepaalde
gevallen uitwerkt.

De staatssecretaris heeft gespro–
ken over rust op het fiscale front. Hij
heeft mij dat niet horen zeggen. Ik
kan mij herinneren dat tijdens een
verkiezingscampagne van zo'n vier

Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 046 en 23 023, nr. 18 19



en een half jaar geleden een partij -
ik dacht de PvdA - rust beloofde op
het front van de sociale zekerheid.
Sindsdien durft niemand te beloven
dat er ergens rust komt, dus ook rust
op het fiscale front zal niet aan de
orde zijn.

Als ik het beschouwend bekijk,
vraag ik mij af wat er nou eigenlijk
overblijft van die Brede herwaarde–
ring. Ik sluit aan bij het begin van
mijn betoog: ik geloof dat wij maar
beter niet kunnen beginnen aan
grote stelselwijzigingen, omdat deze
uiteindelijk op niets uitdraaien. Ik ben
echter wel blij dat er nu bepaalde
gaten gedicht zijn en ik ben het met
de staatssecretaris eens dat de ene
keer achter bepaalde maatschappe–
lijke ontwikkelingen aan gehobbeld
moet worden, deze een andere keer
moeten worden voorzien en dat er
soms op moet worden ingegaan. Dat
is allemaal geen probleem, als
helderheid en rechtszekerheid voor
de burger en zo min mogelijk
administratieve rompslomp maar
vooropstaan, want die zijn van groot
belang.

De heer Terpstra (CDA): Voorzitter!
Ook ik dank de staatssecretaris voor
de beantwoording van alle vragen en
voor zijn soepele geest. Hij zei dat hij
bereid was, indien nodig alles aan te
passen. Geldt dit ook voor reacties
die wij vandaag en morgen binnen
krijgen, zodat deze in het kader van
de gelijke behandeling op dezelfde
wijze kunnen worden meegenomen
als het artikel van de heer Stevens?
Natuurlijk geldt dit alleen als het
nodig, nuttig en gewenst is.

Het stroomlijnen van de PSW, de
Brede herwaardering en de
Verzekeringskamer, alsmede het
coördineren van alle bewindslieden
steun ik van harte, ook al zal ik het
als lid van de oppositiepartij niet al
te erg vinden als dit laatste punt af
en toe mislukt.

Ik steun het alternatief van
handhaving van de huidige situatie
inzake de relatie kapitaal–
verzekeringen en vermogensbelas–
ting. Ik laat het graag aan mevrouw
De Vries over of zij dit zelf via een
amendement wil doen of via het
indienen van een nota van wijziging
door de staatssecretaris.

Ik had een vraag gesteld over de
vestigingsplaats in relatie tot de
EG-verdragen en het Nederlands–
Belgische belastingverdrag. De
staatssecretaris zei daarop dat een
staat eigenlijk alles mag regelen.

Mijn vraag was echter ingegeven
door het idee dat conform het
Nederlands-Belgisch belasting–
verdrag de belastingheffing hoort te
liggen bij het land waarin men
woont. Is dat geen hindernis voor de
sanctie van 60% voor iemand die in
België woont? Is in het verdrag niet
afgesproken dat een Nederlander in
België onder de Belgische wetgeving
valt?

Ik ga ermee akkoord dat de
staatssecretaris alle verwijzingen
naar de Wet Pensioenfondsenheffing
schrapt. Heeft hij echter al een idee
wat hij met de wet zelf gaat doen?
Deze is immers bevroren? Is dit een
eeuwigdurende zaak, of wordt de
wet een keer ontdooid en van kant
gemaakt, met excuses voor dit
woordgebruik?

Tijdens de beantwoording van
vragen die de heer Schutte stelde
over het sturend optreden bij de
pensioenen, vroeg ik mij af of de
staatssecretaris misschien niet te
veel stuurde. De vroegere minister–
president mocht ook vaak sturen,
bezien vanuit de optiek van de
schatkist. Wij hebben toen gezegd
dat sturen goed is, maar dat te veel
sturen nadelen heeft. Laten wij dus
maar eerst het advies van de
pensioencommissie afwachten,
voordat de regering als een wilde
gaat sturen.

