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Inleiding

Een lijfrente is een van het leven afhankelijke periodieke uitkering die
voortvloeit uit een op eigen initiatief getroffen voorziening en die geen
verband houdt met een dienstbetrekking. Ondernemers die onder de
inkomstenbelasting vallen (bijvoorbeeld met een éénmanszaak of
firmanten van een vennootschap onder firma), kunnen alleen in de derde
pijler met een lijfrentepolis een (fiscaal gefaciliteerde) voorziening treffen
voor hun oude dag en/of de nabestaanden. Ook werknemers met een
pensioentekort kunnen, naast de mogelijkheid van de bijspaarmodule die
veel pensioefondsen kennen, via het lijfrenteregime hun pensioen in de
derde pijler aanvullen. Voor een lijfrentepolis heeft de overheid een
aantrekkelijke fiscale regeling getroffen. Dit om te stimuleren, dat mensen
sparen voor voldoende inkomen op hun oude dag. Op dit moment zijn
mensen, die fiscaal ondersteund individueel willen (bij)sparen voor hun
oudedagvoorziening, gedwongen dit bij een verzekeraar te doen. De
uitvoeringskosten hiervan zijn hoog en ondoorzichtig. Met dit voorstel
willen de initiatiefnemers de oudedagsparaplu uitbreiden met een faciliteit
om via een geblokkeerde spaarrekening bij een bank of een beleggings-
recht bij een beheerder van een beleggingsinstelling individueel een
(aanvullende) oudedagsvoorziening in de derde pijler op te bouwen. Zo
ontstaat er een keuzemogelijkheid binnen die derde pijler. Tegelijkertijd zal
het voorstel via een vergroting van de markt tot meer concurrentie bij
financiële aanbieders leiden en een bijdrage leveren aan een grotere
transparantie in de kostenstructuren van financiële producten.

In de Belastingverkenning voor de 21ste eeuw (kamerstukken II 1997/98,
25 810, nr. 2) hebben de staatssecretaris en minister van Financiën
beschreven dat het wenselijk zou zijn om de lijfrenteaftrek onder de zoge-
heten oudedagsparaplu uit te breiden: «Vanuit oogpunt van verdere flexi-
bilisering en gelijke behandeling van verschillende producten voor de
oude dag is een afwijkende behandeling van eigen besparingen – die
uiteindelijk bedoeld zijn voor de oudedagsvoorziening – minder gewenst.
De tendens tot versobering van de collectieve pensioenregelingen en
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vergroting van de individuele keuzevrijheid biedt de mogelijkheid om voor
individueel maatwerk aan te sluiten bij de opbouwmogelijkheden in de
sfeer van de loonbelasting, onder gelijktijdige integratie van het lijfrente-
regime.»
Daarnaast is bij de Belastingherziening 2001 met algemene stemmen een
motie aangenomen (kamerstukken II 1999/200, 26 727 nr. 106, van de
leden Giskes en De Vries) met de strekking: «verzoekt de regering zo
spoedig mogelijk een notitie op te stellen over de mogelijkheden om ook
andere producten dan lijfrenteverzekeringen, zoals geblokkeerde spaar- of
beleggingsrekeningen, in aanmerking te laten komen voor de fiscale facili-
teiten ten behoeve van pensioenopbouw». In de daaropvolgende begro-
tingen van Financiën is te lezen dat deze notitie in voorbereiding of in
behandeling is. Echter nu in 2006 heeft de Kamer daarvan nog niets
vernomen.

Inhoud van het wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel willen de initiatiefnemers regelen dat aan sparen via
een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrecht voor latere uitke-
ringen fiscale ondersteuning wordt geboden. Er wordt gespaard voor een
kapitaal dat later in termijnen kan worden uitgekeerd.
Met dezelfde euro individueel sparen voor het pensioen kan via een
geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrecht bij een bank meer kapitaal
worden opgebouwd dan via de meeste lijfrentepolissen/koopsompolissen
bij verzekeraars. De oorzaak hiervan ligt met name in de hoge en diffuse
kosten die verzekeraars in rekening brengen1. Aan zelfstandige onderne-
mers, die voor hun pensioen vrijwel volledig zijn aangewezen op de indi-
viduele verzekeringsmarkt, en aan werknemers met een pensioentekort
wordt zo meer keuze geboden. De initiatiefnemers willen een einde maken
aan de gedwongen winkelnering bij verzekeringsmaatschappijen en in
plaats daarvan ook de veelal goedkopere mogelijkheid geven tot bank-
sparen. De initiatiefnemers zijn van mening dat dit voorstel door markt-
werking zal leiden tot meer concurrentie, tot grotere transparantie in de
kostenstructuren van financiële producten en daarmee tot een kosten-
verlaging voor de gebruikers van deze producten.

