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1 Inleiding

1.1 Het motief voor dit onderzoek
Voor u ligt een onderzoek naar de fiscale aspecten verbonden aan het recht van
vruchtgebruik op vermogensbestanddelen
als bedoeld in artikel 24 van de Wet op
de inkomstenbelasting. In eerste aanleg lijkt de problematiek van civielrechtelijke
aard. Met behulp van het civiele recht wordt beslist of een bepaalde inkomst toekomt aan de vruchtgebruiker dan weI aan de hoofdgerechtigde. Vervolgens sluit
de belastingheffing daarbij aan.
Bij nadere beschouwing van de fiscale aspecten blijken de problemen echter omvangrijk en divers te zijn. Zowel bij het ontstaan en eindigen als tijdens het
bestaan van het recht van vruchtgebruik zijn de fiscale gevolgen niet altijd even
duidelijk. Dit blijkt onder meer uit de jurisprudentie omtrent de zogenaamde
huur- en inkomstenverkoopanalogie
en de problematiek van artikel 25a Wet op
de inkomstenbelasting. Tijdens het bestaan van het recht van vruchtgebruik kan
ook de belastingheffing over de inkomsten tot merkwaardige fiscale resultaten leiden. Dit doet zich onder meer voor bij inkomsten die niet vruchten in civielrechtelijke zin zijn en die aan het vruchtgebruikvermogen
moeten worden toegevoegd.
Vervolgens brengen de afzonderlijke vermogensbestanddelen eigen fiscale problemen met zich mee. Een voorbeeld is de toepassing van artikel 42a Wet op de inkomstenbelasting indien een vruchtgebruik rust op een onroerende zaak.
De literatuur omtrent deze problemen is verspreid over de vele vakbladen, hetgeen het wense1ijk maakte een werk samen te stellen waarin aIle aspecten die samenhangen met het vruchtgebruik op prive-verrnogen te ordenen.
Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de ontwikkeling in de
inkomstenbelasting met betrekking tot het vruchtgebruik van prive-vermogen, Beoordeeld wordt of deze ontwikkeling op de juiste weg is binnen het systeem van
de Wet op de inkomstenbelasting.

1.2 Het object van onderzoek
Het studie-object is in tweeerlei opzicht beperkt. Enerzijds beperkt het onderzoek
zich tot het recht van vruchtgebruik zoals dat in boek 3 titel 8 van het BW is neergelegd. Andere genotsrechten komen niet anders dan zijdelings aan de orde. Anderzijds beperkt het onderzoek zich tot de inkomsten uit vermogen. Vruchtgebruik van ondernemingsvermogen blijft derhalve buiten beschouwing. De betekenis van vruchtgebruik voor andere heffingswetten wordt niet besproken.
Het onderzoek richt zich in de eerste plaats op de fiscale aspecten van het recht
van vruchtgebruik. De civielrechtelijke aspecten worden behandeld voor zover
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van belang voor de fiscaIe problematiek. Daarbij is veelaI een beknopte beschrijving nodig van het geldende civiele recht. In enkele gevallen heb ik even wei ook
ten aanzien van dit deel van het recht een eigen standpunt geformuleerd.

1.3 De met bode van onderzoek
Onderzocht wordt of de belastingheffing bij de civielrechtelijke bepalingen omtrent vruchtgebruik aansluit. Waar nodig zijn de hoofdstukken gesplitst in een civielrechtelijk gedeelte en in een fiscaalrechtelijk gedeelte,
In het eerste deel van hoofdstu~orden
de a1g~mene bepalingen omtrent
vruchtgebruik zoals neergelegd in boek 3 titel 8 van het BW besproken, waaronder
de-rechten en plichten van de vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde. Het tweede
deel van dit hoofdstuk behandelt de algemene fiscale aspecten van de inkomsten
uit vermogen.
In deel I van hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan het begrip 'inkomst' en
het begrip 'vrucht'. Deze begrippen blijken in sommige gevallen een verschillende
inhoud ie hebben. De fiscale gevolgen hiervan worden in het tweede deel van dit
hoofdstuk belicht.
Hoofdstuk 4 betreft het ontstaan van een recht van vruchtgebruik. In deel I
worden de civielrechtelijke bepalingen besproken, in deel II de fiscaalrechtelijke
gevolgen. In beide delen wordt onderscheid gemaa ~ tussen het ontstaan van het
recht van vruchtgebruik ~oor uitgifte en door voorbehoud.
Hoofdstuk 5 belicht delfiscale gevolgen pie tijdens het bestaan van het recht van
vruchtgebruik worden opgeroepen. Aandacht wordt onder meer geschonken aan
de vruchtgebruiker die zijn recht van vruchtgebruik aan een derde vervreemdt en
de hoofdgerechtigde
die tijdens de duur van het vruchtgebruik
de blote
eigendom I vervreemdt.
Hoofdstuk 6 behandelt het einde van het recht van vruchtgebruik. De civielrechtelijke bepalingen en de fiscale gevolgen worden in dit hoofdstuk nader belicht.
In de volgende hoofdstukken wordt het vruchtgebruik van bepaalde verrnogensbestanddelen besproken. Hoofdstuk 7 ontleedt vrucht ebruik va.!!~nroerende zaken, hoofdstuk 8 vruchtgebruik van aan~elen ~n hoofdstuk 9 vrucht..&ebruik van_
vorderingen en lijfrenten.
In hoofdstuk 10 wordt de aanmerkelijk-belangregeling
in verband met vruchtgebruik besproken. Weliswaa; betreft deze regeling niet de inkomsten uit vermogen, de nagestreefde volledigheid van het onderzoek noopte mij echter ertoe hieraan aandacht te besteden.
In hoofdstuk H wordt besloten met een samenvatt!J1~ en conc1usies.

I. In de literatuur komt men zowel 'blote eigendom' aIs 'bloot-eigendom' tegen. In dit werk wordt 'blote eigendom' gebezigd omdat taalkundig geen overtuigend argument is te vinden om een koppeiteken
te gebruiken en ook Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 'blote eigendom' schrijft.
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2 Algemene aspecten van het recht van
vruchtgebruik en inkomsten uit vermogen

In dit boek wordt een onderzoek gedaan naar de inkomstenbelastingheffing
over
de inkomsten uit vermogen, indien op de vermogensbestanddelen
waaruit de inkomsten worden genoten, een recht van vruchtgebruik wordt gevestigd, een recht
van vruchtgebruik rust of een zodanig recht wordt beeindigd.
Voor ik toekom aan de behandeling van de verschillende problemen die zich
daarbij kunnen voordoen, is het noodzakelijk een beschouwing te geven over het
recht van vruchtgebruik en de inkomsten uit vermogen. In dit hoofdstuk zullen
slechts de hoofdlijnen worden besproken. Voor wat de civielrechtelijke aspecten
betreft zal aandacht aan de rechten en verplichtingen van de vruchtgebruiker en
de hoofdgerechtigde worden besteed, teneinde een inzicht te geven in het begrip
'recht van vruchtgebruik'. De bepalingen aangaande de vestiging en afstand van
het recht van vruchtgebruik en de bepalingen die betrekking hebben op specifieke
vermogensbestanddelen,
zoals onroerende zaken en aandelen, zullen in de op die
onderwerpen betrekking hebbende hoofdstukken nader aan de orde komen.
Een zelfde opzet geldt voor de bepalingen inzake de inkomsten uit vermogen.
In hoofdlijnen wordt aangegeven wanneer sprake is van een inkomst uit vermogen
en wie als genieter van die inkornst in de heffing wordt betrokken. De meer specifieke wettelijke regelingen en jurisprudentie aangaande de vestiging van het recht
van vruchtgebruik, het bestaan van het recht van vruchtgebruik of het tenietgaan
daarvan zullen in de desbetreffende hoofdstukken nader worden belicht.
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2.1.1 Aigemeen
Het vruchtgebruik is een recht dat stamt uit het Romeinse recht. Het speelde een
belangrijke rol in het erfrecht. Met behulp van de 'ususfructus' kon worden bereikt dat somrnige nabestaanden niet onverzorgQ achterbleven. Op grond van hun
recht genoten zij de vruchten van (bepaalde bestanddelen van) de nalatenschap,
Wnder dat zi· de ei endom van het achterli ende oed bezaten.
e uren e ve e
eeuwen heeft het vruchtgebruik dan ook de functie gehad farniliebezit in stand te
houden terwijl aan 'anderen' de vruchten toekwamen. Omdat farniliebezit veelal
uit onroerende zaken bestond, was het recht van vruchtgebruik in het BW vanuit
dat oogpunt geregeld. lnrniddels is dit achterhaald in die zin dat famiIiebezit voor
l , Zie voor een meer uitgebreide behandeling van de civielrechtelijke aspecten: Van Zeben/Du Pon, De
parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek, Boek 3; Kleijn, Vruchtgebruik en Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekornstig burgerlijk recht.
--
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een groot deel mede wordt bepaald door andere goederen dan onroerende zaken,
zoals vermogensrechten. Dit was aanieiding voor de ontwerpers van het nieuwe
BW om de regels omtrent het vruchtgebruik te moderniseren. Nog steeds speeit
het recht van vruchtgebruik een belangrijke rol in het erfrecht.
Daarnaast heeft het belastingrecht een geheel eigen inbreng gehad bij de opmars
van het recht van vruchtgebruik. Het kan uit fiscaal oogpunt aantrekkelijk zijn
het recht van vrucht ebruik van bepaalde vermogensbestanddelen
te kopen in
piaats van de volle eigendom, of op bepaalde verrnogensbestanddelen ten gunste
van een ander een recht van vrucht ebruik te vesti en in plaats van de inkomsten
te verkopen. Eveneens had/heeft de verwerving van uitsluitend de blote eigendom
aantrekkelijke fiscale kanten. In dit onderdeel zal het begrip 'vruchtgebruik' nader worden omlijnd. De rechten en verplichtingen van zowel de vruchtgebruiker
als de hoofdgerechtigde zullen worden besproken. De bepalingen omtrent het ontstaan en het einde van het recht van vruchtgebruik komen in de hoofdstukken 4
en 6 aan de orde. De wettelijke bepalingen die betrekking hebben op specifieke
vermogensbestanddelen
zullen in de op die vermogensbestanddelen
betrekking
hebbende hoofdstukken worden besproken. Voor het begrip 'vrucht' wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

2.1.2 Het begrip vrucbtgebruik
Het recht van vruchtgebruik

werd in het oude BW gedefinieerd als-:

, ... een zakelijk regt om van eens anders goed de vruchten te trekken, als
of men zelf eigenaar daarvan was, mits zorgende dat de zaak zelve in stand
blijve' .
In het nieuwe BW ontbreekt een definitie van het recht van vruchtgebruik.
kel 3:201 wordt het recht van de vruchtgebruiker omschreven:

In arti-

'Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren,
te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.'
Het recht van vruchtgebruik omvat dus het gebruik van de goederen enerzijds en
het genieten van de vruchten anderzijds. De eis dat het goed zelf in stand moet
blijven, zoals onder artikel 803 van het oude BW bestond, vinden we in de teks:
van het nieuwe BW niet terug.
In het oude BW waren afzonderlijke bepalingen opgenomen aangaande het
vruchtgebruik van verbruikbare goederen en het vruchtgebruik van verslijtbare
goederen. Indien het vruchtgebruik verb,.ujkba,.e -zoederen betrof, ging de eigendom van die goederen ~
naar de vruchtgebruiker onder de verplichtin aan het
einde van het vruchtgebruik de waarde van die oederen te ver oeden aan de vroegere eigenaar (of diens rechtverkrijgenden), het zogenoemde 'oneigenlijk vruchtgebruik' .
Voor wat verslijtbare goederen betreft bepaaide artikel 812 van het oude BW
2. Artikel 803.
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dat de vrucht ebruiker dergelijke goederen mocht gebruike~~nder
de ver lichting om bij het einde van het vruchtgebruik de ~e
te vergoeden. Met andere
woorden: de vruchtgebruiker mocht aan het einde van het vruchtgebruik de goederen teruggeven in de staat zoals zij zich op dat moment bevonden.
In het nieuwe BW rust ook op verbruikbare
oederen een gewoon vruchtgebruik. Dit vruchtgebruik gaat teniet indien de vervangbare goederen niet afgescheiden blijven van het overige vermogen van de vruchtgebrui~er. 3
- Krachtens artikel3:207lid
1 mag een vruchtgebruiker de aan het vruchtgebruik
onderworpen goederen gebruiken of verbruiken overeenkomstig de bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik gestelde regels of, bij gebreke van zodanige
regels, met inachtneming van de aard van de goederen en de ten aanzien van het
gebruik of verbruik bestaande plaatselijke gewoonten. De vruchtgebruiker mag
echter niet de bestemming, die de in vruchtgebruik gegeven goederen bij de aanYang van het vruchtgebruik hadden, veranderen buiten de toestemming van de eigenaar of van de kantonrechter (artikel 3 :208 lid 1).
Onder het oude BW deed het zich voor dat bij de vestiging van het recht van
vruchtgebruik de bevoegdheden van de vruchtgebruiker tot buiten het wettelijk
kader werden verruimd. Het was echter twijfelachtig of deze verruimingen gel dig
waren. Men kan imrners niet willekeurig nieuwe goederenrechtelijke
rechten
scheppen. Bet nieuwe BW komt aan de gewijzigde maatschappelijke opvattingen
(er wordt minder waarde gehecht aan hand having van familiebezit) tegemoet. Onder het nieuwe BW bestaat meer vrijheid voor vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde om inhoud te geven aan het recht van vruchtgebruik.
In het nieuwe BW is een algemene regeling aangaande zaaksvervanging opgenomen, welke regeling ontbrak in het oude BW. Artikel 3:213 bepaalt dat hetgeen
in de plaats van aan vruchtgebruik onderworpen goederen treedt, doordat daarover bevoegdelijk wordt beschikt, behoort aan de hoofdgerechtigde en eveneens
aan het vruchtgebruik is onderworpen. Artikel 3:212 geeft aan wanneer bevoegdelijk is vervreemd. Indien de vruchtgebruiker onbevoegdelijk vervreemdt, treedt
niet automatisch zaaksvervanging op. In dat geval kan de hoofdgerechtigde kiezen tussen twee mogelijkheden. Hij kan een vergoeding van de waarde van het verdwenen goed (ten tijde van het instellen van de vordering") vorderen of de vervreemding bekrachtigen door de vruchtgebruiker alsnog bevoegd te verklaren (artikel 3:58 of artikel 3:69). Eveneens geldt zaaksvervanging voor hetgeen door inning van aan vruchtgebruik onderworpen vorderingen wordt ontvangen, en voor
vorderingen tot vergoeding die in de plaats van aan vruchtgebruik onderworpen
goederen treden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering van die goederen. Hierbij kan men denken aan verzekeringsuitkeringen
ter
zake van schade of vergoedingen wegens wanprestatie of onrechtmatige daad.
Blijkens het tweede lid van artikel 3:213 geldt de zaaksvervanging ook voor de
voordelen die het vruchtgebruikvermogen
oplevert en die geen vruchten zijn. Aangezien deze voordelen geen vruchten zijn, kan de hoofdgerechtigde aanspraak maken op deze voordelen, onder de last deze voordelen aan het in vruchtgebruik gegeven vermogen toe te voegen.

!