Wij zijn tevreden met het intrekken
van de resolutie van 27 januari 1989.
De saldomethode heb ik niet ter
sprake gebracht, maar als het een
goed idee is, zal ik ook die steunen.
Ik laat aan de heer Van der Ploeg
over of hij dit werk zelf wil verzetten;
gelet op zijn grote inzet, neem ik aan
dat hij dat graag wil en geen nota
van wijziging zal accepteren.

De heer Schutte (GPV): Voorzitter! Ik
dank de staatssecretaris voor zijn
heldere beantwoording. Ik moest bij
het antwoord nog even denken aan
wat ik bij de financiële beschouwin–
gen heb gezegd over het gezamenlijk
optreden van de staatssecretaris met
zijn leermeester prof. Hofstra voor de
televisie. Daarbij kwam het beeld
naar buiten van geen grote plannen,
maar wel knelpunten oplossen. Dat
doen wij vandaag en het is een
verdienste om dat te doen. Over
grote plannen kunnen wij nog wel
spreken, als zij aan de orde zijn.
Zoals het met dit wetsvoorstel gaat,
geeft reden tot tevredenheid.

Het tweede argument van de
staatssecretaris over de vestigingseis

vond ik een sterk argument. Het gaat
hier om directe belastingen. Als wij
de doelstelling van de Europese
samenwerking in acht nemen, is bij
indirecte belastingen duidelijk dat het
vrije verkeer in het geding kan zijn,
maar dat ligt bij directe belastingen
niet zo voor de hand. Er zijn dus
goede argumenten om deze eis te
stellen.

Ik ben blij met de antwoorden van
de staatssecretaris over de flexibilise–
ring. De overheid moet natuurlijk niet
al te zeer sturen zonder te luisteren.
Ik vind het feit dat hij deze commis–
sie heeft ingesteld, een goed
voorbeeld van sturen. Wij moeten
niet blijven afwachten tot er over een
paar jaar misschien eens een rapport
komt. Als er in het voorjaar een
tussenrapport komt dat mogelijkhe–
den biedt, vind ik het een goede zaak
om er op dat moment conclusies uit
te trekken. Ik ben niet zo benauwd
om als medeoverheid enige richting
te geven. Er staan vaak grote, ten
dele ook tegengestelde belangen op
het spel en dan kan de taak van de
overheid zijn om tijdig de koers
mede te bepalen.

De staatssecretaris zal nog
reageren op mijn amendement. Ter
nadere toelichting kan ik zeggen dat
ik dit amendement nu indien, omdat
er nog een wetsvoorstel bij de
Kamer ligt over de registratie van
samenlevingsvormen. Als dat
wetsvoorstel, dat nu voor nader
beraad bij het kabinet ligt, het
Staatsblad zal hebben bereikt, heb je
enige helderheid over de verhouding
tussen rechten en plichten bij de
grote verscheidenheid aan samenle–
vingsvormen die wij in Nederland
kennen en die ongetwijfeld ook dan
nog zal bestaan. Ik vind het niet zo
verstandig om daarop vooruit te
lopen en bij de eerste fase van de
herwaardering een ad-hoc–
voorziening te treffen, terwijl daarbij
geen sprake is van een wettelijke
zorgplicht. Dit is vooral een
procedureel argument en staat los
van de vraag of samenlevingsvor–
men altijd gelijkgesteld moeten
worden.

De heer Van der Ploeg (PvdA):
Voorzitter! Ik dank de heer Vermeend
voor zijn efficiënte, soepele en
redelijke beantwoording van de vele
vragen. Het was een prestatie van
formaat. Hij luistert goed. Hij is
bereid veel van de voorstellen die
over tafel gaan, over te nemen en hij
is zelfs in staat om nog een vierde,
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vijfde of zesde nota van wijziging te
produceren voor donderdag. Wij
zullen wel zien hoe dat gebeurt.

De staatssecretaris heeft over een
aantal punten toezeggingen gedaan
waar ik heel blij mee ben. Het eerste
punt zijn de kapitaaiverzekermgen
Hij heeft verschillende opties
geschetst: handhaven van de status
quo, waarbij zij in feite onbelast
blijven voor de vermogensbelasting,
het doortrekken in de richting van de
inkomstenbelasting of het onderha–
vige wetsvoorstel. Ik vind dit een
moeilijke afweging. Ik zag veel in de
argumenten van collega De Vries van
de WD voor de status quo. Mijn
optiek was oorspronkelijk dat er een
soort dubbeltelling zou zijn van de
spaarhypotheek en het eigen huis. Ik
denk erover om het voorstel om vast
te houden aan de status quo, dat ook
door de staatssecretaris wordt
gesteund, middels een amendement
te steunen.