Analoog aan de mogelijkheid om een lijfrentekapitaal op te bouwen komt
er met dit initiatiefwetsvoorstel een nieuwe mogelijkheid om via stor-
tingen op een geblokkeerde bankrekening of beleggingsrecht een kapitaal
op te bouwen waarvoor op een later tijdstip een recht op periodieke uitke-
ringen kan worden aangekocht dan wel dat gedurende een aantal jaren in
termijnenkan worden uitgekeerd door een bank of beleggingsinstelling. In
de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 worden de artikelen met betrek-
king tot het lijfrenteregime op de volgende punten aangepast en aange-
vuld:
• Sparen via een geblokkeerde bankrekening of beleggingsrecht voor

vermogensopbouw voor een oudedagvoorziening wordt fiscaal onder-
steund door de stortingen op de bankrekening en ter verkrijging van
een lijfrentebeleggingsrecht overgemaakte bedragen gelijk te behan-
delen als de premiebetalingen voor een lijfrenteverzekering.

• De maximale hoogtes van de fiscaal gefaciliteerde spaarbedragen zijn
gelijk aan die bij het lijfrenteregime.

• De blokkering van de spaarrekening of beleggingsrecht duurt tot uiter-
lijk het 70ste levensjaar.

• Het geblokkeerde spaartegoed kan worden aangewend voor de
aankoop van een recht op periodieke uitkeringen bij een verzekeraar.
Maar het is ook mogelijk om het geblokkeerde spaartegoed onder
bepaalde voorwaarden in termijnen te laten uitkeren door een bank of
beleggingsinstelling. Onder bepaalde voorwaarden omdat alleen de
spaarvormen gericht op een oudedagsvoorziening in het kader van dit

1 Bron: CPB Document; Competition in
markets for life insurance, No 96 September
2005.
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wetsvoorstel moeten worden gefaciliteerd. Bovendien vinden de initia-
tiefnemers het realiseren van een level playing field tussen verzeke-
raars en banken van belang. De voorwaarden komen het meest
overeen met de tijdelijke oudedagslijfrente. De uitkering van de bank
of beleggingsinstelling mag in beginsel niet eerder ingaan dan het 65e
levensjaar, maar uiterlijk op 70 jaar. De minimale uitkeringsduur is vijf
jaar. De hoogte van de uitkering is (bij een kortere uitkeringsduur dan
20 jaar) gemaximeerd en er geldt een afkoopverbod.

• Bij overlijden van de belastingplichtige kan het tegoed in termijnen
worden uitgekeerd aan de nabestaanden.

• In de Regeling van de Minister van Financiën van 9 oktober 1990 tot
uitvoering van artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen
(Stcrt. 198) moet, conform de voor uitvoerders van een levensloop-
regeling met ingang van 1 september 2005 opgenomen uitzondering
op de vrijstelling van toezicht (artikel 2b van deze regeling), een uitzon-
dering worden opgenomen waardoor uitvoerders van een lijfrente-
beleggingsrecht eveneens niet onder de vrijstelling van artikel 2b
vallen.

Vooral zelfstandig ondernemers, zzp-ers en freelancers hebben baat bij
deze regeling, omdat zij geheel afhankelijk zijn van pensioenopbouw in de
derde pijler. Het zelfde geldt voor mensen in loondienst die een
pensioengat hebben.
Door het wetsvoorstel kan er tegen lagere kosten gespaard worden voor
de oude dag. Het resultaat is dat bij een gelijke inleg van spaargelden er
een hoger resultaat gehaald kan worden.