3. Van Zeben/Du Pon, De parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3, bIz.
639: geen onderscheid werd gemaakt tussen verbruikbare en vervangbare zaken.
4. HR NJ 1959,355.
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De duur van het recht van vruchtgebruik heeft geen wijziging ondergaan. Artikel 3:203 lid 2 bepaalt dat het vruchtgebruik niet voor een langere periode kan
worden gevestigd dan het leven van de vruchtgebruiker. In lid 3 is vervolgens bepaaId dat als de vruchtgebruiker een rechtspersoon is, het vruchtgebruik door ontbinding van de rechtspersoon eindigt en in elk geval na verloop van dertig jaren
na de dag van vestiging. Met 'vruchtgebruiker' wordt hier telkens de oorspronkelijke vruchtgebruiker bedoeld. Indien de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik overdraagt aan een derde, blijft de duur van het vruchtgebruik afhankelijk
van het leven van de oorspronkelijke vruchtgebruiker. Als dus de latere verkrijger
van het recht van vruchtgebruik overlijdt, blijft het recht van vruchtgebruik
bestaan. Hier doet zich de situatie voor dat het genot wordt losgekoppeld van het
lijf~aaraan de duur van het vruchtgebruik is YefbOnden. De vraag rijst of het genot onrniddellijk los van het lijf tot stan
an omen. Met andere woorden: kan
de eigenaar een vruchtgebruik vestigen op het leven van A ten behoeve van B? Deze vraag is in de literatuur onder het oude BW bevestigend beantwoord door
Lubbers- en ontkennend door Asser/Beekhuis". Uit artikel 3:223 van het nieuwe
BW blijkt dat de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgeOrliiI<lan overdragen
aan een ander. Hierdoor wordt de wettelijke mogeh]kheid geschapen het recht van
vruchtgebruik los te koppelen van het leven van de gerechtigde (zie hieromtrent
nader de bespreking van artikel 3:223 in paragraaf 2.1.3).
Het recht van vruchtgebruik kan ten behoeve van meerdere personen worden
gevestigd, hetzij gezamenlijk, hetzij bij opvolging. In het geval van een gezamenlijk recht van vruchtgebruik eindigt het recht op het moment dat de langstievende
overlijdt. Bij overlijden van de eerststervende eindigt het recht van vruchtgebruik
niet, de langstievende wordt gerechtigd tot het gehele vruchtgebruik. Dit betekent
dat indien een recht van vruchtgebruik wordt gevestigd ten behoeve van A en B
gezamenlijk, bij overlijden van A, B het vruchtgebruik van het gehele vermogen
heeft.
In het geval van een recht van vruchtgebruik bij opvolging, bestaat het vruchtgebruik ten behoeve van een persoon en bij zijn overlijden gaat het vruchtgebruik
over naar een ander. De vestiging van een recht van vruchtgebruik bij opvolging
ten behoeve van A en B betekent dus dat A gedurende zijn leven het recht van
vruchtgebruik van het gehele vermogen heeft en B niet. Op het moment dat A
overlijdt, gaat het vruchtgebruik over op B. Vanaf dat moment heeft B het vruchtgebruik van het gehele vermogen. Bij overlijden van A eindigt het vruchtgebruik
niet. In het geval van een vruchtgebruik bij opvolging dienen de later geroepenen,
in dit geval B, te bestaan op het moment dat het opvolgend vruchtgebruik wordt
gevestigd ten behoeve van A. Ret is niet mogelijk een recht van vruchtgebruik te
vestigen ten behoeve van personen die ten tijde van de vestiging nog niet bestaan.
Het recht van gebruik en bewoning wordt eveneens in de titel van het recht van
vruchtgebruik behandeld. In het oude BW was hieraan een aparte titel gewijd. Het
recht van gebruik en bewoning lijkt echter zozeer op het recht van vruchtgebruik
dat de bepalingen van het recht van vruchtgebruik daarop van toepassing zijn,
waarbij in artikel3:226 het specifieke karakter van het recht van gebruik en bewo5. Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, bIz. 44 e.v.
6. 'Het recht van vruchtgebruik is gebonden aan het leven van de gerechtigde',
recht, tweede gedeelte, biz. 301.
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ning wordt benadrukt. Het recht is eeryfakelijIQrecht. De uitoefenin van het recht
is echter aan de persoon gebonden. Zo'oepaalt artikel3:226lid 4 dat het recht van
gebruik en bewoning niet kan worden vervreemd of bezwaard. De rechthebbende
mag de zaak niet door een ander laten gebruiken of de woning door een ander laten bewonen. Het recht van gebruik geeft de gerechtigde het recht om de onderworpen zaken te gebruiken en daarvan de vruchten te trekken die hij voor zich en
zijn gezin behoeft. Het recht van bewoning geeft aan de rechthebbende het recht
een woning - met zijn gezin - te bewonen.
Onder het oude BW was het recht van vruchtgebruik een zakelijk recht. De
vruchtgebruiker behield zijn recht, ongeacht bij wie de (blote) ei endom zich beyond. Het recht van vruchtgebruik kon zijn gevestigd op roerende en onroerende
zaken en op vermogensrechten. Onder het nieuwe BW is het voorwerp van vruchtgebruik niet veranderd. Men kan evenwel niet meer van een zakelijk recht spreken, omdat in de nieuwe terminologie nog slechts sprake is van een zakelijk recht
indien het voorwerp van het recht stoffelijk is. Aangezien het recht v vruchtge-·
bruik ook rnogelijk is van vermogensrechten, spreken we nu van e erkte rechten.
Blijkens artikel 3:8 is een beperkt recht een recht dat Ts afgelei UI een. meer
omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht1Sbezwaard.
Een beperkt recht
is een vermogensrecht, vandaar dat het recht van vruchtgebruik in Boek 3 is geregeld.

===-

2.1.3 De reebten en verpliebtingen van de vruebtgebruiker
Als uitgangspunt voor de rechten en verplichtingen van de vruchtgebruiker geldt,
dat hij als een goed vruchtgebruiker de in vruchtgebruik gegeven vermogensbestanddelen moet beheren.
Beheer en zorgolicht (artikeI3:207)
In artikel 3:207 lid 2 en lid 3 vinden we een algemene bepaling omtrent de beheersbevoegdheid van de vruchtgebruiker. Het tweede lid geeft antwoord op de
vraag waartoe de vruchtgebruiker bevoegd is. Hij is bevoegd tot aile handelingen
die tot een goed beheer van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen
dienstig kunnen zijn. Voor wat betreft handelingen die het volledige goed aangaan, zijn de hoofdgerechtigde en de vruchtgebruiker slechts te zamen bevoegd.
Betreft een handeling slechts de blote eigendom (bijvoorbeeld vervreemding van
de blote eigendom) dan is de hoofdgerechtigde aileen bevoegd.
Het derde lid bepaalt dat de vruchtgebruiker jegens de hoofdgerechtigde verplicht is ten aanzien van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen en het
beheer daarover de zorg van een goed vruchtgebruiker in acht te nemen. De sanetie op niet-nakoming van deze zorgplicht vinden we in artikel 3:221.
Indien de hoofdgerechtigde het wenselijk acht dat de vruchtgebruiker geen beheersbevoegdheid zal hebben, kan dit worden bereikt door het vruchtgebruik onder bewind te stellen. Eventueel kan de hoofdgerechtigde zelf tot bewindvoerder
worden benoemd.
Gebruiken en verbruiken (artikeI3:207)
De kern van het recht van vruchtgebruik

is neergelegd in artikel 3:707. Daarin
7
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wordt aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid gegeven de aan het vruchtgebruik
onderworpen goederen te gebruiken of te verbruiken. Het recht om de goederen
te gebruiken vonden we ook al in het oude BW. Het gebruik van de goederen dient
in overeenstemming te zijn met hetgeen daaromtrent bij de vestiging van het
vruchtgebruik is bepaald. Is omtrent bet gebruik niets geregeld, dan wordt aangesloten bij de aard van de goederen en het ter plaatse geldende gebruik.
Nieuw is de regeling in het BW dat de vruchtgebruiker de aan het recht van
vruchtgebruik onderworpen goederen mag verbruiken. Dit verbruik vindt plaats
overeenkomstig de regels die bij de vestiging van bet recht van vrucbtgebruik zijn
overeengekomen. Indien bij de vestiging niets omtrent bet verbruik van de goederen is bepaald, dient de vrucbtgebruiker de regels in acht te nemen die de aard van
de goederen en de bestaande plaatselijke gewoonten met zich meebrengen.
Deze regeling komt overeen met de bepaling omtrent verbruikbare goederen zoals deze in artikel812 van het oude BW was neergelegd.DeVTuchtgebruiker
is onder het nieuw~ BW ecbter niet langer verplicht tot terugbetaling van de waarde van
de goederen bij het einde van heJ vruchtgebruik.
Recht op de vruchten (artike/3:216)
De vruchten kunnen worden onderscheiden in natuurlijke vruchten en burgerlijke vruchten. In bet nieuwe BW is bepaald dat aan de vruchtgebruiker alle vruchten toekomen, die tijdens het vrucbtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden.
Het onderscheid tussen burgerlijke en natuurlijke vruchten is wat dit aangaat, vervallen. In het oude BW bestond het onderscheid hierin dat artikel 809 bepaalde
dat de natuurlijke vrucbten die bij de aanvang van het vruchtgebruik nog aan bomen of wortels ,vast zaten, beboorden aan de vruchtgebruiker. Dus ook al werden
deze vruchten een dag na de vestiging van het vruchtgebruik geoogst, dan yond
geen verrekening plaats tussen vruchtgebruiker enhoofdgerechtigde.
Wat de burgerlijke vruchten betreft~was weI verrekening voorgeschreven. Artikel 810 bepaalde dat de burgerlijke vruchten moesten worden gerekend van dag
tot dag te worden verkregen, en dat zij behoorden aan de vruchtgebruiker naarmate zijn vrucbtgebruik duurde. Het tijdstip van betaalbaarstelling was daarbij
niet van belang. De verrekeningsproblematiek
die daaruit voortvloeide - met name bij vruchten van aandelen - behoort tot het verleden. Overigens werd al vaak
onder het oude recht bij de vestiging van het vruchtgebruik de verrekeningsbepaling uitgeschakeld en verwezen naar de rege1ing voor de natuurlijke vruchten. Met
de bepaling van artikel 3:216 behoort weliswaar de verrekeningsproblematiek
tot
het verleden. De bepaling brengt echter nieuwe complicaties met zich mee. Hierop
wordt nader ingegaan in paragraaf 3.1.4.
Een ander gevolg van artikel 3:216 is dat het begrip 'vrucht' in sornmige gevallen is uitgebreid en in andere gevallen is beperkt. Werd onder het oude BW als
vrucht aangemerkt de voordelen gerijpt vanaf het moment van vestiging tot het
einde van het vruchtgebruik, onder het nieuwe BW wordt als yrficht aangemerkt
elk voordeel dat opeisbaar wordt tijdens het bestaan van bet rec t van vruchtgebruik. Hierbij valt te denken aan een rentespaarbrief. De rente wordt ineens betaald bij aflossing. Wanneer kort voor de vervaldatum een recht van vruchtgebruik op de rentespaarbrief wordt gevestigd, zal het volledi e bedra aan rente
door de vruchtgebruiker worden genoten. De rente wordt immers opeisbaar tijdens het bestaan van het vruchtgebruik. Het gehele rentebedrag kwalificeert als
8

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

vrucht. Onder het oude BW moest verrekening van de rente plaatsvinden. Voor
~de
rente was gerijpt tijdens het bestaan van het recht van vruchtgebruik behoorde deze aan de vruchtgebruiker toe. De rente die betrekking had op de periode dat de hoofdgerechtigde nog de volle eigendom bezat, kwam aan de hoofdgerechtigde toe.
Bestaat vanaf het begin van de looptijd van de rente op de rentespaarbrief een
recht van vruchtgebruik, en overlijdt de vruchtgebruiker kort voor de vervaldatum, dan behoort het gehele rentebedrag toe aan de hoofdgerechtigde. De rente
is immers niet opeisbaar geworden tijdens het bestaan van het recht van vruchtgebruik. Verrekening van de rente naar rata van de vruchtgebruikperiode blijft achterwege.
Recht van vervreemding en vertering (artikel 3:215)
Artikel 3:215 opent de mogelijkheid om aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid
te verlenen tot gehele of gedeeltelijke vervreemding en vertering van aan het
vruchtgebruik onderworpen goederen. Deze bepaling steekt schril af tegen de bepaling uit het oude BW (artikel 803) dat de vruchtgebruiker moest zorgen dat het
goed zelf in stand bleef. Deze wijziging hangt samen met de veranderde maatschappeJijke opvattingen. Bij de vestiging van een recht van vruchtgebruik staat
veelal met meer de instandhouding van het familiekapitaal voorop, maar-de wens
dat de vruchtgebruiker van het vruchtgebruikvermogen
kan leven. Overigerls'Zai
voor de vruchtgebruiker de zorgplicht van artikel3:207lid 3 onverkort blijven gelden. Indien de vruchtgebruiker de bevoegdheid tot vervreemding en vertering
heeft, dan kan hij aan het einde van het vruchtgebruik volstaan met af te geven
van hetgeen op dat moment nog van het vruchtgebruikvermogen
over is.
Men kan zich afvragen of er verschil bestaat tussen verbruiken (artikel 3:207)
en verteren. De meningen hierover zijn verdeeld." Goederen die naar hun aard
verbruikbaar zijn (hierbij kan men den ken aan etenswaren en brandstoffen) mogen in elk geval verbruikt - of zo men wil verteerd - worden. Voor de overige
goederen kan de verteringsbevoegdheid
worden verleend op grond van artikel
3:215. De aard van de goederen is hierbij niet belangrijk.
Indien het vermogen waarop het recht van vruchtgebruik rust, bestaat uit~
delen zal de vruchtgebruiker deze niet zonder meer te gelde mogen maken en op
het vermogen mogen inFeren. Aandelen zijn immers geen verbruikbare zaken. De
aard va!! het vermogen verzet zich tegen verbruik. Pas als de verteringsbevoegdheid is verleend bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik mag de vruchtgebruiker de aandelen vervreemden en het vermogen verteren.
Vervreemden en bezwaren (artikel 3:212)
Voor zover de aan eeq vruchtgebruik onderworpen goederen zijn beslemd om
te worden vervreemd, is de vruchtgebruiker tot vervreemding overeenkomstig hun
bestemming bevoegd. Hierbij is gedacht aan de ondernemingssfeer. Ten aanzien

7, Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 136, beschouwt verbruiken
als een species van het genus verteren. K1eijn, Vruchtgebruik, biz. 33/34, wijst op het verschil in rechtsgevolg tussen het verteren van een goed en het verbruiken ervan. De bevoegdheid tot vertering moet
altijd bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik zijn vastgesteld, terwijl de bevoegdheid tot verbruik soms ook uit de aard der goederen kan voortvloeien.
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van goederen die niet zijn bestemd om te worden vervreemd, kan bij de vestiging
van het vruchtgebruik eveneens de bevoegdheid tot vervreemden aan de vruchtgebruiker worden verleend (lid 2). In het derde lid wordt voorzien in het geval dat
goederen niet zijn bestemd te worden vervreemd en evenmin bij de vestiging van
het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid tot vervreemding is gegeven, en niettemin vervreemding is gewenst. In dat geval mag de vruchtgebruiker
slechts vervreemden of bezwaren met toestemming van de hoofdgerechtigde of
machtiging van de kantonr chter. De machtiging wordt alleen gegeven, wanneer
het belang van de vruchtgebruiker of de hoofdgerechtigde door de vervreemding
of bezwaring wordt gediend en het belang van de ander daardoor niet wordt geschaad.
Men dient het onderscheid tussen de bevoegdheid tot vervreemding en vertering
enerzijds en de bevoegdheid tot vervreemding en herbelegging anderzijds in het
oog te houden. In dit laatste geval ondergaat de omvang van het vruchtgebruikvermogen geen wijziging. De samenstellende delen veranderen slechts. Tevens
wordt deze bevoegdbeld, blijkens het eerste lid van artikel 3:212, bepaald door de
bestemming van de goederen. In het geval van bevoegdheid tot vervreemding en
vertering,- mogen de goederen - ongeacht de bestemming ervan - worden vervreemd om vervolgens op het vermogen te kunnen interen.
Krachtens artikel 3:213 is de opbrengst uit de vervreemding als bedoeld in artikel 3:212 eveneens aan het vruchtge rui on erworpen.
p grond van artikel
3:214 moeten de gelden wordenherbekgd:
Ter zake van deze belegging moeten
vr~chtgebruIker en hoofdgerechtigde overleg voeren. Hiervan kan bij de vestiging
worden afgeweken. Het laat zich dus den ken dat de vruchtgebruiker met betrekking tot belegging en besteding alle vrijheid heeft.
Mocht er een geschil omtrent (de wijze van) belegging of besteding ontstaan dan
beslist de per soon die bij de vestiging van het vruchtgebruik daartoe is aangewezen
of, bij gebreke van zodanige aanwijzing, de kantonrechter.
Vorderingsrecht jegens derden (arlikel3:21O)
De vruchtgebruiker is bevoegd in en buiten rechte nakoming te eisen van aan
het vruchtgebruik onderworpen vorderingen en tot het in ontvangst nemen van betalingen (lid 1). Dit behoort tot het beheer door de vruchtgebruiker. Door deze
bepaling is een einde gemaakt aan de discussie die onder het oude recht bestond
omtrent de vraag wie inningsbevoegd was. Krachtens artikel 3:210 is de vruchtgebruiker inningsbevoegd.
Het beheer als een goed vruchtgebruiker kan eveneens met zich meebrengen dat
de vruartgeOruiker overgaat tot ontbmdmg en opzegging van overeenkomsten (lid
2). Overigens kan van deze bevoegdheid van e vruc tgebruiker worden afgeweken bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik. Blijft de vruchtgebruiker in
gebreke dan is de hoofdgerechtigde slechts bevoegd tot inning, ontbinding enz. indien hij daartoe toestemming van de vruchtgebruiker heeft of een machtiging
heeft van de kantonrechter.
De schuldenaar heeft blijkens de toelichtingf niet de keuze aan wie hij zijn
schuld voldoet. Hij moet ervan uitgaan dat de vruchtgebruiker bevoegd is tot in8. Zie Van Zeben/Du
3, biz. 657.
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ning. Verlangt de hoofdgerechtigde nakoming van hem dan zal de schuldenaar
van de hoofdgerechtigde kunnen verlangen dat hij van de toestemming of machtiging doet blijken.
Recht tot het instellen van rechtsvorderingen (artikel 3:296 en 3:218)
Op grond van artikel3:296 kan de vruchtgebruiker jegens een ieder die hem verplicht is iets te geven, iets te doen of na te laten, een rechtsvordering instellen.
Voor wat betreft verplichtingen van een ander ten aanzien van de vruchtgebruiker
en de hoofdgerechtigde te zamen biedt artikel 3:218 aan ieder van hen de mogelijkheid tot het ins tell en van rechtsvorderingen en het indienen van verzoekschriften ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak, mits hij zorg draagt dat de ander
tijdig in het geding wordt geroepen.
Recht tot overdragen of bezwaren van het recht van vruchtgebruik (artikeI3:223)
Een vruchtgebruiker kan zijn recht overdragen of bezwaren zonder dat daardoor de duur van het recht wordt gewijzigd. Dit recht van de vruchtgebruiker kan
hem niet worden ontnomen bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik.
Naast de verkrijger is de oorspronkelijke vruchtgebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit het vruchtgebruik voortspruitende verplichtingen jegens de
hoofdgerechtigde. Is aan de oorspronkelijke vruchtgebruiker bij de vestiging van
het vruchtgebruik een grotere bevoegdheid tot vervreemding, verbruik of vertering gegeven dan de wet aan de vruchtgebruiker toekent, dan komt die ruimere
bevoegdheid niet aan de latere verkrijgers van het vruchtgebruik toe. Deze bepaling hangt samen met de gedachte dat de hoofdgerechtigde deze ruirnere bevoegdheden aan de vruchtgebruiker heeft verleend met het oog op diens persoon. Deze
bepaling belemmert echter niet dat hij de ruimere bevoegdheden die bij de vestiging van het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker zijn toegekend, opnieuw aan
de nieuwe vruchtgebruiker verleent. Uiteraard kan de hoofdgerechtigde de oorspronkelijke vruchtgebruiker van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan.
In paragraaf 2.1.2 kwam reeds de vraag aan de orde of het genot voortspruitend
uit het recht van vruchtgebruik aan een ander kan worden toegekend dan de
vruchtgebruiker. Om te voorkomen dat er verwarring ontstaat omtrent de verschillende figuren, benoem ik deze als 'vruchtgebruiker'
en 'verkrijger van het
recht van vruchtgebruik'. Onder de 'vruchtgebruiker'
verst a ik de per soon van
wiens leven de duur van het recht van vruchtgebruik afhankelijk is. Onder de 'verkrijger van het vruchtgebruik' versta ik de persoon die het genot van het vruchtgebruik heeft. Stel, ten behoeve van A is een recht van vruchtgebruik gevestigd. Indien A zijn recht overdraagt aan B is deze laatste de verkrijger van het recht van
vruchtgebruik.
Nu overdracht van het recht van vruchtgebruik door de vruchtgebruiker rnogelijk is, zou er geen bezwaar tegen kunnen bestaan indien de hoofdgerechtigde direct bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik een splitsing aanbrengt tussen
de vruchtgebruiker en de verkrijger van het recht van vruchtgebruik. Hierbij dient
echter een kanttekening te worden gemaakt. In artikel 3:223 blijft de vruchtgebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor aile uit het vruchtgebruik voortspruitende
verplichtingen. Deze bepaling dient derhalve de bescherming van de hoofdgerechtigde. Indien nu de hoofdgerechtigde reeds bij de vestiging een splitsing aanbrengt
tussen de vruchtgebruiker en de verkrijger van het recht van vruchtgebruik, brengt
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deze bepaling met zich mee dat de vruchtgebruiker hoofdelijk aansprakelijk wordt
jegens de hoofdgerechtigde, terwiji niet zozeer de persoon van de vruchtgebruiker
voor de hoofdgerechtigde van belang is, doch slechts diens leven. De vruchtgebruiker zal naar mijn mening dan ook slechts met deze constructie instemmen indien de hoofdgerechtigde, zoals voor de hand ligt, hem van deze hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaat.
Lasten, schulden en herstellingen [artikel 3:220 en 3:222)
De gewone lasten en herstellmgen zijn voor rekening van de vruchtgebruiker.
Onder lasten moet worden verstaan die kosten die zo nauw samenhangen met de
opbrengst van het goed dat ze uit de opbrengst moeten worden voldaan.
Indien buitengewone herstellingen moeten worden verricht, moet de vruchtgebruiker de hoofdgerechtigde hiervan op de hoogte brengen. Deze Iaatste is overigens niet verplicht over te gaan tot het doen van die buitengewone herstellingen.
De buitengewone lasten moeten uit het vruchtgebruikvermogen
worden voldaan.
De schulden komen voor rekening van de per soon in wie die schulden zijn ontstaan. Indien sprake is van een vruchtgebruik van een algemeenheid van goederen,
zoals een onderneming of een nalatenschap, dan moeten de schuld en die tot die
algemeenheid behoren uit het vruchtgebruikvermogen
worden voldaan. Indien de
hoofdgerechtigde de hier bedoelde schulden en buitengewone lasten uit eigen middelen heeft betaald, moet hem dat bedrag vermeerderd met de rente uit het vruchtgebruikvermogen worden vergoed.
- --~
Indien de vruchtgebruiker de hier bedoelde schulden en buitengewone lasten
heeft betaald, dan hoeft de hoofdgerechtigde het door de vruchtgebruiker voorgeschoten bedrag pas aan het einde van het vruchtgebruik terug te betalen. Deze problematiek komt nader aan de orde in hoofdstuk 3 waarin de vraag wordt behandeld of in geval van zaaksvervanging de bruto- of netto-opbrengst onder het
vruchtgebruik komt te rusten. Eveneens zal in hoofdstuk 7 aangaande onroerende
zaken, aandacht wordenoesteed
aan de last en en herstellingen.
Boedelbeschrijving (artikeI3:205)
Dit artikel verplicht de vruchtgebruiker tot het opmaken van een notariele beschrijving van de goederen, tenzij een bewind reeds tot een voldoende boedelbeschrijving heeft geleid. De beschrijving kan onderhands worden opgemaakt, indien de hoofdgerechtigde daarbij aanwezig is en de hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker een regeling hebben getroffen omtrent haar bewaring. In deze beschrijving kunnen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker aile bijzonderheden opnemen,
die dienstig zijn om de toestand waarin de aan het vruchtgebruik onderworpen
goederen zich bevinden te doen kennen. Vervolgens moet de vruchtgebruiker jaarlijks aan de hoofdgerechtigde een ondertekende nauwkeurige opgave zen den van
de goederen die niet meer aanwezig zijn, van de goederen die daarvoor in de plaats
zijn gekomen en van de voordelen die de goederen hebben opgeleverd en die geen
vruchten zijn, Indien de vruchtgebruiker dit voorschrift in ernstige mate overtreedt, kan dit als een te kort schieten van de vruchtgebruiker in de zin van artikel
3:221 worden beschouwd. De rechtbank kan op vordering van de hoofdgerechtigde aan deze het beheer toekennen of het vruchtgebruik onder bewind stellen.

12

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Zekerheid stel/en (artike/ 3:206)
De vruchtgebruiker moet voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de
hoofdgerechtigde zekerheid stellen, tenzij hij hiervan is vrijgesteld of de belangen
van de hoofdgerechtigde reeds voldoende zijn beveiligd door de instelling van een
bewind. Is de vruchtgebruiker van het stell en van zekerheid vrijgesteld, dan kan
de hoofdgerechtigde jaarlijks verlangen dat hem de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen worden getoond. Ten aanzien van waardepapieren en gelden
kan, behoudens bijzondere omstandigheden, met over legging van een verklaring
van een geregistreerde kredietinstelling worden volstaan. Niet-nakoming door de
vruchtgebruiker van zijn verplichting kan wederom leiden tot de sanctie van artikel 3:221.
Afgescheiden houden van vervangbare goederen (artike/3:211)
Onder het nieuwe recht kan ook op vervangbare goederen? een gewoon recht
van vruchtgebruik rusten. Indien de vruchtgebruiker deze vervangbare goederen
vermengt met zijn eigen soortgelijke goederen, verliest de hoofdgerechtigde zijn
eigendom.l? Op grond van artikel 3:211 lid 2 is de vruchtgebruiker verplicht dergelijke goederen afgescheiden van zijn vermogen te houden.!! Verrnengt de
vruchtgebruiker toch, dan heeft dit geen verlies van recht voor de hoofdgerechtigde tot gevolg, wanneer deze kan bewijzen, welke bepaaIde goederen zijn geleverd.
In andere gevallen zal de vruchtgebruiker, die zijn verplichting tot het afgescheiden houden van deze goederen niet is nagekomen, schadevergoeding moeten betalen. Eventueel kan artikel 3:221 worden toegepast.
Verzekeringsplicht (artike/3:209)
Aan de hierboven beschreven zorgplicht is inherent dat de vruchtgebruiker verplicht is het voorwerp van zijn vruchtgebruik ten behoeve van de hoofdgerechtigde te verzekeren tegen die gevaren, waartegen het gebruikelijk is een verzekering
te sluiten. Dit is uitdrukkelijk bepaald in artikel 3:209. In elk geval is de vruchtgebruiker, indien een gebouw aan zijn vruchtgebruik is onderworpen, verplicht dit
tegen brand te verzekeren. Teneinde tegemoet te komen aan mogelijke gemoedsbezwaren van de vruchtgebruiker aangaande het nemen van een verzekering is in
het tweede lid bepaaId dat de hoofdgerechtigde bevoegd is zelf een verzekering te
nemen. De vruchtgebruiker is verplicht hem de kosten daarvan te vergoeden.
Te kart schieten van de vruchtgebruiker (artike/3:221)
Hierboven is een aantal verplichtingen van de vruchtgebruiker aan de orde gekomen. In artikel3:221 vinden we de middelen die een hoofdgerechtigde kan aanwenden indien de vruchtgebruiker in ernstige mate te kort schiet in de nakoming

9. Zie noot 3 bij hoofdstuk 2.
10. HR NJ 1968. 274 en HR NJ 1979. 338.
11. Lid 1 van artikel 3:211 bepaalt dat indien in de beschrijving of de jaarlijkse opgave vervangbare
goederen zijn verrneld, de hoofdgerechtigde
daarop zijn recht behoudt. Deze bepaling voegt niets
nieuws toe. Door het vruchtgebruik op vervangbare goederen verliest de hoofdgerechtigde zijn eigendom niet. Oat geschiedt pas doordat die goederen worden vermengd met goederen die in eigendom toebehoren aan de vruchtgebruiker.
In die zin zou het eerste lid kunnen worden gemist aldus Berenschot ,
WPNR 198515730, biz. 173 en Kleijn, Vruchtgebruik, biz. 21.
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van zijn verplichtingen. De rechtbank kan op vordering van de hoofdgerechtigde
aan deze het beheer toekennen of het vruchtgebruik onder bewind stellen.

2.1.4 Samenvatting
Uit het voorgaande volgt dat de vruchtgebruiker het recht heeft op de vruchten
en op het gebruik van de goederen die voorwerp van het recht van vruchtgebruik
zijn. Daarnaast mag hij de goederen ~bruiken
overeenkomstig de aard van de
goederen. Hetgeen hij verbruikt behoeft bij het eiude van het recht van VI
bruik fliet te worden vergoed. Tevens mag de vruchtgebruiker de goederen, onderworpen aan het recht van vruchtgebruik, vervreemden indien dit de bestemming
van de goederen is. Aan deze vervreemdingsbevoegdheid
is een beleggings- c.q.
bestedingsplicht verbonden. Hetgeen in de plaats komt van de vervreemde soederen, valt eveneens onder het vruchtgebruikvermogen.
Bij de vestiging van het
recht van vruchtgebruik kan aan de vruchtgebruiker tevens een vervreemdingsbevoegdheid zijn verleend, gekoppeld aan de verteringsbevoegdheid.
De aard of
bestemming van de goederen is hierbij niet relevant. Onder aile omstandigheden
mag de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik vervreemden of bezwaren.
In verband met een behoorlijke uitoefening van zijn recht is aan de vruchtgebruiker tevens een vorderin srecht .e ens derden verleend. Aan hem komt onder meer
de inningsbevoegdheid toe.
Teneinde de belangen van de hoofdgerechtigde te beschermen, dient een boedelbeschrijving te worden opgemaakt bij de aanvang van het vruchtgebruik en de
vruchtgebruiker moet jaarlijks opgave doen van de mutaties die hebben plaatsgevonden. Eventueel moet de vruchtgebruiker zekerheid stellen. De vruchtgebruiker
heeft een verzekeringsplicht voor zover verzekering van de desbetreffende goederen gebruikelijk is en hij dient tevens de last en te dragen van de door de opbrengsten opgeroepen kosten. Aan de vruchtgebruiker wordt een zorgplicht opgelegd voor wat de goederen en het beheer daarvan aangaat.
Tegenover de rechten van de vruchtgebruiker met betrekking tot het in vruchtgebruik gegeven vermogen staan derhalve - zo kan het voorgaande worden samengevat - diverse verplichtingen.

DEEL II FISCAALRECHTELlJKE

ASPECTEN

2.11.1 Inleiding
Na de civielrechtelijke aspecten van het recht van vruchtgebruik die hiervoor kort
werden behandeld, wordt in dit onderdeel van hoofdstuk 2 aandacht besteed aan
de algemene fiscaalrechtelijke aspecten van de inkomsten uit vermogen. Dit
hoofdstuk bevat een beknopt overzicht van de artikelen 24, 31 en 27 Wet IB
1964.12
12. Het is niet de bedoeling een aIles omvattende beschouwing te geven over de inkomsten uit vermogen.
Daarvoor verwijs ik naar Dits, Inkomsten uit vermogen, en Rensema, Algemene aspecten van inkomsten uit vermogen.
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2.1I.2 Artikel 24 Wet

m

24

WET

m 1964

1964

2.II.2.a Objectiej versus subjectief inkomensbegrip
Artike124 Wet IB 1964 bepaalt dat inkomsten uit vermogen zijn alle niet als winst
uit onderneming of als inkomsten uit arbeid aan te merken voordelen die worden
getrokken uit onroerende en roerende zaken .en uit rechten die niet op zaken betrekking hebben.
Een voordeel 'getrokken uit', impliceert dat er slechts sprake is van een voordeel in de zin van artikel 24 indien de bron in stand blijft. Binnen een objectief
inkomensbegrip wordt vanuit de bron bezien of sprake is van een voordeel (in de
zin van artikel 24 Wet IB 1964). Vervolgens wordt daar een subject bij gezocht.
Blijkens de Leidraad IB 1941 is niet het eigendomsrecht de bron maar de zaak

zelf:
'Tot deze zaken (zelfstandige bronnen van inkomen; IvY) behoort niet de
rechtsband tussen het opbrengstgevende goed of recht enerzijds en een bepaalde per soon anderzijds. Wie eigenaar of vruchtgebruiker is van een huis
of van een effect, dat niet tot zijn bedrijfs- of beroepsvermogen behoort,
heeft niet tot bron van inkom en zijn eigendomsrecht of zijn vruchtgebruik,
doch het huis of het effect zelf.'
In de MvT bij het huidige artikel 24 werd opgemerkt dat van het woord 'rechten'
zoals in dat artikel gebruikt, zijn uitgezonderd de rechten die op onroerende en
roerende zaken zijn gevestigd. Hierdoor zou duidelijk tot uitdrukking komen dat
niet de bedoeide rechten, doch de zaken zelf bron van inkomen zijn.
De rechtsbetrekking tot de bron is van be lang om inkomsten uit vermogen te
kunnen genieten. Het is niet van belang of een recht op de inkomsten bestaat,
maar als inkomsten uit de bron voortkomen, dan komen die inkomsten terecht bij
degene die krachtens die rechtsbetrekking
aanspraak op de inkomsten kan
maken+' (zie hierover 2.II.3).
Een subjectief inkomensbegrip daarentegen kiest het subject ais uitgangspunt.
Vanuit het subject wordt beoordeeld of hij iets ter zake van het vermogensbestanddeel geniet en tot welk bedrag hij geniet.
In dit verband wil ik de bewoordingen van Schendstok '" gebruiken. Hij maakte onderscheid tussen bron, bate, bedding en subject. De bedding vormt de verbinding tussen de bron en het subject langs welke de bate wordt gevoerd. In een objectief inkomensbegrip is de bron het uitgangspunt. Indien we vanuit de bron een
voordeel waarnemen, volgen we dit voordeel via de bedding naar het subject om
het aldaar te belasten. DM er een voordeel is en de omvang ervan, staat vast op
het moment dat het voordeel zich losmaakt van de bron en in de bedding terechtkomt. De omstandigheden van het subject zijn daarbij niet relevant.
In een subjectief inkomensbegrip is het subject het uitgangspunt. Het subject
ontvangt een bate. Dan wordt in feite de film teruggedraaid om te kijken waar
de bate vandaan is gekomen. Omdat we pas weten of er sprake is van een bate
13. Zie hieromtrent nader Van Dijck, Srneetsbundel,
14. Openbare les, 1932.