Het is wel belangrijk om dit te
blijven volgen, zoals de staatssecre–
taris ook zei. Wij hebben er geen
behoefte aan dat er in dit zeer
creatieve veld allerlei constructies
worden opgezet, waardoor het risico
ontstaat van uitholling van de
vermogensbelasting, zolang deze
nog bestaat.

In eerste termijn is door de heer
Ybema en door mevrouw De Vries
gesproken over artikel 26a, tweede
lid, en de etappeverzekering. Wij
kunnen instemmen met de bespro–
ken overgangsregeling.

Een derde punt betreft de flexibele
pensionering, waarover veel is
gesproken, onder andere door
collega Schutte. Ik verwacht veel van
de werkgroep. Ik hoop dat de
staatssecretaris veel enthousiasme
kan bewerkstelligen bij deze
werkgroep.

Het vierde punt betreft de
problematiek van de grensarbeiders.
De staatssecretaris heeft gezegd dat
wij vooral niet alle artikelen moesten
opschrijven. Die noeste arbeid heb ik
dan ook terstond gestaakt. Ik ga
ervan uit dat hij deze problematiek
zal regelen. Ik weet niet precies hoe
hij dat zal doen, maar ik ga ervan uit
dat het goed geregeld wordt. Ik
begrijp dat daarover duidelijkheid zal
zijn voor aanstaande donderdag.

Het vijfde punt betreft de
overgangsregeling voor bestaande
belaste aanspraken. Dat komt neer
op eerbiediging van die bestaande
aanspraken tot het einde van dit jaar.
Ik ben blij dat de staatssecretaris

daartegen geen bezwaar heeft. Ik zal
met mijn collega's achter de tafel
overleggen of dit bij amendement
dan wel bij nota van wijziging moet
gebeuren.

Rust op welk front dan ook vind ik
nooit een goed teken. Ik denk daarbij
meteen aan lethargie en verstarring.
Waar het om gaat, is dat wij een
belastingstelsel hebben dat helder is,
dat rechtszekerheid biedt, dat zoveel
mogelijk inspeelt op maatschappe–
lijke behoeften en last but not least
leidt tot zo min mogelijk administra–
tieve rompslomp. Alhoewel het een
uitbundige rit is geweest om tot een
eindvoorstel voor de onderhavige
wetten te komen, ben ik van mening
dat wat uiteindelijk voor ons ligt iets
is dat het daglicht goed kan
verdragen. Het zijn goede voorstellen
waarover wij zelfs enigszins
enthousiast zijn en die zo snel
mogelijk afgehandeld moeten
worden.

De heer Ybema (D66): Ik dank de
staatssecretaris voor zijn antwoord.
Ik ben met name dankbaar voor zijn
constructieve opstelling jegens de
Kamer. Hij heeft getracht zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan de
gefundeerde opmerkingen vanuit de
Kamer. De kritiek op sommige
onderdelen was voldoende onder–
bouwd.

Bij enkele punten wil ik nog even
stilstaan. Er is gediscussieerd over
een koppeling van de fiscale
regelgeving en de PSW. De
staatssecretaris heeft gezegd dat hij
op dit moment geen knelpunten ziet
en dat hij bereid is mogelijke
knelpunten in de toekomst in relatie
tot de PSW en de Verzekeringskamer
te onderzoeken. Ik ben daar blij mee.
Een vraag die blijft hangen, is of het
zijn intentie is, dit potentiële
probleem via een inventarisatie van
knelpunten voor eens en altijd te
regelen, zodat wij niet voortdurend
de dreiging houden dat door
beleidswijzigingen buiten de
fiscaliteit, toch onbedoelde effecten
in de fiscaliteit kunnen optreden.