Budgettaire consequenties en administratieve lasten

De initiatiefnemers gaan er vanuit dat het voorstel geen budgettaire
consequenties zal hebben. De reden hiervan is dat het grootste effect van
het voorstel zich zal voordoen in de vorm van een verschuiving van verze-
keringsproducten naar het sparen via een geblokkeerde bankrekening of
beleggingsrecht. Daarnaast zullen de kosten van een eventuele uitbreiding
van het aantal mensen dat fiscaal gefaciliteerd in de derde pijler een voor-
ziening treft, worden opgevangen omdat het budgettaire beslag van de
aftrek via geblokkeerde bankrekeningen lager zal zijn dan via verzekerings-
producten. Er is immers een lagere inleg nodig om hetzelfde kapitaal op te
bouwen.
Ook ten aanzien van de administratieve lasten, zowel voor de aanbieders
van financiële producten als voor de belastingdienst, zal grotendeels
sprake zijn van een verschuiving. Bovendien kunnen banken er zelf voor
kiezen of ze deze diensten aan willen bieden.

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel I (Wet inkomstenbelasting 2001)

Artikel I, onderdeel A (artikel 1.7 Wet inkomstenbelasting 2001)

In dit onderdeel wordt voorgesteld de in artikel 1.7 van de Wet inkomsten-
belasting 2001 opgenomen definitie van het begrip lijfrente in die zin aan
te vullen, dat in deze wet en in de daarop berustende bepalingen onder
lijfrenten ook wordt verstaan een aanspraak op het tegoed van een
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lijfrentespaarrekening of op de waarde van het lijfrentebeleggingsrecht als
bedoeld in artikel 3.126a van die wet. De aanvulling heeft tevens tot
gevolg dat het bestaande verbod van afkoop, vervreemding enz. bij lijf-
rente ook van toepassing is op een lijfrentespaarrekening en lijfrente-
beleggingsrecht.

Artikel I, onderdeel B (artikel 3.124 Wet inkomstenbelasting 2001)

Op grond van dit onderdeel wordt de bestaande tekst van artikel 3.124 van
de Wet inkomstenbelasting 2001 aangeduid als eerste lid in verband met
de toevoeging van een tweede lid aan dit artikel.
Met de toevoeging van het tweede lid wordt bewerkstelligd, dat in alle
bepalingen waarin wordt gesproken over een lijfrente als bedoeld in
artikel 3.124, de tekst van die bepalingen mede betrekking heeft op
tegoeden van een lijfrentespaarrekening en op waarden van lijfrente-
beleggingsrechten. Dat geldt eveneens voor alle bepalingen waarin niet
wordt gesproken over een lijfrente als bedoeld in artikel 3.124, maar over
een lijfrente die dient ter compensatie van een pensioentekort of van een
lijfrente als bedoeld in artikel 3.125. Dit zijn immers synoniemen.

Artikel I, onderdeel C (artikel 3.126a Wet inkomstenbelasting 2001)

In artikel 3.126a, eerste lid, worden de bedragen die door een belasting-
plichtige zijn overgemaakt naar een lijfrentespaarrekening of door hem
zijn overgemaakt naar een beheerder van een beleggingsinstelling ter
verkrijging van een of meer geblokkeerde rechten van deelneming in die
instelling (lijfrentebeleggingsrecht), gelijkgesteld met premies voor lijf-
renten die dienen ter compensatie van een pensioentekort als bedoeld in
artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a.
Een lijfrentespaarrekening is een rekening die wordt aangehouden bij een
onderneming of instelling als omschreven in het tweede lid, waarvan het
tegoed uitsluitend kan worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente
als bedoeld in artikel 3.125, dan wel met inachtneming van de in het
vierde en vijfde lid opgenomen voorwaarden, kan worden uitgekeerd in
termijnen. Een lijfrentebeleggingsrecht is een recht van deelneming dat
wordt aangehouden bij een in Nederland gevestigde beheerder van een
beleggingsinstelling aan wie een vergunning is verleend ingevolge de Wet
toezicht beleggingsinstellingen, waarvan de waarde uitsluitend kan
worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente als bedoeld in artikel
3.125, dan wel met inachtneming van de in het vierde en vijfde lid opge-
nomen voorwaarden kan worden uitgekeerd in termijnen.
De in het vierde en vijfde lid opgenomen voorwaarden voor de uitkering
in termijnen, zijn zodanig vormgegeven dat deze er toe leiden dat de
uitkeringen zoveel mogelijk overeenkomen met de uitkeringen die voort-
vloeien uit een lijfrenteverzekering als bedoeld in artikel 3.125. Volledige
aansluiting is echter niet mogelijk als gevolg van het feit dat een lijfrentes-
paarrekening en een lijfrentebeleggingsrecht geen verzekeringsprodukten
zijn.
Op grond van het vierde lid geldt onder meer het volgende.
Ingeval de eerste termijn niet eerder aan de belastingplichtige-spaarder
wordt uitgekeerd dan in het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt,
moet het tegoed van de rekening, onderscheidenlijk de waarde van het
recht:
1°. in termijnen met een gelijke tussenperiode van ten hoogste een jaar,