biz. 181.
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wanneer een voordeel aanspoelt bij het subject, is de omvang van de bate niet objectief te bepalen.
Voor een objectief inkomensbegrip is het subject een voorwaarde evenals voor
een subjectief inkomensbegrip het object een voorwaarde is. Het verschil tussen
beide inkomensbegrippen komt echter tot uiting bij het vaststellen of er al dan niet
sprake is van een voordeel en de bepaling van de omvang van dat voordeel.
Duidelijk is dat aan het wettelijk stelsel inzake de inkomsten uit vermogen geen
subjectief inkomensbegrip ten grondslag ligt, Het gaat irnmers - zoals hierna nog
zal blijken - om inkomsten die worden getrokken uit het vermogensbestanddeel
waarbij het vermogensbestanddeel zelf in stand blijft. Vanuit de bron wordt dus
een bate geconstateerd. We zien dit bijvoorbeeld bij een geldlening of aandelen.
Van tijd tot tijd stoot een dergelijk vermogensbestanddeel voordelen af zoals rente
of dividend. Dit voordeel kunnen we via de bedding volgen naar een subject.
Voor wat 'voordelen getrokken uit' aangaat, nemen onroerende zaken een bijzondere plaats in. Leveren aandelen uit hun aard dividend op en levert een lening
uit haar aard rente op, een onroerende zaak levert uit zichzelf niets anders op dan
het gebruik ervan. Dat zou betekenen dat de vergoeding die de eigenaar van een
pand ontvangt omdat hij het verhuurt, geen inkomsten uit het pand geniet maar
van een derde. Hij geniet niet de inkomsten (het gebruik) maar iets ter vervanging
daarvan. In aIle gevallen immers dat het voordeel dat een bron van inkomen oplevert, aan een ander tegen een vergoeding wordt afgestaan, vormt deze vergoeding
een belastbare bate in de zin van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 (zie hierna onder
2.II.4). De wetgever heeft echter de huur- en pachtpenningen als opbrengsten uit
de onroerende zaak zelf beschouwd.P In zijn visie kan het gebruik van de onroerende zaak op verschillende manieren worden genoten. In de eerste plaats door het
pand zelf te gaan bewonen, in de tweede plaats door het gebruik aan een ander
af te staan ten titel van huur of pacht. In dit laatste geval wordt het voordeel dat
de onroerende zaak oplevert in een geldsom getransformeerd.!"
Deze oplossing
kan worden verdedigd vanuit het vertrekpunt dat de oorzaak van elke geldelijke
opbrengst en dus van elk inkomen, slechts menselijke handelingen kunnen zijn.!?
Zo zal voor de opbrengst 'dividend' een besluit moeten worden genom en door de
algemene vergadering van aandeelhouders. Voor de opbrengst 'rente' is een betaling door de schuldenaar een voorwaarde en voor inkomsten uit onroerende zaken
is het gebruik ervan een voorwaarde. Als de onroerende zaak wordt gebruikt door
een ander dan de eigenaar en de eigenaar daarvoor een vergoeding ontvangt, ontvangt hij, in deze zienswijze, de opbrengst uit de onroerende zaak.
De vraag komt op of slechts huur- en pachtpenningen of daarmee gelijk te stellen periodieke vergoedingen voor het gebruik als inkomsten uit de onroerende
zaak moeten worden beschouwd, of dat elke vergoeding voor het afstaan van het
gebruik van de onroerende zaak als inkomsten uit dat vermogensbestanddeel moet

IS. In artikel 5 Wet IB 1914 worden huursommen uitdrukkelijk als opbrengst van onroerende zaken
genoemd. Zie ook artikel 30 Besluit IB 1941.
16. Overigens heeft de keuze van de wetgever de consequentie dat aJs voor meerdere jaren tegelijk huur
wordt betaald, deze betaJing het karakter van huur behoudt en belast is naar het norma Ie progressieve
tarief, terwijl in de opvatting dar huur als een vervangende inkomst moet worden aangemerkt de deur
naar he! bijzonder tarief open staat.
17. Zie Smeets, WFR 1960/4522, biz. 824.
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worden beschouwd. Het antwoord op deze vraag is van belang bij de vestiging van
een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel tegen een som ineens op een
onroerende zaak. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat slechts huur- en pachtpenningen of daarmee gelijk te stell en periodieke vergoedingen naast het eigen gebruik als voordelen getrokken uit de onroerende zaak kunnen worden beschouwd,
zou de vergoeding ineens voor de vestiging van het recht van vruchtgebruik geen
inkomst uit het vermogensbestanddeel kunnen zijn. De vergoeding zou dan belastbaar zijn op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964. Ik meen dat deze laatste zienswijze de juiste is. De inkomsten uit vermogensbestanddelen
worden belast op
grond van artikel 24 Wet IB 1964, de vergoeding voor toekomstige inkomsten
wordt be1ast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Canons, huur- en pachtpenningen hebben betrekking op het huidige gebruik
van de zaak. Deze betalingen zijn naar hun aard periodiek en worden verschuldigd
naarmate het gebruik duurt. Of de eigenaar het gebruik van het pand geniet of
een periodieke vergoeding voor dat gebruik ontvangt, yond de wetgever blijkbaar
niet relevant. Beide voordelen worden getrokken uit de onroerende zaak. Bij de
vestiging van een recht van vruchtgebruik ligt dit anders. De vestiging van een
recht van vruchtgebruik houdt fiscaaI bezien niets anders in dan het naar voren
halen van toekomstige inkomsten.l'' De vergoeding vloeit niet naar mate het gebruik vordert, maar het gebruik (de inkomsten uit de bron) wordt voor een langere
peri ode ineens te gelde gemaakt (zie hieromtrent nader paragraaf 4.II.2.b).

2.//.2. b Instandhoudingseis
Voor de categorie inkomsten uit vermogen is het onderscheid tussen vermogensbestanddee1 en opbrengst van fundamenteel belang. Voordelen getrokken uit het
vermogensbestanddeel kunnen worden aangemerkt als opbrengst. Andere voordelen die samenhangen met het vermogensbestanddeel blijven buiten het inkomensbegrip. In de MvT bij de huidige Wet IB 1964 is het volgende opgemerkt:
'Opgemerkt zij dat artikel 21 (het huidige artikel 24; IvV) spreekt van "aile
voordelen die worden getrokken", niet van, aile vruchten die worden getrokken, noch van, aile voordelen die worden genoten. De laatste term zou te
ruim zijn daar waardeveranderingen van de hierbedoelde goederen en rechten, ook voorzover zij tot uitdrukking komen bij de vervreemding daarvan
(... ) buiten aanmerking behoren te blijven. De term vruchten die worden getrokken zou even wei te eng zijn, daar zij wellicht grond zou kunnen geven
aan de opvatting dat slechts als inkomsten uit vermogen zouden kunnen gelden de afgescheiden vruchten, zodat bijvoorbeeld voordelen voortvloeiende
uit andere prestaties van huurders of pachters dan betalingen van huur en
pachtsommen niet aIs inkomsten zouden zijn aan te merken. Te denken valt
hier aan door een huurder bekostigde verbouwingen waardoor het verhuurde
pand in waarde stijgt.'

18. Zie hieromtrent

uitvoerig paragraaf

2.1I.2.c, 2.11.4.d, 4.11.2 en 4.11.3.
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Van een opbrengst van vermogen is dus slechts sprake als het een voordeel betreft
dat 'is getrokken uit'. Dit houdt in dat het vermogensbestanddeel
zelf in stand
moet blijven. Reeds onder de Wet IB 1914 treffen we deze terrninologie aan. Artikel 5 Wet IB 1914 bepaalde immers dat:
'Als opbrengst van onroerende goederen worden beschouwd de voordelen
die, anders dan door de uitoefening van een bedrijf of beroep, van gebouwen
en gronden worden getrokken zoals (cursivering van rnij; IvV): enz. . .. '
De bronnentheorie vormt reeds sinds 1914 het uitgangspunt bij de bepaling van
wat als opbrengst moet worden beschouwd, namelijk die opbrengst die met instandhouding van de bron wordt ontvangen. Ontvangt het subject een voordeel
uit het vermogensbestanddeel
waartegenover dat vermogensbestanddeel
wordt
aangetast, dan is dat voordeel geen opbrengst in de zin van de inkomstenbelasting.
In HR B 6680 heeft de Hoge Raad geformuleerd in welke gevaUen niet van instandhouding van de bron kan worden gesproken:
'dat zulks niet het geval is met baten, voorzover die verkregen worden ter zake van het feit, dat het goed geheel of voor een deel te niet gaat, en evenmin
met baten, tegenover welke staat, dat het goed voortaan b/ijvend (cursivering
van mij; IvV) een minder vermogen om opbrengst op te leveren zal hebben
dan het te voren had'.
Uit dit arrest kan worden afgeleid dat niet als inkomsten kunnen worden beschouwd de baten die worden ontvangen voor:
1. het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de bron.
2. het definitief afnemen van het vermogen om opbrengst op te leveren.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat een geheel of gedeeltelijk teniet gaan van
de bron veelal tot gevolg heeft dat het vermogen om opbrengst op te leveren definitief is afgenomen. Het criterium geheel of gedeeltelijk teniet gaan van de bron
voegt nauwelijks iets toe aan het definitief afnemen van het vermogen om opbrengst op te leveren. Naar mijn mening ligt het zwaartepunt bij het onder 2 genoemde criterium.
Het onder 1 genoemde criterium heeft slechts betrekking op fysieke aantastingen van het vermogensbestanddeel.
Een deel van het verrnogensbestanddeel gaat
teniet. De vergoeding die als tegenprestatie voor het verloren gegane deel van het
vermogensbestanddeel
dient, is dan geen opbrengst.
In HR B 1778, om trent een vergoeding voor ontnerning van tichelaarde, overwoog de Hoge Raad:
'dat derhalve, waar in het onderhavige geval de voordeelen door den aangeslagene zijn behaald door ontnerning eener laag tichelaarde aan den grond
zelf, en terugkeer van inkomsten is uitgesloten, wanneer de bron zelve daarvan niet meer aanwezig is, de raad van beroep in deze voordeelen terecht niet
eene opbrengst van het onroerend goed heeft gezien'.
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Zie eveneens HR B 558519 en HR BNB 1954/331.20
De feiten uit HR BNB 1971157 leidden tot een andere uitkomst. De eigenaar
van een perceel had een overeenkomst met een oliemaatschappij gesloten. Op
grond van deze overeenkomst mocht de oliemaatschappij proefboringen verrichten. De oliemaatschappij had zich verplicht de grond zoveel mogelijk in gelijkwaardige toestand te herstellen. Het geschil betrof de vraag of de ontvangen som
was aan te mer ken als een inkomst uit verrnogen. Naar het oordeel van het Hof
was de ontvangen vergoeding niet een bate, geheel of ten dele verkregen ter zake
van het feit dat het land geheel of voor een deel teniet was gegaan, terwijl voorts
al evenmin tegenover het voordeel stond dat het land blijvend een minder vermogen om opbrengst te leveren zou hebben. Volgens de Hoge Raad leidden deze feitelijke vaststellingen terecht tot de conclusie dat de vergoeding met instandhouding van de zaak was ontvangen en dus tot de inkomsten uit verrnogen moest worden gerekend.
In HR 1987/102 bezat belanghebbende een stuk woeste grond. Hierin beyond
zich een put met water. Belanghebbende verkocht het stuk grond waarin de put
. zich beyond aan een BV. De BV wilde de put gebruiken voor de storting van puin.
In de koopovereenkomst was bepaald dat belanghebbende op een vaste datum de
grond voor f 100 zou terugkopen. De BV betaalde voor het stuk grond met de put
f 50 000. De waarde van de grond zonder putwerd geschat op f 3750. Hof en Hoge Raad kwamen (evenals A-G Van Soest) tot de slotsom dat het verschil als opbrengst van vermogen moest worden aangemerkt. Zij waren van oordeel dat de
tijdelijke eigendomsoverdracht zozeer overeenstemde met verhuur, dat deze als
zodanig werd aangemerkt.
De kritiek van Van Dijck in zijn noot bij dit arrest is naar mijn mening terecht.
Door het vullen van de put met puin is het verrnogen van de grond om opbrengst
op te lever en blijvend verminderd. Voor de transactie bezat belanghebbende
grond met een put met een waarde van f 50 000. Na de transactie is de put verdwenen en bezit belanghebbende nog slechts grond ter waarde van f 3750 (of misschien f 100). De vergoeding dient derhalve voor de aantasting van de bron, het
land inclusief de put. Dit zou slechts anders zijn wanneer de BV de put als tijdelijke opslagplaats zou gebruiken en op de vastgestelde datum de grond inclusief de
lege put weer zou terugleveren. In dat geval is het land inclusief de put niet aangetast en kan de vergoeding als voordeel 'getrokken uit' het vermogensbestanddeel
worden aangemerkt. Van Dijck merkt op dat Hof en Hoge Raad vermoedelijk op
het verkeerde been zijn gezet door de oorspronkelijke bedoeling van partijen om
het stuk grond inclusief de put te verhuren. Maar ook als dat zou zijn gebeurd,
kan men zich afvragen of de ontvangen vergoeding voor de huur van de put als
inkomst uit het vermogensbestanddeel kan worden beschouwd. De put is op het
einde van de 'huur' niet meer aanwezig. Ook al zou de overeenkomst als huurovereenkomst door partijen worden beschouwd, dan nog zou naar mijn mening
niet van een voordeel 'getrokken uit' de bron kunnen worden gesproken.

19. Belanghebbende ontving f 1400 voor afgegraven baggeraarde. Deze vergoeding werd niet als opbrengst van de onroerende zaak aangemerkt omdat de zaak niet in stand was gebleven. De laag baggeraarde is voorgoed uit het bezit van belanghebbende gegaan, hij heeft een stukje van zijn bron verkocht.
20. In dit geval achtte de Hoge Raad een vergoeding van f 3000 voor afgegraven ijzeroer eveneens onbelast omdat ook deze afgraving tot een definitieve aantasting van de bron heeft geleid.
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Om tot een inkomst te kunnen concluderen, blijft het uitgangspunt dat de bron
niet blijvend mag zijn aangetast. Het vermogen om opbrengst op te leveren mag
niet blijvend zijn verminderd. Daarvan is geen sprake wanneer door het enkele
tijdsverJoop de aantasting van de bron wordt opgeheven. Wanneer op een stuk
grond wild gras groeit en dit gras wordt verkocht, is de aantasting niet blijvend.
Na verloop van tijd zal de grond nieuw wild gras hebben voortgebracht. De bron
groeit door enkel tijdsverJoop weer aan. Dit is anders wanneer kweekgras wordt
verkocht. Als een perceel grond met gazongras is bedekt en de eigenaar laat het
gras afsteken en verkoopt dit als graszoden, daalt de grond blijvend in waarde.
Het gazongras groeit irnmers niet vanzelf aan. De vergoeding voor de afgestoken
graszoden is derhalve niet te beschouwen als een voordeel 'getrokken uit' de
grond.P De aantasting van de bron (de grond) is blijvend.
Naar aanleiding van het voorafgaande dringt de vraag zich op wat als tijdelijk
en wat als definitief tnoei worden beschouwd. Naar de letterlijke betekenis van het
woord is immers alles tijdelijk. Deze invulling van het begrip tijdelijk gaat naar
mijn mening echter te ver. Zo is de vorrning van bijvoorbeeld steenkool, grind en
olie een proces van miljoenen jaren. Zou men tijdelijke aantasting uitleggen als
'binnen de tijd begrensd', dan zou de opbrengst van grindwinning, steenkoolwinning en oliewinning als inkomsten uit de onroerende zaak worden belast.
De opbrengst van deze stoffen kan niet als een opbrengst getrokken uit het vermogensbestanddeel worden beschouwd.P Het staat immers Diet vast dat de vorming van delfstoffen weer zal plaatsvinden. Het geologisch proces zoals dat heeft
plaatsgevonden, heeft de vorming van delfstoffen mogelijk gemaakt. Aangezien
dat proces aan veranderingen onderhevig is, is het de vraag of de vorming van die
delfstoffen in die grond onverminderd doorgaat. Voor de bezitter van de grond
is het onzeker of de aantasting slechts tijdelijk is. Dit is anders in het voorbeeld
van het wilde gras. Zon en regen zullen voorlopig nog wel deel uitmaken van ons
bestaan.
Aldus blijft de vraag hoe het begrip 'tijdelijk ' kan worden ingevuld. Tegenover
tijdelijk staat eeuwigdurend, en eeuwigdurend naar de letterJijke betekenis van het
woord bestaat niet. Het natuurJijk proces van grind- en olievorming is een proces
van wellicht een miljoen jaren. In die zin is het door de tijd begrensd en daardoor
tijdelijk. Vanuit het tijdsbesef van de mens kan men dit echter niet meer tijdelijk
noemen. Geen redelijk denkend mens zal in kale grond investeren in de hoop dat
zich daar over een miljoen jaren wellicht steenkool of iets dergelijks in zal bevinden. Daarentegen laat het zich denken dat iemand in grond investeert om toekomstig wild gras te kunnen verkopen (ervan uitgaande dat wild gras geld opbrengt).
Ik ben mij ervan bewust dat hier twee uitersten worden besproken. Waar de
grens ligt tussen tijdelijk en niet-tijdelijk is onduidelijk. Ik meen er echter van te
kunnen uitgaan dat binnen het tijdsbesef van de mens een mensenleven in elk geval als tijdelijk wordt beschouwd. Ik kom hier in paragraaf 2.n.2.c op terug.