Mevrouw De Vries heeft gesproken
over kapitaalverzekeringen uit de
vermogensbelasting. De lijn om te
kiezen voor handhaving van de
status quo wil ik serieus overwegen.
Ik was even verrast door de
opmerking van de staatssecretaris
dat hij het risico van het creëren van
rtieuwe produkten, zoals vrijstellin–
gen die worden omgezet in
kapitaalverzekeringen met een

spaarkarakter, niet of nauwelijks
aanwezig acht. Ik vind deze
opmerkingen van cruciaal belang.
Als dat het geval is en ik hoop dat
van ganser harte, dan is er ook geen
budgettair risico. Dat alles pleit dan
weer voor handhaving van de status
quo. Wellicht kan de staatssecretaris
in tweede termijn nader ingaan op
zijn stelling, dat het risico van het
ontgaan van vermogensbelasting
vanwege nieuwe vrijstellingen niet
echt aanwezig is.

Ik ben blij met de toezegging, dat
een overgangsregeling voor
bestaande gevallen, voor zover het
de saldomethode betreft, wordt
geaccepteerd. Wij zullen nagaan in
welke vorm wij dat zullen gieten,
maar wij komen er wel uit.

In heb in eerste termijn gesproken
over successierechten die worden
geheven over de waardegroei van
aandelen, voor zover de waarde
uitgaat boven de verkrijgingsprijs.
Hoe wordt die formulering die in de
wet staat, in de praktijk geïnterpre–
teerd? IVIoet worden uitgegaan van
de enge interpretatie, in die zin dat
successierechten alleen worden
geheven als sprake is van waarde–
stijging tengevolge van het vrijvallen
van de pensioenvoorziening? Of
moet uitgegaan worden van de
ruime interpretatie, bijvoorbeeld als
er een waardesprong plaatsvindt om
welke reden dan ook? Deze vraag
kan ook schriftelijk worden beant–
woord, maar ik hoor toch graag een
reactie vóór de afrondende behande–
ling.

Ik heb aandacht gevraagd voor de
etappeverzekering, een leuke
uitdrukking overigens. De staatsse–
cretaris zei, dat het niet de bedoeling
is, dat de regeling rond de 15 jaar
gekoppeld aan het bedrag van
ƒ 50.000 ten koste gaat van de
regeling inzake 20 jaar. Dat is exact
het punt, waarop ik en collega's
doelden. Hier is sprake van een
stukje overkill dat wij niet als
rechtvaardig beschouwen. Wij
zouden dat graag anders willen
regelen. De staatssecretaris heeft een
voorkeur om het in de wet te
regelen. Ik ben het daarmee eens.
Wij zullen daar een passende vorm
voor vinden.

Mevrouw B.M. de Vries (VVD): De
staatssecretaris is nog niet ingegaan
op de afkoop van alimentatie.
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Tweede termijn van de zijde van
de regering

Staatssecretaris Vermeend:
Mijnheer de voorzitter! Tot mevrouw
De Vries kan ik zeggen, dat ik bereid
ben naar de afkoop van de alimenta–
tie te kijken. Ik moet het eerst laten
onderzoeken.

Wat het amendement van de heer
Schutte betreft, heeft de heer Schutte
gevraagd waarom nu die regelmg
wordt getroffen. Er wordt gediscussi–
eerd over vormen van registratie. De
heer Schutte wil de uitkomst van dat
debat afwachten. Op zich zelf is daar
wel iets voor te zeggen. Aan de
andere kant weet ik niet hoe de
discussie over die registratie afloopt.
Het onderhavige wetgevingsproces
loopt al geruime tijd. De afgelopen
jaren hebben wij de lijn aangehou–
den - ruim gesteund door de Kamer
- dat materieel gelijke gevallen
zoveel mogelijk gelijk worden
behandeld. De lijn, die wij getrokken
hebben bij de basisoverdracht, trek ik
in feite door. Dat is niet ingewikkeld
en consequent. Ik ken de uitkomt niet
van de discussie in dit huis en de
overzijde over vormen van registra–
tie. Op het moment dat besloten
wordt, te komen tot wetgeving op
dat terrein ligt het voor de hand dat
wij ook de fiscaliteit erbij betrekken.
Mijn voorkeur gaat er nu naar uit
om, aangezien het wetgevingsproces
ingezet is, de uitgezette lijn door te
trekken, totdat de Kamer een
beslissing heeft genomen. Ik zou het
niet redelijk en uit wetgevings–
oogpunt niet verstandig vinden om
nu van die lijn af te wijken. Ik heb
begrip voor de gemaakte kantteke–
ningen, maar na afweging van de
voors en tegens trek ik de bestaande
lijn door en wacht ik met belangstel–
ling de beslissing van de Kamer af
over de registraties. Daarna kan ik
altijd nog nagaan wat de consequen–
ties zijn voor de fiscale wetgeving en
kunnen wij de discussie hierover
voortzetten.