worden uitgekeerd;
2°. waarbij iedere termijn niet lager is dan de vorige termijn;
3°. waarbij de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten

minste 5 jaar bedraagt;
4°. en waarbij – ingeval de periode tussen de eerste termijn en de laatste
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termijn minder dan 20 jaar bedraagt – het gezamenlijke bedrag aan
termijnen in een kalenderjaar niet meer beloopt dan € 19 161 (bedrag
2006).

Ingeval de eerste termijn eerder aan de belastingplichtige-spaarder wordt
uitgekeerd dan in het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt, moet
het tegoed van de rekening, onderscheidenlijk de waarde van het recht:
1°. in termijnen met een gelijke tussenperiode van ten hoogste een jaar,

worden uitgekeerd;
2°. waarbij iedere termijn niet lager is dan de vorige termijn;
3°. waarbij de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten

minste 20 jaar bedraagt, vermeerderd met het aantal jaren dat de
belastingplichtige-spaarder jonger is dan 65 jaar ten tijde van het
ingaan van de termijnen (dit benadert een levenslange uitkering).

Indien de eerste termijn aan de verzekeringnemer wordt uitgekeerd in het
jaar van overlijden van zijn partner of zijn gewezen partner geldt (onge-
acht de leeftijd van de verzekeringnemer), in afwijking van het boven-
staande, geen minimumperiode tussen de eerste termijn en de laatste
termijn.

Bij overlijden van de belastingplichtige-spaarder moet (het restant van)
het tegoed van de rekening onderscheidenlijk de waarde van het recht in
termijnen aan een of meer erfgenamen worden uitgekeerd, waarbij ook
weer voorwaarden gelden wat betreft de duur van de termijnen. De duur
is daarbij – in lijn met de met betrekking tot lijfrentes gestelde voor-
waarden – afhankelijk van de hoedanigheid en leeftijd van de erfgenaam-
verkrijger. Ingeval de erfgenaam een bloed- of aanverwant is, niet zijnde
de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde
graad van de zijlijn, die ouder is dan 30 jaar, dient (het restant van) het
tegoed van de rekening onderscheidenlijk de waarde van het recht:
1°. in direct ingaande termijnen met een gelijke tussenperiode van ten

hoogste een jaar, te worden uitgekeerd;
2°. waarbij iedere termijn niet lager is dan de vorige termijn;
3°. waarbij de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten

minste 20 jaar bedraagt, vermeerderd met het aantal jaren dat de
erfgenaam jonger is dan 65 jaar (dit benadert een levenslange uitke-
ring).