21. Afhankelijk van de feiten kan de opbrengst echter belastbaar zijn als winst uit ondememing of als
opbrengst van arbeid niet in dienstbetrekking verricht.
22. Wellicht wordt de opbrengst belast als winst uit ondememing of a1s opbrengst van arbeid niet in
dienstbetrekking verricht.
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De onder 2 bedoelde aantasting van de bron - bet definitief afnemen van het vermogen om opbrengst op te leveren - is ruimer dan de onder 1 genoemde figuur
waarin de bron geheel of gedeeltelijk teniet gaat. De bron als zodanig blijft weliswaar in stand, voor het subject gaat echter (een gedeelte van) de opbrengstcapaciteit verloren. Door de beperking van het eigendomsrecht kan het vermogen van
het vermogensbestanddeel om opbrengst op te leveren definitief zijn afgenomen.
In dit geval is aantasting van de bron niet louter objectief te bepalen. De bron als
entiteit kan immers in stand blijven. De opbrengstrelatie met het subject is echter
blijvend aangetast. Om in de terminologie van Schendstok te blijven: vanuit de
bron wordt naast de bestaande bedding nog een andere bedding aangelegd, die
naar een ander subject leidt. In dit geval blijft de bron in zijn geheel bestaan, maar
tevens staat nog een ander subject in een opbrengstrelatie tot de bron. Hierdoor
nemen de opbrengsten voor de oorspronkelijke eigenaar af. Voor hem is niet aan
de instandhoudingseis voldaan, omdat het vermogen om opbrengst op te leveren
voor hem definitief is aangetast. De vergoeding die hij hiervoor ontvangt, dient
ter compensatie van de verIoren gegane opbrengstcapaciteit.
Indien het subject in zijn bedding een dam aanbrengt, waardoor de opbrengst
naar een ander vloeit, is dit echter onvoldoende om de daarvoor ontvangen vergoeding niet te belasten. Zodra hij de dam weghaalt, is de opbrengstrelatie hersteld en staat het vermogensbestanddeel weer volledig tot zijn beschikking. Het
mag geen verschil maken of hij de opbrengst naar zich toe laat vloeien en dus de
inkomsten geniet of dat hij, voordat de inkomstenstroom hem bereikt, de inkomsten naar een ander laat vloeien, waartegenover een vergoeding van deze derde staat. De ontvangen vergoeding treedt dan in de plaats van die omgelegde inkomsten (zie paragraaf 2.II.4). Het vermogen om opbrengst op te lever en is niet
blijvend verminderd. Hij heeft slechts een inkomst uit de bron getransformeerd
in een andere prestatie.
Alleen als de bron definitief is aangetast, - doordat de bron definitief is verkleind, of de stroom inkomsten definitief voor een deel naar een ander toevloeit
- ziet de ontvangen vergoeding op vervanging van het verloren gegane (gedeelte
van het) vermogensbestanddeel.
Het subject geniet dan iets ter vervanging van
(een deel van) de bron.
In dit verband verdienen een uitspraak van Hof Arnhem en een arrest van de
Hoge Raad nadere aandacbt. Een som ineens ter vergoeding voor de waardedaling
van een stuk land, die ontstond door de overgang van onverpachte naar verpachte
staat werd door Hof Arnhem in BNB 1971122123 als een voordeel getrokken uit
de onroerende zaak aangemerkt met een beroep op de parlementaire toelichting
op artikel 24. Hierin werd immers betoogd dat was gekozen voor de term 'voor-

23. Kok in Fed 1B'64 Art. 24: 24 verwijst in dit verband naar Hof Amsterdam BNB 1960/214. In dit
geval was er sprake van ornzetting van een huurcontract in een ander huurcontract waarvoor de verhuurder f 5000 bedong. Het bedrag werd aangemerkt als een voordeel getrokken uit de onroerende zaak
en derhalve in de belastingheffing betrokken. Dit geval kan naar mijn mening niet zo maar op een lijn
worden gesteld met de uitspraak van het Hof Arnhem omdat in die procedure sprake was van een vergoeding voor de waardedaJing van de onroerende zaak ten gevolge van het pachtcontract terwijl in de
casus van Hof Amsterdam BNB 19601214 geen sprake was van een vergoeding voor een waardedaling.
In dat geval was duidelijk sprake van instandhouding van de bron. In Hof Arnhem BNB 1971/221 was
dit niet zo voor de hand liggend.
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deel' boven de term 'vrucht' om ook andere prestaties van huurders en pachters
dan betalingen van huur- en pachtsommen als inkomsten te kunnen aanmerken.
In HR BNB 1974/134 oordeelde de Hoge Raad echter anders. Belanghebbende
is 65 jaar en wil zijn landbouwbedrijf staken. Op verzoek van de provincie - gedaan ter realisering van een door haar opgezet grondruilplan - verkoopt hij niet
de boerderij en het land, maar verpacht hij het geheel aan een derde. Daarvoor
ontvangt hij van de Provincie ruim f 44 000. De vraag was of deze vergoeding als
een inkomst uit vermogen kon worden aangemerkt. De Hoge Raad overwoog dat
door verpachting van grond in het algemeen de waarde in het economische verkeer
daarvan verrnindert, daar bij de prijsbepaling regel is dat aan verpachte grond,
omdat deze niet vrij kan worden opgeleverd, een lagere waarde wordt toegekend
dan aan onverpachte grond. Hieruit voigt dat de uitkering die belanghebbende
van de Provincie ontving, was te beschouwen als een vergoeding voor de waardedaling van de boerderij. Een dergelijke vergoeding kan volgens de Hoge Raad niet
tot de inkomsten uit vermogen worden gerekend.
De som ineens, ontvangen van de pachter, werd door het Hof Arnhem in BNB
19711221 belast geacht. De som ineens, ontvangen van een derde werd door de
Hoge Raad in BNB 1974/134 onbelast geacht.
Vanuit het vermogensbestanddeel moet worden bezien of er al dan niet sprake
is van een opbrengst. Indien dit vermogensbestanddeel
een onroerende zaak is,
wordt vanuit de onroerende zaak bepaald of er sprake is van een bate. Zoals reeds
gezegd, brengt een onroerende zaak uit zichzelf geen opbrengsten voort; daarvoor
is menselijk handelen noodzakelijk. Het subject kan de onroerende zaak opbrengstgevend maken door het gebruik uit te baten. Hij kan het gebruik in natura
genieten maarhij kan het gebruik eveneens omzetten in geld. Hoe we deze vergoeding noemen (huur Ipacht) is daarbij niet relevant. Indien het subject het gebruik
te gelde maakt, bestaat de opbrengststroom uit die vergoedingen.
Niet belast zijn de voordelen die het subject ontvangt vanwege definitieve afname van de bron, doordat het vermogensbestanddeel wordt aangetast of doordat
de inkomstenstroom voorgoed naar een ander is verlegd. Ais het subject zijn onroerende zaak verpacht, zijn de opbrengsten (pachtvergoedingen) geringer dan als
hij de onroerende zaak tegen een marktprijs aan een ander ter beschikking stelt.
Hij kiest voor deze geringere inkomstenstroom omdat hij daarnaast een vergoeding ineens krijgt, om het verschil tussen de potentiele en reele opbrengst te compenseren.
Door de verpachting van de onroerende zaak gaat niet een gedeelte van de onroerende zaak verloren noch wordt een definitieve dam in de opbrengststroom
aangebracht. In die zin maakt het subject de onroerende zaak op normale wijze
rendabel tegen een periodieke vergoeding (de canon) en een vergoeding ineens.
Voor de pachter ontstaat geen bron van inkomen. Hij is, evenals de huurder, inkomensbestedend bezig. De vergoeding ineens kan dan niet zien op het afstaan
van inkomsten (zie hierna onder artikel 31). HR BNB 1974/134 acht ik derhalve
onjuist.
Het definitief afnemen van het vermogen om opbrengst op te leveren laat zich
denken in het geval een eeuwigdurend erfpachtsrecht wordt verleend.
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2.II.2.c De vestiging van een recht van vruchtgebruik en inkomsten uit
vermogen
Uit het voorgaande volgt dat slechts als opbrengst van vermogen kan worden beschouwd het voordeel dat wordt genoten met instandhouding van de bron. Van
instandhouding is geen sprake indien het vermogen om opbrengst op te leveren definitief is aangetast. Binnen dit concept past het de vergoeding voor een vruchtgebruik als opbrengst te beschouwen.P' lk herhaal dat een mensenleven naar mijn
mening als 'tijdelijk' moet worden beschouwd. De Hoge Raad heeft echter in
eerste instantie anders beslist. In HR BNB 1964/213 besliste de Hoge Raad dat
de vergoeding wegens afstand van een recht van vruchtgebruik niet in de belaste
sfeer thuishoorde. In de daaropvolgende jurisprudentie werd echter de volgende
lijn uitgezet+: Indien een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel wordt
gevestigd, valt de tegenprestatie in de belaste sfeer indien het recht van vruchtgebruik naast het overlijden van de vruchtgebruiker op nog een ander tijdstip eindigt. De tegenprestatie voor het recht van vruchtgebruik is derhalve niet belast,
indien de duur van het recht van vruchtgebruik slechts afhankelijk is van het overlijden van de vruchtgebruiker, of voor een periode van 30 jaar is gevestigd indien
de vruchtgebruiker een rechtspersoon is.
In de vakliteratuur wordt het onderscheid tussen beide figuren aangeduid met
tijdelijk dan wei levenslang recht van vruchtgebruik. Deze tegenstelling is naar
mijn mening begripsmatig niet houdbaar. Levenslang is immers ook tijdelijk. Een
ander onderscheid dat wordt gebezigd, is kortlopend tegenover langiopend recht
van vruchtgebruik. Ook dit onder scheid is naar rnijn mening niet juist. Een recht
van vruchtgebruik dat naast het overlijden van de vruchtgebruiker tevens eindigt
op een ander tijdstip-", kan van langere duur zijn dan een recht van vruchtgebruik waarvan de duur slechts afhankelijk is van het leven van de vruchtgebruiker.27 Ik geef er de voorkeur aan te spreken van een voorwaardelijk tegenover
een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik. Onder een voorwaardelijk recht
van vruchtgebruik wordt verstaan een recht van vruchtgebruik dat naast het overlijden tevens zal eindigen door het intreden van een andere gebeurtenis, bijv. het
bereiken van een bepaalde leeftijd, opname in een bejaardentehuis, het overlijden
van de hoofdgerechtigde. Onder een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik
wordt verstaan een recht van vruchtgebruik dat slechts kan eindigen door het
overlijden van de vruchtgebruiker en indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon
is, door het verstrijken van een peri ode van 30 jaar of bij eerdere liquidatie van
de rechtspersoon.P
Teneinde de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik in de inkomstensfeer te brengen, heeft de rechter een analoge interpretatie van artikel 24
24. Of de heffing via artikel24 dan wei artikel 31 lid I Wet IB 1964 dient te verlopen, blijft hier buiten
beschouwing. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 4.II.2 en 4.II.3.
25. Voor een uitgebreide bespreking hiervan verwijs ik naar deel II van hoofdstuk 4.
26. Zie bijv. HR BNB 1990/125.
27. Zie bijv. HR BNB 1989/74.
28. Ik ben me ervan bewust dat de beeindiging van het recht van vruchtgebruik ten behoeve van een
rechtspersoon in geva1 van liquidatie als een voorwaarde moet worden beschouwd. In die zin is sprake
van een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik. Omdat de wet dit beeindigingsrnoment
dwingend
voorschrijft, wordt deze onvolkomenheid voor lief genomen.
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en 31 lid I Wet IB 1964 gebezigd. Het hierboven (paragraaf 2.II.2.b) besproken
arrest HR B 6680 geeft echter een duidelijke uiteenzetting wanneer niet van instandhouding van de bron kan worden gesproken. Daarin is beslist dat de baten
die worden ontvangen voor het definitief afnemen van het vermogen om opbrengst op te leveren niet als inkomsten kunnen worden beschouwd. Op grond
hiervan is betoogd dat het tegen vergoeding tijdelijk verleggen van de bedding, onvoldoende is om deze vergoeding niet te belasten. Het vermogen om opbrengst op
te leveren is immers niet definitief aangetast. Zodra de dam wordt weggehaald,
geniet de eigenaar de opbrengsten weer.
Het vestigen van een recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel betekent een tijdelijke dam in de inkomstenstroom, in die zin dat gedurende het
bestaan van het vruchtgebruik de inkomsten die als vruchten kwalificeren, toevloeien aan de vruchtgebruiker. Omdat het recht van vruchtgebruik per definitie
tijdelijk is, is het vermogen van het desbetreffende vermogensbestanddeel om inkomsten op te leveren niet definitief aangetast voor de eigenaar. Door het enkele
tijdsverloop groeit de opbrengstcapaciteit van de bron weer aan. De bron is derhalve in stand gebleven. De eigenaar legt een dam in de bedding waardoor de
vruchten bij de vruchtgebruiker aanspoelen en daarvoor ontvangt hij een vergoeding. Hij verkoopt niets anders dan toekomstige inkomsten.
Indien de volle eigendom van een vermogensbestanddeel wordt verkocht, zou
men kunnen beweren dat niets anders wordt verkocht dan het geheel van toekomstige inkomsten. Dit is juist, echter het vermogensbestanddeel heeft het vermogen om opbrengst op te leveren voor de eigenaar definitief verloren. Hij vervreemdt derhalve zijn bron.
Het onderscheid dat in de jurisprudentie tussen een voorwaardelijk en onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik is aangebracht, vindt vermoedelijk zijn oorzaak in de volgende redenering: wettelijk bezien is de duur van het vruchtgebruik
begrensd. Het eindigt in elk geval bij het overlijden van de vruchtgebruiker of na
verloop van 30 jaar indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is. Omdat het
vruchtgebruik nooit langer kan duren dan deze perioden, dient een onvoorwaardelijk vruchtgebruik te worden aangemerkt als niet-tijdelijk. Aan partijen is nu
eenmaal geen vrijheid gegeven het recht van vruchtgebruik voor een langere periode te vestigen. In de gevallen waarin sprake is van een voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik is gekozen voor een kortere termijn dan wettelijk mogelijk is, er is
dan sprake van tijdelijke aantastingen van de bron.
Naar mijn mening had de redenering inzake onvoorwaardelijke vruchtgebruiken echter als volgt moeten luiden: hoe lang loopt het recht van vruchtgebruik?
Zo lang als wettelijk mogelijk is. Hoe lang is dat? Maximaal een mensenleven,
c.q. maximaal 30 jaar. Dat betekent dat de opbrengstcapaciteit slechts tijdelijk is
verminderd. Dat de wet geen mogelijkheid biedt een langere periode te kiezen doet
hieraan niet af. Door het enkel verstrijken van de tijd - in een overzienbare periode - groeit de opbrengstcapaciteit
weer aan tot volledig. Daaruit volgt dat de
vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik niet leidt tot het definitief afnemen van het vermogen om opbrengst op te leveren, zodat sprake is van
een belastbare bate.
Op de vraag hoe lang de periode gedurende welke de aantasting blijft gehandhaafd, moet zijn om niet meer van 'tijdelijk' te kunnen spreken, is geen eenduidig
antwoord mogelijk. Ik meen te kunnen stellen dat een mensenleven als tijdelijk
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moet worden beschouwd binnen het tijdsbesef van de mens. Het antwoord op de
vraag of de 'tijdelijkheid' overgaat in 'niet-tijdelijkheid'
na het verstrijken van
100 jaren, 200 jaren, 500 jaren of wellicht nog meer jaren, is niet meer van belang
voor mijn vooriopige conclusie. Een vruchtgebruik kan maximaal slechts - op
basis van de wettelijke regeling - een mensenleven duren.
In het eerste deel van dit hoofdstuk zijn de bevoegdheden van de vruchtgebruiker aan de orde gekomen. Blijkens artikel 3:215 kan aan de vruchtgebruiker het
recht van vervreemding en vertering worden verleend. Indien de vruchtgebruiker
verteringsbevoegdheid heeft, kan hij bij het einde van het vruchtgebruik volstaan
met het afgeven van hetgeen op dat moment nog van het vruchtgebruikvermogen
over is. In het geval dat een recht van vruchtgebruik met verteringsbevoegdheid
wordt gevestigd, is het onzeker of de bron voor de hoofdgerechtigde door het enkele tijdsverloop weer aangroeit. De vruchtgebruiker is immers bevoegd om tijdens het bestaan van het vruchtgebruik de bron te ge1de te maken en te verteren.
Door de vestiging van een recht van vruchtgebruik met verteringsbevoegdheid
loopt de hoofdgerechtigde het risico dat het vermogen van de bron om voor hem
opbrengst op te leveren definitief is aangetast.
De voorlopige stelling is, dat de Hoge Raad er beter aan had gedaan voort te
borduren op HR B 6680. De vestiging van een recht van vruchtgebruik is per definitie tijdelijk - zelfs binnen het tijdsbesef van de mens - omdat de wet nu eenmaal een begrenzing aan de duur heeft gesteld. Daardoor is het vermogen om opbrengst op te leveren niet definitief aangetast en wordt de vergoeding met instandhouding van de bron ontvangen. Een uitzondering dient wellicht te worden gemaakt voor het geval dat een recht van vruchtgebruik met verteringsbevoegdheid
wordt gevestigd.