Ik dank mevrouw De Vries voor
haar waardering voor het eindpro–
dukt. Ik heb aan haar en aan de
overige leden de keuze gelaten
tussen een amendement en een nota
van wijziging. Ik ben bereid zo'n nota
in te dienen. Mevrouw De Vries heeft
duidelijk gemaakt dat zij de voorkeur
geeft aan een amendement. Ik heb
daar geen probleem mee. Niet dat
het uitmaakt, overigens. Al zou ik er
wel problemen mee hebben, zo'n
amendement wordt toch ingediend.

zo leert mijn ervaring in een vorige
functie. Ik heb al toegezegd dat ik
bereid ben om het amendement over
te nemen, als het in lijn is met het
hier besprokene. Een voorwaarde is
dat de andere leden er geen bezwaar
tegen hebben, want anders moet
erover worden gestemd. Ik zie dus
met belangstelling tegemoet of een
amendement wordt ingediend. Als
dat gebeurt, kan ik voorstellen om
het over te nemen en moet de
Kamer daarover beslissen. Zo werkt
dat. Laten wij deze procedure maar
gewoon volgen.

Ik wil graag zo spoedig mogelijk
van u, voorzitter, vernemen wat er in
de vorm van een amendement zal
worden gegoten en wat ik eventueel
zelf moet regelen in een nota van
wijziging, mede met het oog op de
snelheid van het indienen van
wetgeving en het aanleveren van
amendementen.

De voorzitter: Ik zal daarover straks
een mededeling doen.

Staatssecretaris Vermeend: Dank u
zeer.

Mevrouw De Vries heeft nog een
vraag gesteld over de AOV–
verpanding. Wij hebben een besluit
genomen over de lijn van materiële
gelijkstelling tussen de premies voor
dergelijke verzekeringen en lijfrente.
Het lijkt mij niet juist en uit het
oogpunt van wetgeving niet
verstandig om die lijn nu opeens te
wijzigen. Het heeft mijn voorkeur om
de bestaande lijn intact te laten. Als
er knelpunten zouden optreden, heb
ik daar buitengewoon veel belang–
stelling voor, maar op dit moment
ken ik er geen. Als gezegd, het lijkt
mij merkwaardig om een lijn, die wij
vrij recent hebben getrokken in
artikel 45, opeens te verlaten. Uit een
oogpunt van consistentie van
wetgeving vind ik dat niet fraai, moet
ik eerlijk zeggen.

Voorzitter! Mevrouw De Vries
vraagt opnieuw de aandacht voor de
PSW. Aan haar opmerking hierover
koppel ik een vraag van de heer
Ybema. Hij vindt het prima dat wij
op dit terrein komen tot afstemming
en stroomlijning, ook in relatie met
de Verzekeringskamer, maar dringt
erop aan dat ik mijn intenties
duidelijk aangeef. Ik heb al toege–
zegd dat wij door middel van
inventarisatie zullen nagaan wat de
knelpunten zouden kunnen zijn.
Daarnaast ben ik ervoor - wie zou
daar tégen kunnen zijn? - dat wij tot

een heldere en rechtszekere regeling
komen. Ik moet nog met collega's
overleggen maar mijn intentie is
daarbij dat een regeling ontstaat
waarbij andere wijzigingen,
bijvoorbeeld in het kader van de
PSW, een zo gering mogelijk effect
hebben op de fiscale wetgeving. Met
andere woorden en positiever
uitgedrukt: die wetgeving moet
zodanig vorm worden gegeven dat
zij niet onmiddellijk door de PSW of
door de Verzekeringskamer wordt
beïnvloed. Dat vergt nogal wat
afstemming en voordat ik in dit
verband toezeggingen kan doen, zal
ik overleg moeten plegen met
collega Linschoten en met de
Verzekeringskamer. Vóór die
gesprekken zijn gevoerd, kan ik hier
geen mooi en breed gebaar maken.
Echter, mijn intentie is duidelijk.

De voorzitter: Die intentie waardeer
ik. Kunt u aangeven wanneer de
Kamer de resultaten van het te
voeren overleg mag verwachten?