Ingeval de in de vorige volzin bedoelde erfgenaam jonger is dan 30 jaar, is
er een keuzemogelijkheid wat betreft de duur van de uitkeringen. De
erfgenaam kan kiezen voor de benadering van levenslange uitkering, of
voor tijdelijke uitkering. Bij tijdelijke uitkering moet de periode tussen de
eerste uitkering en de laatste uitkering ten minste vijf jaar bedragen, doch
maximaal het aantal jaren dat de erfgenaam jonger is dan 30 jaar. Bij een
keuze voor tijdelijke uitkering moeten de termijnen derhalve een einde
nemen in het kalenderjaar waarin de bedoelde erfgenaam 30 jaar wordt.
Ingeval de erfgenaam de partner is, geldt als voorwaarde wat betreft duur
van de uitkeringen, dat de periode tussen de eerste termijn en de laatste
termijn ten minste 5 jaar bedraagt.
De met de naar de bankinstelling, onderscheidenlijk beheerder over-
gemaakte bedragen behaalde rendementen moeten uiteraard worden
bijgeboekt op de lijfrentespaarrekening, onderscheidenlijk worden aange-
wend ter verkrijging van lijfrentebeleggingsrechten. Deze rendementen
kunnen dus ook uitsluitend worden gebruikt voor het verkrijgen van een
lijfrente als bedoeld in artikel 3.125, dan wel met inachtneming van de in
het vierde en vijfde lid opgenomen voorwaarden in termijnen worden
uitgekeerd.
Als gevolg van de in het eerste lid opgenomen gelijkstelling zijn alle bepa-
lingen die gelden voor premies voor lijfrenten die dienen ter compensatie
van een pensioentekort als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel
a, eveneens van toepassing op de bedragen die worden overgemaakt
naar een lijfrentespaarrekening of zijn overgemaakt naar een beheerder
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van een beleggingsinstelling ter verkrijging van een of meer lijfrente-
beleggingsrechten. Zo geldt het plafond van de jaarlijkse aftrek van artikel
3.127 voor het gezamenlijke bedrag aan «echte» lijfrentepremies en de
overgemaakte bedragen naar een lijfrentespaarrekening of ter verkrijging
van een lijfrentebeleggingsrecht overgemaakte bedragen.
In verband met de in het eerste lid opgenomen gelijkstelling is een bepa-
ling nodig die regelt dat het artikel waarin staat naar welke verzekeraar de
lijfrentepremie moet worden overgemaakt, niet van toepassing is op de
naar een lijfrentespaarrekening of de ter zake van een lijfrentebeleggings-
recht overgemaakte bedragen. Voor de lijfrentespaarrekening of het
lijfrentebeleggingsrecht is namelijk een afzonderlijke categorie aanbieders
in het wetsvoorstel geformuleerd. Om die reden is in de laatste volzin van
het eerste lid bepaald dat artikel 3.126 niet van toepassing is met betrek-
king tot de in artikel 3.126a bedoelde, overgemaakte bedragen.
In artikel 3.126a, tweede lid, is bepaald bij welke onderneming of instelling
een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht kan worden aange-
houden. Het gaat om onder de Wet toezicht kredietwezen 1992 vallende
spaar- en handelsbanken en om onder de Wet toezicht beleggingsinstel-
lingen vallende beheerders van beleggingsinstellingen. Ook in andere
landen gevestigde banken en beheerders van beleggingsinstellingen
kunnen als aanbieder optreden mits zij maar voldoen aan bepaalde voor-
waarden. Deze voorwaarden worden ingevolge het zesde lid opgenomen
in een algemene maatregel van bestuur. Voor deze voorwaarden zal
zoveel mogelijk worden aangesloten bij de regels die reeds gelden voor
de in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001 bedoelde buiten-
landse aanbieders van lijfrenteprodukten.
De in artikel 3.126a, derde lid, opgenomen gelijkstelling van een rekening-
houder van een lijfrentespaarrekening of houder van een lijfrente-
beleggingsrecht met een verzekeringnemer is noodzakelijk voor de
toepasbaarheid van onder meer artikel 3.133.
De in artikel 3.126a, zesde lid, opgenomen gelijkstelling van de termijnen,
bedoeld in het vierde en vijfde lid, is onder andere van belang voor de
toepassing van artikel 7.2 en voor de toepassing van artikel 34 Wet op de
loonbelasting 1964. Op grond van het laatstgenoemde artikel kunnen als
gevolg van deze gelijkstelling bij algemene regel van bestuur regels
worden gesteld ingevolge welke loonbelasting wordt ingehouden op de
hiervoor genoemde termijnen.