2.D.3 Wie geniet de inkomsten nit vermogen?
Het is, binnen het begrip 'inkomsten uit vermogen' in de zin van artikel 24 Wet
IB 1964, aileen zinvol om te spreken van een bron indien de bedding, de stroom
van inkomsten, naar een bepaald subject leidt. De inkomstenbelasting is immers
een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen. Een aandeelbewijs is
een bron van inkomen, maar eerst wanneer een natuurlijk persoon/nietondernemer in een rechtsbetrekking tot dat aandeel komt te staan, gaat artikel 24
Wet lB 1964 een rol spelen. De aandeelhouder geniet krachtens die rechtsbetrekking de inkomsten uit de bron. Als dit aandeel wordt vervreemd, blijft het aandeel
als zodanig bestaarr'", de bron blijft derhalve in stand. De bedding loopt echter
in de toekomst naar een ander subject. Voor de verkoper is het aandeel geen bron
van inkomen meer. Voor de heffing van inkomstenbelasting over inkomsten uit
vermogen zijn de inkomst en de genieter onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Een vermogensbestanddeel is een potentiele bron van inkomen, het heeft de capaciteit om een bron van inkomen voor iemand te zijn. Zodra een opbrengstrelatie
met een subject wordt vastgesteld, is er een genieter van de inkomst.
Wie de opbrengst geniet is niet expliciet in de Wet op de inkomstenbelasting ge-

29. Tenzij zich bijzondere omstandigheden

voordoen zoals intrekking door de NYIBY.
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regeld. In het Besluit IB 1941 was dat weI het geval. Artikel 29 Besluit IB 1964
bepaalde:
'Opbrengst van vermogen geniet degene die, krachtens zakelijk recht of persoonlijk recht van vruchtgenot, inkomsten trekt uit goederen of uit roerend
kapitaal.'
In de Leidraad''? wordt hieromtrent

het volgende opgemerkt:

'Art. 29 beoogt vast te leggen, dat men een vermogensbestanddeel tot bron
van inkomen kan hebben, doordat men op de opbrengst een zakelijk recht
- eigendom, vruchtgebruik, recht van beklernming, zakelijk recht van gebruik, erfpachtsrecht, e.d. - heeft, maar ook, doordat men op de opbrengst
een persoonlijk recht van vruchtgenot heeft'. Bij dit laatste valt in de eerste
plaats te denken aan het wettelijk vruchtgenot, dat ouders van het vermogen
hunner minderjarige kinderen hebben, doch bovendien aan het persoonlijke
recht van kosteloos gebruik ener woning of andere zaak, waarbij de opbrengst, ook bij gebruik door de eigenaar, bestaat in de huurwaarde. Onder
de Wet op de Inkomstenbesiasting
(lees: Inkomstenbelasting;
IvV) 1914
heeft de Hoge Raad namelijk een dergelijk persoonlijk gebruiksrecht als een
persoonlijk recht van vruchtgenot aangemerkt.'
In de MvT31 bij de Wet IB 1964 wordt opgemerkt dat de in artikel 24 gegeven
omschrijving van het begrip 'vermogen' overzichtelijker is dan die opgenomen in
artikel 29 Besluit IB 1941. Tevens zou deze nieuwe bepaling de rechter meer vrijheid laten om bepaalde voordelen onder het begrip 'vermogensinkomsten'
te brengen. De vraag is wat hiermee is bedoeld. Artikel 24 bepaalt dat de inkomsten uit
vermogen zijn de voordelen die worden getrokken uit goederen. Artikel 29 van de
Leidraad bepaalde dat opbrengst van vermogen wordt genoten door degene die
inkomsten trekt uit goederen of uit roerend kapitaal. Oat de regeling van artikel
24 Wet IB 1964 overzichtelijker zou zijn en ruimere interpretatiemogelijkheden
aangaande de voordelen zou scheppen ten opzichte van artikel 29 van de Leidraad
vermag ik niet in te zien. De formulering is immers gelijk: 'inkomsten/voordelen
getrokken uit vermogensbestanddelen'.
Er zijn twee verschillen tussen beide artikelen. In de eerste plaats is in artikel
24 de rangorderegeling verwoord. In die zin is het overzichtelijk. In de tweede
plaats is de bepaling wie de inkomsten uit vermogen geniet, verdwenen. In de MvT
wordt opgemerkt dat voor het antwoord op de vraag bij wie deze voordelen moeten worden belast, men te rade moet gaan bij artikel 4 van de Wet IB 1964. Dit
Iaatste artikel geeft echter geen uitsluitsel wie bepaalde inkomsten geniet. Het bepaalt niets anders dan dat het onzuiver inkomen bestaat uit het gezamenlijke bedrag van hetgeen de belastingplichtige geniet. De conclusie moet zijn dat geen inhoudelijke wijzigingen voor het begrip 'genieter' ten opzichte van artikel 29 van
het Besluit zijn beoogd.
Dit betekent dat de genieter van de vermogensinkomst
degene is die een
30. Paragraaf 34.
31. Wetsontwerp 5380, nr. 3, biz. 40/41.
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eigendoms- of beperkt recht32 heeft op de inkomst, dan wei een persoonlijk recht
van vruchtgenot. De eigendomsrechten en beperkte rechten kan men onderscheiden in rechten op een eigen goed (eigendom) en rechten op andermans goederen
(genotsrechten). De zakelijke en beperkte rechten vormen een gesloten systeem
waarbinnen vallen naast eigendom: erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik en bewoning, appartementsrecht.P Als genieter van de inkomsten
uit het vermogensbestanddeel kunnen dus worden aangemerkt onder andere de
opstaller, de erfpachter, de vruchtgebruiker.
Naast deze eigenaars en beperkt gerechtigden noemde de Leidraad bij het
Besluit IB 1941 tevens als genieter degene die de opbrengst krachtens een persoonlijk recht van vruchtgenot geniet. Het persoonlijk recht van vruchtgenot is een
door de Hoge Raad geintroduceerde term. Civielrechtelijk kennen we deze term
niet. De vraag rijst dan wat onder een persoonlijk recht van vruchtgenot moet
worden verstaan. De Leidraad geeft twee voorbeelden: in de eerste plaats het persoonlijk recht van kosteloos gebruik ener woning of andere zaak, in de tweede
plaats het wettelijk vruchtgenot.
Naast deze voorbeelden uit de Leidraad zijn als genieters van inkomsten uit vermogen te noemen de huurder die het door hem gehuurde pand (gedeeltelijk) onderverhuurt en de bruiklener, die geacht wordt de huurwaarde te genieten.I" Het
persoonlijk recht van vruchtgenot lijkt een verzamelterm te zijn voor diverse civielrechtelijke figuren. Het betreft die figuren waarbij de inkomst voor rekening
en risico van een ander dan de eigenaar of beperkt gerechtigde komt. De vertegenwoordiger heeft derhalve geen persoonlijk recht van vruchtgenot. De inkomst
komt niet voor zijn rekening en risico. Hij int de inkomst voor de vertegenwoordigde, al dan niet op eigen naarn, zodat de inkomst voor rekening en risico van
de vertegenwoordigde is gebleven.
Een huurder kan, met toestemming van de verhuurder, (een gedeelte van) het
pand onderverhuren. Nadat hij eenmaal toestemming heeft verkregen, komen de
onderhuurpenningen voor zijn rekening en risico. Hetzelfde geldt voor de bruiklener: Beiden hebben een persoonlijk recht van vruchtgenot.
In het geval dat een vordering wordt gecedeerd, geniet de cessionaris de gecedeerde inkomsten. De inkomsten zijn vanaf het moment van de cessie voor zijn
rekening en risico. Ten tijde van de cessie begroten beide partijen de omvang van
de te ontvangen inkomsten. Vervolgens geniet de cessionaris de inkomsten uit
hoofde van zijn vorderingsrecht jegens de cessus, en daarmee uit het verrnogensbestanddeel. De cedent heeft elk belang bij de gecedeerde inkomsten verloren. Indien de inkomsten rninder bedragen dan begroot, gaat dit slechts de cessionaris
aan. Dit is anders indien een cessie tot zekerheid heeft plaatsgevonden.P
In dat
geval blijft de cedent belang bij de vordering houden. De betalingen die de cessionaris ontvangt, strekken in mindering van de schuld van de cedent aan de cessionaris. In die zin blijven de inkomsten voor rekening en risico van de cedent.

32. Zekerheidsrechten worden hier buiten beschouwing gelaten omdat deze geen beheer en genot geven.
33. Oorspronkelijk is ook grondrente een zakelijk recht. In de praktijk is dit echter verworden tot een
zekerheidsrecht.
34. HR BNB 1962120.
35. Zie o.a. RvB Amsterdam B 8178, HR BNB 19881256 en Hof 's-Gravenhage, VoN 1991, biz. 2526.
In gelijke zin Van Dijck, Het genieten van inkomsten, biz. 54.
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Binnen dit concept past eveneens de opvatting dat de certificaathouder de opbrengsten van de aandelen geniet op het moment dat deze ter bescbikking van het
administratiekantoor
komen.I" Het adrninistratiekantoor
houdt de aandelen en
incasseert de inkomsten voor rekening en risico van de certificaathouder.
Bij de
uitoefening van de aandeelhoudersrechten
dient het adrninistratiekantoor
het belang van de certificaathouders in het oog te houden.'? In navolging biervan zal
tevens de economisch eigenaar van goederen de inkomsten uit deze goederen genieten. Het belang bij het goed gaat hem slechts aan.
Het persoonlijk recht van vruchtgenot dient te worden onderscheiden van het
persoonlijk recht tot afgifte van de inkomsten. lndien A met Been overeenkomst
sluit waarbij hij (A) zich verplicht de eerstkomende rentetermijnen van de in zijn
bezit zijnde obligaties aan B af te staan, geniet A de rentetermijnen. De omvang
van de inkomsten blijft voor zijn rekening en risico. Afhankelijk van de omvang
van de te ontvangen rentetermijnen, ontstaat een schuld jegens B. lndien - door
welke omstandigheden ook - de rente lager is dan verwacht, dient hij slechts dit
lagere bedrag aan B te vergoeden. Weliswaar heeft ook B belang bij de inkomsten,
doch zolang de eigenaar of beperkt gerechtigde het belang bij de inkomsten behoudt, is het belang van B slechts een afgeleid belang en kan hij niet als genieter
worden aangemerkt. Indien B namens A de rentetermijn int, brengt dit geen verandering in de persoon van de genieter. Verandering van de persoon met inningsbevoegdheid, brengt immers geen wijziging in het belang bij de inkomst. B kan
eerst als genieter van de inkomsten kwalificeren op het moment dat A geen belang
meer bij de inkomsten heeft.
Overigens kan de verplichting om bepaalde inkomsten af te staan aan een ander
wei gevolgen hebben voor de belastingheffing. Deze verplichting kan kwalificeren
als een periodieke uitkering. Indien A zich jegens B verbindt om gedurende een
overeengekomen periode de huurtermijnen aan B te betalen, kan deze betalingsverplichting van A jegens B kwalificeren als een stamrechtverplichting.
Dit laat
onverlet dat bij A sprake is van inkomsten uit vermogen.
Hier dringt de gedachte aan de zogenaamde potovereenkomsten zich op. Twee
of meer personen verbinden zich om de opbrengsten uit bepaalde bronnen van inkomen te storten in een fonds of 'pot' en daarna het saldo onderling te verdelen.
Het vorderingsrecht op de inkomsten die in de pot moeten worden gestort, verandert niet door de potovereenkomst. lndien de bate zich losmaakt van het vermogensbestanddeel, spoelt deze aan bij degene die krachtens zijn eigendorns- of beperkt recht aanspraak op de inkomst kan maken. De waarde van de inkomst dient
hij op grond van de obligatoire verplichting in de pot of het fonds te storten. Zijn
stortingsverplichting
wordt derhalve door de omvang van de inkomst bepaald.
Zijn belang bij de inkomst is in stand gebleven. De deelnemers aan de potovereenkomst hebben weliswaar eveneens een belang bij de inkomst van de inlegger, omdat de omvang van de inkomst de stortingsverplichting bepaalt, maar dit is slechts
een afgeleid belang. Het directe belang bij de inkomst is bij de inlegger gebleven.
De rechten en verplichtingen die uit de potovereenkomst voortvloeien, kunnen

36. Zie HR BNB 1958/86, HR BNB 19581185 en HR BNB 19591239.
37. Zie Van der Heijden-Van der Grinten, Handboek voor NaamJoze en Besloten Vennootschap,
197.
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echter op andere wijze (persoonlijke verplichtingen, aftrekbare kosten) het inkomen van de deelnemers beinvloeden.
De Leidraad noemde als voorbeeld van genieter krachtens een persoonlijk recht
van vruchtgenot de ouder die voordelen ontvangt uit hoofde van het wettelijk
vruchtgenot. Dit wettelijk vruchtgenot is thans in artikel 1:251 BW geregeld. Iedere ouder die het gezag over zijn wettige of natuurlijke kinderen uitoefent, heeft
het vruchtgenot van hun vermogen. Indien het kind bij de ouder inwoont, omvat
het vruchtgenot tevens de inkomsten uit arbeid van het kind. Het wettelijk vruchtgenot schept geen eigen recht van de ouders op de vruchten. De ouder heeft slechts
het recht op het saldo van de opbrengsten en de daarop drukkende lasten.P' Het
kind is verplicht de netto-opbrengst aan de ouder af te staan.l? Vaststaat dat de
ouder geen beperkt recht heeft. Het kind is eigenaar van de vermogensbestanddelen die onder het wettelijk vruchtgenot vallen. Over de verhouding tussen ouder
en kind bestaat echter geen eensgezindheid. Eggens'" is van mening dat de ouder
als onmiddellijk vertegenwoordiger int voor het kind. Indien het kind int, doet het
kind dit als middellijk vertegenwoordiger van de ouder. Het kind int op eigen
naam. De verhouding tussen kind en ouder is naar zijn mening van interne aard
en werkt derhalve niet naar buiten. In deze opvatting wijkt het wettelijk vruchtgenot niet af van het hiervoor genoemde voorbeeld van A die zich jegens B verbindt
aan hem (B) de te ontvangen renteterrnijnen af te staan. Dat lOU betekenen dat
het kind het belang bij de inkomsten heeft behouden, en dus als genieter moet
worden aangemerkt. Betoogd is echter dat het wettelijk vruchtgenot slechts voortspruit uit de relatie ouder-bloedverwant.t!
Door deze familierechtelijke basis lOU
dan kunnen worden betoogd dat het belang bij de inkomsten slechts de ouder
raakt en niet het kind.
In HR B 6670 overwoog de Hoge Raad dat de vader-voogd krachtens het hem
wettelijk toekomend vruchtgenot rechtstreeks de opbrengst verkrijgt van het vermogen van zijn minderjarige kinderen. De bestanddelen van het vermogen van het
kind vormen voor de vader-voogd even zovele bronnen van inkomen. Hierop is
in de Leidraad voortgeborduurd.
Men kan zich afvragen of het verschil tussen een goederenrechtelijk recht of persoonlijk recht van vruchtgenot enerzijds en een recht tot afgifte op grand van een
obligatoire overeenkomst anderzijds zo fundamenteel is, dat dit een verschillende
genieter van de inkomsten met zich mee moet brengen. Ik meen dat dit onderscheid echter een bevredigend resultaat oplevert. Het lOU niet wenselijk zijn indien
degene die belang bij de inkomsten heeft, naar eigen believen, op elk gewenst moment, een ander aan de monding van de rivier van inkomsten kan plaatsen en zo
zijn te genieten inkomsten kan beinvloeden.
Een voorbeeld waarin de billijkheid van het uitgangspunt van de Leidraad zich
manifesteert, deed zich voor in HR BNB 1981127. De belanghebbende was als re-