Staatssecretans Vermeend: Er zijn
hier al opmerkingen gemaakt over de
"pensioenclub". Welnu, ik zou deze
zaak graag aan dat gezelschap willen
voorleggen; het is van belang dat ik
hierover met externe deskundigen
spreek om zo de nodige adviezen te
verkrijgen. Het lijkt mij niet verstan–
dig om nu te zeggen: zó ga ik het
doen. Ik ga die commissie niet voor
de voeten lopen. Niet voor niets heb
ik haar om advies gevraagd.
Overigens, de voorzitter van de
commissie zit nu naast mij; hij heeft
geluisterd en neemt deze kwestie
dus mee.

De heer Ybema is voorts
teruggekomen op artikel 13a dat over
het successierecht handelt. Zijn
vraag over dit onderwerp zal ik
schriftelijk afdoen, hetgeen ook geldt
voor bepaalde vragen van de heer
Terpstra. Ik neem aan dat die vragen
inmiddels via de griffier aan ons zijn
doorgegeven.

Voorzitter! De heer Ybema stelt
enkele vragen over de kapitaal–
verzekering, de status quo die wat dit
betreft geldt en de afweging die op
dit terrein wordt gemaakt. Ik heb al
gezegd dat ik geen risico's wil lopen
voor zover er van ontgaans–
constructies sprake kan zijn. Met
nadruk zeg ik nog maar eens dat wij
daarop zijn gespitst. Wij zullen niet
berusten in ontwikkelingen die erop
zijn gericht om bijvoorbeeld met
behulp van gekunstelde produkten
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de vermogensbelasting te ontgaan.
Wat de bedoelde afweging betreft
wijs ik erop dat in de huidige situatie
een aantal regelingen is vrijgesteld;
zij worden niet bij de heffing
betrokken. Voorts moet de conclusie
zijn dat het vaak gaat om langlo–
pende contracten, hetgeen het
gevaar minder groot maakt. Ook
moet worden bedacht dat in het
kader van de inkomstenbelasting het
regime nogal is verstrakt. In
aanvulling op wat ik hierover in
eerste termijn heb gezegd, wijs ik
erop dat dit niet alleen tegen de
achtergrond van de vermogensbelas–
ting moet worden bezien maar
breder, ook met het oog op aspecten
die te maken hebben met de
inkomstenbelasting. Ik heb in eerste
termijn mijn antwoord toegespitst op
de aspecten van de vermogensbelas–
ting. Ook die van de inkomstenbelas–
ting speien een rol. Die regeling
werkt al op basis van een verstrakt
regime. Tegen deze achtergrond en
met het oog op het feit dat het gaat
om ianglopende contracten, kan de
status quo gehandhaafd worden.
Door de aspecten van de inkomsten–
belasting is het belang in de
vermogensbelasting minder groot
geworden. Vandaar dat ik het verkies
om de status quo te handhaven. Ook
buitenstaanders lichten de wetgeving
op dat punt door. Uit het oogpunt
van consistente wetgeving lijkt mij
dit de meest fraaie einduitkomst. Ik
ben er verheugd over dat een ruime
meerderheid die opvatting deelt. Ik
verneem wel of dit bij nota van
wijziging aangepast wordt of via een
amendement. Ik heb evenwel
begrepen dat de voorkeur naar een
amendement uitgaat.

De heer Terpstra is teruggekomen
op het verdrag met België. In dit
verband vraagt hij zich af of wij in
Europees kader niet in de knel
komen met het feit dat het heffings–
recht verdragstechnisch aan België is
toegescheiden. Waarschijnlijk bestaat
hierover een misverstand. Er is geen
sprake van heffing bij degene die
afkoopt, maar bij het lichaam waar
de pensioenverplichtingen zijn
ondergebracht. De geschetste
problematiek doet zich hierbij dus
niet voor. Het is een heffing ter zake
van ongeoorloofd gebruik. Het heeft
dan ook geen raakvlak met het
verdrag. Mijn conclusie is simpelweg
dat er geen sprake is van strijdigheid
met het verdrag.