Artikel I, onderdeel D (artikelen 3.127, 3.128, 3.129 en 3.131 Wet
inkomstenbelasting 2001)

De in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen van de artikelen 3.127, 3.128,
3.129 en 3.131 zijn noodzakelijk als gevolg van de hiervoor genoemde
wijzigingen van artikel 3.124.

Artikel I, onderdeel E (artikel 3.133 Wet inkomstenbelasting 2001)

Voorgesteld wordt het instrument van de negatieve uitgaven voor
inkomensvoorzieningen onverminderd van kracht te laten zijn in situaties
waarin via een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht aftrek is
genoten maar de belastingplichtige of de bank of de beheerder van de
beleggingsinstelling zich niet houdt aan de voorwaarden waaronder de
aftrek is verleend. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de in artikel 3.126a
bedoelde, overgemaakte bedragen en het daarover behaalde rendement
als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking
worden genomen, indien het tegoed van de betreffende lijfrentespaar-
rekening of de waarde van het lijfrentebeleggingsrecht voor een ander
doel wordt aangewend dan voor een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125
of uitkeringen als bedoeld in artikel 3.126a.
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Artikel I, onderdeel F (artikel 3.136 Wet inkomstenbelasting 2001)

De in dit onderdeel voorgestelde wijziging van artikel 3.136 is noodzakelijk
als gevolg van de hiervoor genoemde wijzigingen van artikel 3.124.

Artikel I, onderdeel G (artikelen 6.5 en 6.6 Wet inkomstenbelasting 2001)

De in dit onderdeel voorgestelde wijzigingen van de artikelen 6.5 en 6.6
zijn noodzakelijk als gevolg van de hiervoor genoemde wijzigingen van
artikel 3.124.

Artikel I, onderdeel H (artikelen 9.2 Wet inkomstenbelasting 2001)

De in dit onderdeel opgenomen wijziging van artikel 9.2 bewerkstelligt dat
bij een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrecht waarbij is
belegd in aandelen, de ter zake van de opbrengst van die aandelen inge-
houden dividendbelasting niet in de inkomstenbelasting kan worden
verrekend door de rekeninghouder of belegger. In plaats daarvan kan de
kredietinstelling waarbij de lijfrentespaarrekening wordt aangehouden
onderscheidenlijk de beheerder van de beleggingsinstelling waarbij het
lijfrentebeleggingsrecht wordt aangehouden, deze dividendbelasting
verrekenen. De kredietinstelling is dan wel gehouden een bedrag ter
grootte van de ingehouden dividendbelasting te storten op de lijfrentes-
paarrekening van de rekeninghouder. Hierdoor wordt per saldo het bruto-
dividend bijgeschreven op de lijfrentespaarrekening. Op dezelfde wijze is
de beheerder van de beleggingsinstelling verplicht een bedrag ter grootte
van de verrekende dividendbelasting aan te wenden ter verkrijging van
een of meer lijfrentebeleggingsrechten in die instelling ten behoeve van
degene bij wie die dividendbelasting niet als voorheffing in aanmerking
wordt genomen. De hiervoor genoemde verplichtingen voor de kredietin-
stelling en de beheerder van de beleggingsinstelling vloeien voort uit het
in artikel IV opgenomen voorstel tot wijziging van artikel 25 van de Wet op
de vennootschapsbelasting 1969.

Artikel I, onderdeel I (artikelen 10.1 Wet inkomstenbelasting 2001)

Met de in dit onderdeel opgenomen wijziging van artikel 10.1 wordt
bewerkstelligd, dat het in artikel 3.126a, vierde lid, opgenomen maximum
voor een uitkering ingevolge een lijfrentespaarrekening of een lijfrente-
beleggingsrecht bij een belastingplichtige-spaarder van 65 jaar of ouder
bij een uitkeringsperiode van minder dan 20, jaarlijks wordt geïndexeerd.