38. Zie HR, NJ 1917, 545 en HR, NJ 1962, 361.
39. Zie Asser-De Ruiter, Personen- en Farnilierecht deel [, biz. 181; Eggens, Privaatrechtelijke opstellen
deel I, bIz. 51 e.v.; Van Dijck, WFR 1960/4509, bIz. 549 e.v. en Van Mens, WPNR 1982/5608, bIz.
313 e.v.
40. Privaatrechtelijke
opstellen deel I, biz. 51 e.v.
41. Zie Pitlo, Van der Burght/Rood-de
Boer, Personen- en Farnilierecht, biz. 503.
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ligieuze tot een Congregatie toegetreden. Bij akte had zij verklaard, als tegenprestatie voor vrije kost en inwoning, afstand te doen van het beheer en gebruik
van de tijdelijke goederen (vermogensbestanddelen)
die zij op dat moment bezat
of later zou bezitten, aan de Congregatie aan wie zij tevens het vruchtgenot daarvan afstond. De Congregatie trad op als beheerder en inde in die hoedanigheid de
inkomsten voor de religieuze. Uit hoofde van een interne regeling tussen de religieuze en de Congregatie werden de inkomsten afgegeven aan de Congregatie. Tot
deze conc1usie kwamen ook het Hof en de Hoge Raad. De redenering die het Hof
gebruikte om tot deze conc1usie te komen was naar mijn mening niet juist. Het
Hof overwoog dat het doen van afstand van haar inkomsten was ingegeven door
zuiver persoonlijke overwegingen waardoor dit zich afspeelde in de sfeer van de
inkomensbesteding. Indien echter een recht van vruchtgebruik zou zijn gevestigd
ten behoeve van de Congregatie, zou dit naar mijn mening ook door persoonlijke
overwegingen zijn ingegeven, terwijl in dat geval de religieuze geen recht meer kon
doen gelden op die inkomsten zodat zij niet meer als genietster zou kunnen worden aangemerkt. De Hoge Raad bevestigde de uitspraak van het Hof met de overweging dat het Hof het afstaan waarvan in de akte sprake was, had kunnen opvatten als het op zich nemen van de persoonlijke verplichting om telkens de vruchten
van vermogensbestanddelen aan de Congregatie af te staan. Een zodanige afstand
bewerkstelligt naar de mening van de Hoge Raad op zichzelf niet dat belanghebbende die vruchten niet meer geniet.
Uit de feiten werd derhalve afgeleid dat zich hier de situatie voordeed als hiervoor besproken waarbij A (de religieuze) zich jegens B (de Congregatie) verbond
tot het afstaan van de inkomsten. Tevens trad B als inningsbevoegde op.

2./J.3.a Wie geniet de inkomsten uit met vruchtgebruik bezwaard vermogen?
De vestiging van een recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel
bewerkstelligt dat de vruchtgebruiker krachtens zijn beperkt recht aanspraak kan
maken op de inkomsten die tevens vruchten zijn in civielrechtelijke zin. De inkomsten die als vruchten kwalificeren zijn voor zijn rekening en risico. Hij heeft
het belang bij deze inkomsten. Op de overige inkomsten, niet zijnde vruchten in
civielrechtelijke zin, kan de vruchtgebruiker geen recht doen gelden krachtens het
recht van vruchtgebruik, zodat de hoofdgerechtigde als genieter moet worden aangewezen.S Deze inkomsten blijven voor rekening en risico van de hoofdgerechtigde. De vestiging van het recht van vruchtgebruik heeft zijn belang bij deze inkomsten niet veranderd (zie nader hoofdstuk 3).
Uit een aantal arresten blijkt dat het vruchtgebruik rechtsgeldig tot stand moet
zijn gekomen om de vruchtgebruiker als gerechtigde tot de inkomsten (welke
vruchten zijn) te kunnen beschouwen. In HR BNB 19841211 had belanghebbende
bij notariele akte aan zijn dochter het vruchtgebruik geschonken van een aantal
toondereffecten voor een peri ode van drie jaar. In geschil was wie de rente en dividenden op de effecten had genoten. Het Hof stelde vast dat in de notariele akte
42. De vruchtgebruiker is krachtens 3:210 weliswaar inningsbevoegd. Dat betekent echter Diet dat de
vruchtgebruiker ook de inkomsten niet zijnde vruchten geniet. De vruchtgebruiker int deze namens de
hoofdgerechtigde. De inkomsten die wei als vrucht kwalificeren, int de vruchtgebruiker voor zichzelf.
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slechts was bepaald dat het recht op de burgerlijke vruchten was geschonken en
niet dat levering van de effecten ten titel van vruchtgebruik had plaatsgevonden.
Artikel 807 van het oude BW bepaalde dat de titel van vruchtgebruik van onroerende zaken moest worden overgeschreven in de open bare registers. Wanneer het
een roerende zaak betrof, werd door levering het zakelijk recht geboren.P Nu
van de levering niets was gebleken, was belanghebbende rechthebbende op de inkomsten gebleven. Zijn dochter had door de schenking hoogstens het recht verworven om van belanghebbende te vorderen dat hij de vruchten aan haar zou
overmaken.
Doordat de levering niet heeft plaatsgehad is het vruchtgebruik niet tot stand
gekomen en is er niets anders ontstaan dan een obligatoire overeenkomst tussen
de vader en zijn dochter, waarbij de vader zich heeft verplicht de burgerlijke
vruchten af te dragen aan zijn dochter.v'
Uit het voorgaande blijkt dat een obligato ire overeenkomst tot afgifte van de
inkomsten niet voldoende is om een ander genieter van de inkomsten uit vermogen
te doen zijn. Tot overdracht van de inkomsten is vereist een goederenrechtelijk
recht dan weI een persoonlijk recht van vruchtgenot.

2.n.4 Artikel 31 lid 1 Wet m 1964
2.//.4.a Inleiding
Met een objectief inkomensbegrip, zoals hiervoor beschreven, kan echter niet
worden volstaan, aangezien men op eenvoudige wijze belastingheffing zou kunnen ontgaan door voor het genietingsmoment inkomsten te verkopen. In de bedding wordt een darn aangelegd waardoor de inkomstenstroom bij een ander subject terechtkomt. Daarvoor in de plaats kan de oorspronkelijke gerechtigde tot de
inkornstenstroom een vergoeding ontvangen van het andere subject. Zoals hiervoor in paragraaf 2.1I.2.b is betoogd, treedt de ontvangen vergoeding in de plaats
van de naar de ander verlegde inkomstenstroom. Het huidige artikel 31 lid 1 Wet
IB 1964 tracht, in het kader van het objectieve systeem van inkomstenbepaling,
de heffing over de ontvangen vergoeding te verzekeren.
De voorgangers van het huidige artikel 31 lid 1 vindt men terug in de artikelen
36, 30 lid 3 en 31 lid 4 Besluit IB 1941. De tekst luidde:
Artikel30
'(3) Bij vervreemding van een goed met inbegrip van de loopend huur- en
pachtvordering, alsmede bij cessie van zoodanige vordering, vindt artikel 36
toepassing. '
Artikel31
'(4) Bij vervreemding van afzonderlijke dividendbewijzen, van coupons en
van andere loopende terrnijnen van opbrengsten, welke onder lid 1 vallen,
vindt artikel 36 toepassing.'
43. Blijkens NJ 1952,428 is met 'levering' in artikel807 lid 2 BW niet bedoeld de levering van het recht
van vruchtgebruik, doch 'van het roerend goed zelf ten titel van vruchtgebruik'.
44. Een soortgelijk geval deed zich voor in HR BNB 1974/3.
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Artikel36
'(1) Tot de bestanddelen van het in artikel 5, lid 1, omschreven onzuiver inkomen behooren mede:
1. afkoopsommen, schadeloosstellingen en tegemoetkomingen, welke toegekend zijn
a. ter vervanging van gederfde of te derven belooningen, al dan niet ingegane periodieke uitkeeringen en andere opbrengsten of inkomsten, dan
wei
b
.
2. enz
'
In de Leidraad paragraaf 41 werd omtrent dit artikeldeel het volgende opgemerkt:
'(1) Hoewel in het algemeen de inkomsten eerst als verworven worden beschouwd, wanneer zij tot rijpheid zijn gekomen, zodat zij tijdens het rijpingsproces worden genegeerd, zou het niet juist zijn, aan deze stelregel vast
te houden in gevaIlen, waarin de belastingplichtige rijpende inkomsten realiseert bij het prijsgeven van de bron dier inkomsten, dan weI door het afzonderlijk vervreemden van de lopende termijn van inkomsten uit vermogen.
Dit geldt zowel voor vervreemding onder bezwarende titel, als voor schenking.45
(2) Het consequent vasthouden aan de algemene stelregel ook in deze gevallen, zou het menigmaal de belastingplichtige in de hand geven, zijn inkomen
aanmerkelijk te verkleinen, zij het dan ook dat, ingeval de bran van het inkomen als zodanig overgaat op een ander, de inkomst, eenmaal gerijpt zijnde,
doorgaans bij die ander zou worden belast. Dit laatste zou echter niet geschieden, indien de ander niet belastingplichtig is, of indien datgene, wat
voor de eerstbedoelde belastingplichtige een inkomst zou worden, bij de verkrijger slechts een onderdeel van zijn winst zou zijn tot het bedrag dat na de
verkrijging is aangegroeid.
(3) Het is met dit vraagstuk, dat artikel 36, te zamen met artikel 30, lid 3,
en artikel 31, lid 4, zich bezighoudt.
( ...)

(6) Geschiedt het prijsgeven in de vorm van overdracht van een vermogensbestanddeel, dan doet zich nog een speciale moeilijkheid VOOL Immers, indien iemand een opbrengstgevend vermogensbestanddeel vervreemdt, zal de
koopsom in het algemeen kunnen worden gesplitst in een bedrag, dat betaald
wordt voor de lopende termijn van inkomsten en een bedrag, dat betaald
wordt voor de bron van inkomen zelve. In de laatstbedoelde waarde is uiteraard ook begrepen de contante waarde van aIle verdere opbrengsten, doch
deze waarde kan men niet reeds van te voren voor de inkomstenbelasting in
45. In HR BNB 1954/101 heeft de Hoge Raad beslist dat de schenking van inkomsten
van artikel 36 kon worden belast.
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beschouwing nemen, zonder de onderscheiding tussen bron en opbrengst geheel en al prijs te geven. Bij verkoop van aandelen in naamloze vennootschappen kan zelfs niet een lopende termijn van inkomsten onderkend worden. Slechts bij afzonderlijke vervreemding van dividendbewijzen is het anders; dan wordt het lopende inkomen kunstmatig van de bron gescheiden.
[Voor dit bijzondere geval kan het in art. 36 neergelegde beginsel ook worden toegepast met betrekking tot opbrengst van aandelen) (vergelijk art. 31,
lid 4).'
De Leidraad vermeldt met betrekking tot artikel 30 lid 3 dat deze bepaling eigenlijk overbodig is in verband met artikel 36. Maar vanwege de veelvuldigheid waarmede goederen met lopende termijnen worden verkocht, werd het wenselijk
geacht deze materie reeds hier en niet eerst in artikel 36 ter sprake te brengen.
In de Leidraad wordt bij artikel 31 lid 4 verwezen naar de overwegingen bij artikel 30 lid 3.
Uit de eerste alinea van de toelichting op artikel 36 blijkt dat artikel 36 op twee
situaties zag:
1. de belastingplichtige geeft een bron prijs en realiseert de rijpende inkomsten in
feite ineens;
2. een lopende termijn wordt verkocht. In een dergelijk geval ontvangt de verkoper niets 'uit' de bron. Hij ontvangt een vergoeding van een derde.
Van Dijck maakt in dit verband onderscheid tussen objectieve vervanging en subjectieve vervanging.v' Onder objectieve vervanging wordt verstaan de situatie
waarin een wijziging in de inhoud van de verbintenis wordt gebracht terwijl de
schuldenaar en de schuldeiser dezelfde blijven. Onder subjectieve vervanging
wordt verstaan de situatie dat er een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oude
kornt. De oude schuldeiser ontvangt eventueel een vergoeding voor de lopende inkomst,
De tekst van artikel 36 duidt op objectieve vervanging. In plaats van de oorspronkelijk overeengekomen inkomsten ontvangt de schuldeiser een afkoopsom,
schadeloosstelling of tegemoetkoming van de schuldenaar. De tekst van de artikelen 30 lid 3 en 31 lid 4 duidt op subjectieve vervanging. De vervreemding van een
lopende termijn - inclusief of exclusief het achterliggende goed - aan een ander,
betekent dat die ander wordt gerechtigd tot de inkomsten. Blijkens de toelichting
op de artikelen 30 lid 3 en 31 lid 4 wordt artikel 36 ook in deze situaties van subjectieve vervanging van toepassing geacht. In de toelichting op artikel 36 wordt opgemerkt dat de belastingplichtige rijpende inkomsten kan realiseren (1) door het
prijsgeven van de bron dan weI (2) door het afzonderlijk vervreemden van de 10pende termijn van inkomsten uit vermogen. Wat met het 'prijsgeven van de bron'
is bedoeld, is niet duidelijk. Dit kan inhouden dat de schuldeiser van de schul denaar een vergoeding ontvangt wegens het afzien (prijsgeven) van inkomsten, dan
weI dat de schuldeiser zijn bron vervreemdt aan een derde - en geeft hem daardoor prijs - en van deze derde een vergoeding ontvangt. In het eerste geval is
sprake van objectieve vervanging, in het tweede geval is sprake van subjectieve

46. Vervanging

van inkomsten;

zie oak Van Ravels, WPNR 1963/4758, 4759 en 4760.
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vervanging. De toelichting op artikel 36 betreft vervolgens slechts de subjectieve
vervanging.
In het hiemavolgende wordt ervan uitgegaan dat artikel 36 zowel op objectieve
als subjectieve vervanging ziet.
Zoals al uit de hierboven vermelde citaten uit de Leidraad blijkt, is het onder omstandigheden niet eenvoudig onderscheid te maken tussen bron van inkomen en
opbrengst. lndien de opbrengstenstroom
definitief wordt verlegd naar een ander
subject zal de tegenprestatie daarvoor gelijk zijn aan de waarde van de veri oren
gegane opbrengstcapaciteit, waardoor de vergoeding dient ter vervanging van het
opbrengstgevende object. De waarde van het object wordt echter vaak bepaald
door de contante waarde van de opbrengsten. Hofstra/Stevens''? verwoorden het
als voigt:
'In economische termen uitgedrukt is een bron de contante waarde van de
toekomstige opbrengsten. Voor de contante waarde van toekomstige opbrengsten plegen economen de term "vermogen" te gebruiken, zodat het fiscale bronbegrip gelijkenis vertoont met de term "(stam)vermogen".
Daarom
levert het onderscheid dat bij de objectieve bronnen moet worden gemaakt
tussen de verrnogens- en de inkomstensfeer telkens opnieuw grote problemen
op. Dit onderscheid valt in economisch opzicht niet te maken.'
In het hiernavolgende wordt artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 besproken, waarbij afzonderlijk aandacht aan objectieve en subjectieve vervanging wordt besteed. Getracht wordt de grens tussen vervreemding van de bron en de vervreemding van
inkomsten af te bakenen, waarna wordt bezien welke plaats de vestiging van een
recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel binnen de vervanging van inkomsten inneemt.