Ik ben het eens met wat de heer
Terpstra heeft gezegd over het

sturend optreden. Naar aanleidmg
van het betoog van de heer Schutte
heb ik wel gezegd dat wij met de
fiscale wetgeving niet acht de
ontwikkelingen aan moeten
hobbelen. Zo moeten wij bij de
flexibele pensionering de feiten
onder ogen zien. Dit geldt ook voor
de wensen die in de praktijk leven,
alsmede voor de mogelijkheden die
er zijn. De heer Van der Ploeg sprak
in dit verband over de economische
voordelen voor de werknemers.
Daarvoor moeten fiscale mogelijkhe–
den geboden worden. Ik zie dat die
ontwikkeling zich voordoet. Welnu,
laten wij de wetgeving ter zake dan
ook vrij snel aanpassen. In feite treed
je wel een beetje sturend op door
een commissie in te stellen. Langs
die weg kunnen de mensen uit de
praktijk een inbreng leveren bij het
wetgevingsproces. Op die manier
kunnen er ideeën ontwikkeld worden,
niet gestuurd van bovenaf. De
praktijk kan oplossingen aandragen
die hier vervolgens besproken
worden. Afhankelijk van de
resultaten van de commissie ben ik
voornemens om zo snel mogelijk
met de Kamer van gedachten te
wisselen over het oplossen van de
knelpunten.

Ik ben het eens met het betoog
van de heer Schutte over de
verhouding tussen indirecte en
directe belastingen op Europees
niveau. Wat de indirecte belastingen
betreft, hebben de lidstaten een deel
van de soevereiniteit prijsgegeven.
Bij de directe belastingen is dat veel
minder het geval. Dit geldt ook met
het oog op het Verdrag van
Maastricht.

De heer Van der Ploeg vindt de
status quo acceptabel onder de
voorwaarde van het bestrijden dan
wel voorkomen van ontgaans–
constructies. Ik heb al aangegeven
dat het gevaar, voor zover het
aanwezig is, effectief bestreden kan
worden.

Over de etappeverzekering hoor ik
nog van de voorzitter of er een nota
van wijziging moet komen of dat er
een amendement wordt ingediend,
dat ik dan bereid ben om over te
nemen.

De heer Van der Ploeg vroeg of
voor de plenaire behandeling bekend
is hoe wij de problematiek van de
grensarbeiders regelen. Ik zal dat
nog op papier zetten.

Ik ben het eens met de heer Van
der Ploeg dat wij die administratieve
rompslomp in snel tempo moeten

verminderen. Wij zijn daarmee druk
bezig. Aan het eindresultaat van deze
wetgeving ziet men dat het de goede
kant op gaat, in vergelijking met
hetgeen oorspronkelijk voorlag. Er
komt nu een eenvoudiger regeling,
met veel minder administratieve
rompslomp. Ik neem ook verheugd
ervan kennis dat hij enthousiast is
over het eindprodukt.

Ik kom ten slotte bij een paar
vragen van de heer Ybema. Over
artikel 13a wordt schriftelijk
geantwoord. En wat de kapitaal–
verzekeringen betreft heb ik mijn
intentie duidelijk gemaakt.

De voorzitter: Ik dank de staatsse–
cretaris voor zijn antwoorden in
tweede termijn.

Ik heb genoteerd dat er nog een
schriftelijke reactie binnenkomt op de
drie resterende vragen van de heer
Terpstra, op een vraag van mijn kant
en op het punt van de grensarbei–
ders, dat door de heer Van der Ploeg
is ingebracht.

Door drie leden zijn amendemen–
ten aangekondigd over de kapitaal–
verzekeringen, de saldomethode en
de etappeverzekering. Ik verzoek die
leden om de staatssecretaris
vandaag nog te laten weten of zij het
wijzigingsvoorstel in de vorm van
een amendement aan de Kamer
voorleggen, of dat zij willen dat de
staatssecretaris het in een nota van
wijziging verwerkt. In het laatste
geval moet de staatssecretaris nog
voldoende tijd hebben om dat op
een correcte manier te doen.

Ik heb ook genoteerd dat er in elk
geval voor donderdag nog een nota
van wijziging komt over de
vermogensoverschotten. Die wordt
dan eventueel aangevuld met andere
elementen, afhankelijk van de gang
van zaken rond de aangekondigde
amendementen.

Ten slotte wil ik iedereen danken
voor zijn inbreng in dit wetgevings–
overleg. Ik dank in het bijzonder de
staatssecretaris en zijn medewerkers
voor hun deskundige inbreng. Ik
denk dat wij hiermee de plenaire
behandeling voor aanstaande
donderdag voldoende hebben
voorbereid.
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