Artikel II (Invorderingswet 1990)

Artikel II (artikel 44a Invorderingswet 1990)

De in dit onderdeel voorgestelde wijziging beoogt om artikel 44a evenals
bij een «echt» lijfrentecontract te kunnen toepassen bij een lijfrentespaar-
rekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van de
Wet inkomstenbelasting 2001. Het gaat hierbij om de aansprakelijkheid
van de spaarinstelling of de beheerder van de beleggingsinstelling voor
de belasting die de rekeninghouder van een lijfrentespaarrekening of de
houder van een lijfrentebeleggingsrecht is verschuldigd als gevolg van de
toepassing van artikel 3.133, 3.135 of artikel 3.136 van de Wet inkomsten-
belasting 2001 (globaal aangeduid: het zich niet houden aan de voor-
waarden waaronder destijds aftrek van de naar de rekening of ter zake van
het recht overgemaakte bedragen is genoten).
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Artikel III (Successiewet 1956)

Artikel III (artikel 32 Successiewet 1956)

Met de in dit onderdeel voorgestelde wijziging van artikel 32, vijfde lid,
van de Successiewet 1956 wordt bewerkstelligd dat de in het eerste lid,
onder 5°, van dat artikel opgenomen vrijstelling eveneens geldt voor de
verkrijging van een tegoed van een lijfrentespaarrekening of de verkrij-
ging van een lijfrentebeleggingsrecht (dat als belaste termijnen voor de
inkomstenbelasting moet worden uitgekeerd). Volledigheidshalve wordt
opgemerkt dat deze voor het successierecht vrijgestelde tegoeden en
rechten eveneens worden meegenomen bij de in het tweede en derde lid
van dat artikel genoemde verminderingen van de aldaar genoemde alge-
mene vrijstellingen.

Artikel IV (Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

Artikel IV (artikel 25 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

De in dit artikel opgenomen wijziging van artikel 25 Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969 hangt samen met de in artikel I, onderdeel H, voor-
gestelde wijziging van artikel 9.2 Wet inkomstenbelasting 2001. Op grond
van de laatstgenoemde wijziging kan de rekeninghouder van een
lijfrentespaarrekening of belegger van een lijfrentebeleggingsrecht, een
en ander als bedoeld in artikel 3.126a Wet inkomstenbelasting 2001, niet
zelf de dividendbelasting verrekenen die is ingehouden op de opbrengst
van een lijfrenspaarrekening of van een lijfrentebeleggingsrecht. Op
grond van de in artikel IV voorgestelde wijziging van artikel 25 Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 kan kan in de plaats daarvan de kredietin-
stelling waarbij de lijfrentespaarrekening wordt aangehouden onderschei-
denlijk de beheerder van de beleggingsinstelling waarbij het lijfrente-
beleggingsrecht wordt aangehouden, deze dividendbelasting verrekenen.
De kredietinstelling is dan wel gehouden een bedrag ter grootte van de
ingehouden dividendbelasting te storten op de lijfrentespaarrekening van
de rekeninghouder die niet zelf kan verrekenen. Hierdoor wordt per saldo
het brutodividend bijgeschreven op de lijfrentespaarrekening. Op dezelfde
wijze is de beheerder van de beleggingsinstelling verplicht een bedrag ter
grootte van de verrekende dividendbelasting aan te wenden ter verkrij-
ging van een of meer lijfrentebeleggingsrechten in die instelling ten
behoeve van degene bij wie die dividendbelasting niet als voorheffing in
aanmerking wordt genomen.

Artikel V (Wet op de dividendbelasting 1965)

Artikel V (artikel 4 Wet op de dividendbelasting 1965)

In dit onderdeel wordt voorgesteld een vrijstelling op te nemen in de Wet
op de dividendbelasting 1965 op grond waarvan een beleggingsinstelling
waarin een natuurlijk persoon via een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld
in artikel 3.126a Wet inkomstenbelasting 2001 participeert, geen dividend-
belasting behoeft in te houden op opbrengsten die worden aangewend
voor uitbreiding van het lijfrentebeleggingsrecht in die instelling. Ingeval
de beleggingsinstelling van voornoemde vrijstelling geen gebruik maakt,
kan de beheerder van de beleggingsinstelling de dividendbelasting verre-
kenen, net zo als een kredietinstelling, en ook onder de gehoudenheid een
bedrag ter grootte van die dividendbelasting aan te wenden ter uitbrei-
ding van het lijfrentebeleggingsrecht van degene die ingevolge de Wet op
de inkomstenbelasting 2001 de dividendbelasting niet kan verrekenen.

Depla
B. M. de Vries
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