2.II.4.b

Objectieve vervanging

In een geval van objectieve vervanging wordt het object van de verbintenis vervangen door een ander object. De subjecten blijven dezelfde. Van Dijck48 formuleert
de toepasselijkheid van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 als volgt:
'Artikel 31, lid 1 is van toepassing, indien
a. de belastingplichtige een inkomst, die hem onder normale omstandigheden zou zijn toegevloeid, heeft gederfd of zal derven en
b. hem in de plaats van die inkomst (ten titel van afkoopsom, schadeloosstelling of tegemoetkoming) een baat wordt verstrekt welke dient om het gemis
van die inkomst te vergoeden (... ).'
Om tot de constatering

van een objectieve vervanging te komen moet vaststaan

47. Inkomsrenbelasting,
biz. 45.
48. Vervanging van inkomsten, biz. 65.
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dat een inkomst is gederfd en dat vervolgens niet de inkomst zelf maar iets anders
wordt ontvangen.
Of een inkomst is 'gederfd' kan subjectief of objectief worden benaderd. Indien
een renteloze lening alsnog rentedragend wordt gemaakt, ontvangt, binnen het
subjectieve uitgangspunt, de geldschieter niets ter vervanging van gederfd inkomen. De geldschieter heeft immers niets gederfd, de lening was renteloos." Het
objectieve uitgangspunt brengt met zich mee dat door de renteloosheid in het algemeen inkomsten zijn gederfd. Indien achteraf alsnog een bedrag ineens wordt betaald, moet dit worden aangemerkt als een vergoeding wegens gederfde rente. Objectief bezien is in het verleden te weinig rente ontvangen, de som ineens dient dan
ter goedmaking hiervan.P De Hoge Raad leek in HR BNB 1974/142 uit te gaan
van de subjectieve benaderingswijze.
Als vaststaat dat een inkomst is gederfd, dient voor de toepassing van artikel
31 lid 1 Wet IB 1964 de ontvangen vergoeding iets anders te zijn dan de inkomst
zelf. Voor de inkomsten uit vermogen (met uitzondering van stamrechten) laat dit
zich moeilijk denken. Het is immers niet zo dat de omzetting van periodiek vloeiende inkomsten in een som ineens voldoende is om van iets anders dan de inkomst
te kunnen spreken. Eerst wanneer iets anders dan de gederfde inkomsten wordt
ontvangen, kan sprake zijn van vervanging van inkomsten. lets anders wordt ontvangen wanneer een recht op bepaalde inkomsten wordt omgezet in een recht op
andere inkomsten. Van vervanging is geen sprake als schuldenaar en schuldeiser
bij het tot stand komen van de geldlening overeenkomen dat de rente ineens zal
worden betaald. De som ineens is rente, gedurende de looptijd wordt weliswaar
rente gederfd, maar op het moment van aflossing wordt die rente ineens ontvangen. De inkomst ineens is rente.
Wanneer een lening renteloos is en na enige tijd komen schuldeiser en schuldenaar overeen de lening alsnog rentedragend te maken, is naar rnijn mening eveneens geen sprake van vervanging van inkornsten. Achteraf blijkt dat in plaats van
geen periodieke rente alsnog een bedrag aan rente ineens wordt ontvangen.
Toegespitst op stamrechten komt objectieve vervanging aan de orde indien de
bron teniet gaat. AIleen in het geval dat de stamrechtgerechtigde een vergoeding
ontvangt van de stamrechtplichtige, naar aanleiding waarvan deze laatste is ontslagen van zijn verplichting tot het doen van verdere uitkeringen, gaat de bron teniet en wordt iets anders ontvangen dan de stamrechttermijnen zelf. In alle andere
gevallen blijft het stamrecht in stand en komt objectieve vervanging niet aan de
orde.

2.1I.4.c Subjectieve

vervanging

Subjectieve vervanging betreft de verandering van de persoon aan wie de inkomsten moeten worden uitgekeerd. Niet elke subjectieve vervanging waar een
vergoeding tegenover staat, leidt tot belastingheffing op grond van artikel 31 lid
1 Wet IB 1964. lndien een vermogensbestanddeel wordt vervreemd, zal in de regel
een ander tot de inkomsten worden gerechtigd. Daaruit mag echter niet de conclu49. Zie HR BNB 1974/142.
50. Zie onder andere Hof Arnhem

BNB 1981/330.
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sie worden getrokken dat dus de tegenprestatie belastbaar is op grand van artikel
31 lid 1 Wet IB 1964. Slechts de vergoeding voor zover zij betrekking heeft op inkornsten wordt onder de werking van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 gebracht. Hiertoe dienen twee situaties te worden onderscheiden:
1. De vervreemding van het vermogensbestanddeel, waarbij tevens de inkomsten
die nog niet zijn genoten'", worden meeverkocht.
2. De vervreemding van toekomstige termijnen, zonder dat het vermogensbestanddeel wordt overgedragen.

De vervreemding van het vermogensbestanddeel, waarbij tevens de inkornsten
die nog niet zijn genoten, worden meeverkocht
Wat onder meeverkochte inkomsten moet worden verstaan, kan men op verschillende manieren uitleggen. In de eerste plaats kan dit civielrechtelijk worden
benaderd.
Artikel 3:9 lid 4 BW bepaalt dat een burgerlijke vrucht een zelfstandig recht
wordt door haar opeisbaarheid. Zolang derhalve de vruchten van een vermogensbestanddeel nog niet opeisbaar zijn, is er geen sprake van een zelfstandig recht.
De toekomstige vruchten maken deel uit van het hoofdgoed. Stel A bezit een verhuurde onroerende zaak. De huurtermijnen vervallen eenmaal per maand achteraf. De huurtermijnen over januari en februari heeft A nog niet genoten. De termijnen zijn weliswaar opeisbaar, door financiele problemen is de huurder echter
nog niet in staat geweest ze te voldoen. lndien A in maart het pand verkoopt aan
Ben hij verkoopt naast de onroerende zaak zelf ook de reeds opeisbare terrnijnen,
dan verkoopt hij twee afzonderlijke vermogensbestanddelen.
Enerzijds het pand,
anderzijds de twee reeds verschenen huurtermijnen. Voor de toepassing van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 verkoopt hij inkomsten (de twee reeds verschenen huurtermijnen). Daarnaast zal A bij de vervreemding van het pand tevens een vergoeding voor de reeds gerijpte huurtermijn over maart ontvangen. Deze huurterrnijn
is civielrechtelijk nog geen zelfstandig recht. Daarvoor is opeisbaarheid een voorwaarde. De lopende huurtermijn maakt civielrechtelijk nog deel uit van de onroerende zaak.
Ben economische benaderingswijze brengt met zich mee dat in geval van vervreemding van een vermogensbestanddeel
alle toekomstige inkomsten worden
vervreemd. In die opvatting is een vermogensbestanddeel immers niets anders dan
het geheel van toekomstige inkomsten. Past men deze benaderingswijze toe bij de
toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting,
dan zou het onderscheid
bron/inkomen vervallen.
Fiscaalrechtelijk dient, blijkens de Leidraad bij het Besluit IB 1941, als uitgangs punt dat de vervreemding van een vermogensbestanddeel geen vervreemding
van inkomsten is, met uitzondering voor de lopende termijn. Fiscaalrechtelijk
wordt derhalve een ander uitgangspunt gekozen dan het civielrechtelijke.F Indien
een vermogensbestanddeel
inclusief de lopende termijn wordt vervreemd, wordt
civielrechtelijk slechts een goed vervreemd. Fiscaalrechtelijk worden twee goede51. Aangezien inkornsten pas ontstaan op het moment dat ze worden genoten (artikel 21 Wet IB 1964),
kan men eigenlijk niet spreken van nog niet genoten inkornsten. Een inkomst is per definitie genoten.
Zie Van Dijck, Vervanging van inkomsten, biz. 71.
52. Zie Van Ravels, WPNR 1963/4758 en Van Dijck, Vervanging van inkomsten, biz. 39.
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ren vervreemd. Enerzijds het vermogensbestanddeel,
anderzijds de lopende termijn.
Onder het oude BW bepaalde artikel810 dat burgerlijke vruchten worden gerekend van dag tot dag te zijn verkregen. Aan de lopende termijn werd derhalve civielrechtelijk betekenis toegekend. Onder het nieuwe recht is in artikel 3:216 bepaald dat aan de vruchtgebruiker toevallen aIle vruchten die tijdens het recht van
vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden. Naar mijn mening mag men
hieruit echter niet de conclusie trekken dat burgerlijke vruchten niet langer rijpen.
Artikel 3:216 is slechts een toedelingsregel (zie hieromtrent nader paragraaf 3.1.4).
Rijpende inkomsten worden civielrechtelijk niet als zelfstandige rechten beschouwd, fiscaalrechtelijk echter wel, Zolang inkomsten nog niet opeisbaar zijn,
worden ze civielrechtelijk genegeerd, in die zin dat zij tot het moment van opeisbaarheid onderdeel van het hoofdgoed uitmaken. Zou fiscaalrechtelijk hierbij
worden aangesloten dan zou de vervreemding van een vermogensbestanddeel geen
fiscale gevolgen hebben voor de lopende termijn. Door de sfeerovergangen die in
onze belastingwetten liggen besloten, zouden belastingplichtigen belastbare inkomsten kunnen transformeren in onbelaste vermogenswinsten door kort voor het
genietingsmoment het vermogensbestanddeel te vervreemden. Belastingheffing bij
de koper zou achterwege blijven. Daarom is fiscaalrechtelijk een onderscheid aangebracht: enerzijds het vermogensbestanddeel
zelf, anderzijds de lopende inkomst.
Terug naar het voorbeeld van de verkoop van het verhuurde pand, Dit pand wordt
in maart verkocht. De huurtermijnen over januari en februari zijn nog niet betaald omdat de huurder in financiele problemen verkeert. De huur is opeisbaar,
doch nog niet genoten. De huurterrnijnen over januari en februari zijn verzelfstandigd doordat de rijpingstijd is verstreken. Zij hebben zich door de opeisbaarheid
van de bron losgemaakt. Indien bij vervreemding van het pand deze termijnen
worden meeverkocht, ontvangt de vervreemder een vergoeding voor nog niet genoten inkomsten. De vergoeding die op deze termijnen betrekking heeft, kan civielrechtelijk geen betrekking hebben op het vermogensbestanddeel.
Blijkens het uitgangspunt van de Wet op de inkomstenbelasting geldt hetzelfde
voor de lopende huurterrnijn. Hier wordt het civielrechtelijke uitgangspunt verlaten. Fiscaalrechtelijk wordt de lopende termijn als een zelfstandig recht beschouwd. De vergoeding voor deze lopende termijn wordt eveneens ontvangen wegens te derven inkomsten. AIle toekomstige huurtermijnen liggen nog besloten in
het vermogensbestanddeel, De vergoeding hiervoor raakt de belastingheffing niet.
Uit het voorgaande voIgt dat als een vermogensbestanddeel wordt overgedragen, voor de toepassing van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 de tegenprestatie moet
worden gesplitst in een vergoeding die betrekking heeft op reeds verstreken doch
nog niet genoten terrnijnen (indien meeverkocht) en de lopende terrnijn enerzijds
en een vergoeding die betrekking heeft op het vermogensbestanddeel anderzijds.
AIleen de vergoeding voor de reeds verstreken doch nog niet genoten termijnen
en de lopende termijn wordt op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964 tot het inkomen gerekend.
In dit verband dient te worden gewezen op inkomsten uit aandelen, welke inkomsten niet rijpen. Zo ontstaat dividend pas op het moment dat het daartoe bevoegde orgaan dit vaststelt. Zolang deze vaststelling niet heeft plaatsgevonden
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wordt verkoop van het aandeel aangenomen zonder dat de tegenprestatie wordt
gesplitst in een deel voor het aandeel en een deel voor het toekomstige dividend. 53
De vervreemding van toekomstige termijnen, zonder dat het
vermogensbestanddeel
wordt overgedragen
We hebben hiervoor gezien dat zolang een vrucht niet opeisbaar is, deze vrucht
civielrechtelijk onderdeel van de bron uitmaakt. Fiscaalrechtelijk wordt hierop
een uitzondering gemaakt voor de lopende inkomsten. Van de regel van artikel
557 van het oude BW dat burgerlijke vruchten aIleen worden geacht deel van de
zaak uit te maken zolang zij niet opeisbaar waren, kon echter bij overeenkomst
worden afgeweken. Bij overeenkomst kon men derhaIve toekomstige inkomsten
afscheiden van het goed en als een zelfstandig recht vervreemden. Dit was ook het
uitgangspunt van de Leidraad. Blijkens de Leidraad kan men weI termijnen van
inkomsten creeren, zoaIs bij de afzonderlijke vervreemding van dividendbewijzen
(artikel 31 lid 4). In dat geval wordt het inkomen kunstmatig van de bron gescheiden omdat men bij dividend niet kan spreken van lopende inkomsten. Hetzelfde
zal gelden indien men nog niet lopende inkomsten verkoopt los van het achterliggende vermogensbestanddeel.
Ook hier is sprake van een kunstmatige scheiding
van bron en inkomen zodat artikel 36 Besluit IB 1941 aan de orde kon komen.
Artikel 3:9 BW bepaaIt echter dat de burgerlijke vrucht een zelfstandig recht
wordt door haar opeisbaar worden. De afwijking hiervan bij overeenkomst is in
deze be paling vervallen. Artikel 3:97 bepaalt evenwel dat toekomstige goederen
bij voorbaat kunnen worden geleverd. De mogelijkheid de toekomstige inkomsten
bij overeenkomst te verzelfstandigen, is derhalve onder het nieuwe recht blijven
bestaan.
Van subjectieve vervanging in de zin van artikel31 lid 1 Wet IB 1964 is dus ook
sprake wanneer nog niet lopende termijnen worden verkocht zonder het achterliggende vermogensbestanddeel. In dat geval worden de inkomsten bij overeenkomst
verzelfstandigd.P" De vervreemder wordt geacht bij voorbaat over de ink oms ten
te beschikken door deze te gelde te maken. Een ander wordt dan gerechtigd tot
de desbetreffende inkomsten. Het vermogensbestanddeel
blijft aIs bron voor de
vervreemder bestaan. Hij legt slechts een tijdelijke dam in de bedding waardoor
de inkomsten naar een ander strom en. Het vermogensbestanddeel heeft voor hem
niet definitief het vermogen om opbrengsten op te leveren verloren. Door het tijdelijk verleggen van de bedding tegen een vergoeding vervangt de belastingplichti-

53. Bij de verkoop van aandelen kan in de verkoopprijs een vergoeding zijn begrepen voor het eerstvolgende dividend dat nog niet betaalbaar is gesteld en dus nog niet door de verkoper is genoten. In
het algemeen is sprake van een belaste vergoeding indien aandelen worden verkocht na de dividenddeclaratie, maar voor de opeisbaarheid. Vindt de verkoop van het aandeel plaats voor de dividenddeclaratie, dan kan een eventuele vergoeding voor het eerstkomende dividend in beginsel niet worden belast
(HR BNB 1957/56, HR BNB 1959/80). In HR BNB 1988/318 werd door de Hoge Raad - bij uitzondering - anders geoordeeld. Indien de ornvang van het dividend ten tijde van de verkoop van de aandelen
nagenoeg zeker vaststaat, wordt verkoop van de aandelen gelijkgesteld met verkoop van de aandelen
na dividenddeclaratie (zie ook HR BNB 1979/167).
54. Onder het oude BW (artikel 668) is diverse malen beslist dat toekomstige vorderingen bij voorbaat
kunnen worden gecedeerd, rnits zij ten tijde van de cessie ook naar haar inhoud voldoende wordt bepaald door de cessie-akte. Aan deze maatstaf is voldaan, wanneer de vordering haar onmiddellijke
grondslag vindt in een reeds ten tijde van de cessie bestaande rechtsverhouding.
Zie artikel 3:97 BW.
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2.IIA.d De vestiging van een recht van vruchtgebruik en vervreemding van
inkomsten
In het bovenstaande is steeds uitgegaan van de verkoop van een vermogensbestanddeel of verkoop van toekomstige inkomsten, los van het vermogensbestanddeel. Daardoor wordt een ander genieter van de inkomsten. We hebben
gezien dat de genieter van de inkomsten wordt gevonden in diegene voor wiens rekening en risico de opbrengsten zijn. In die zin zal van subjectieve vervanging
eveneens sprake zijn indien een recht van vruchtgebruik op het desbetreffende vermogensbestanddeel wordt gevestigd. Zoals reeds in paragraaf 2.II.4.c vermeld,
valt slechts de vergoeding die betrekking heeft op inkomsten binnen het bereik van
artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Voor zover de vergoeding betrekking heeft op de
bron, blijft deze buiten de belastingheffing. Het is dus van belang na te gaan waarop de tegenprestatie voor het recht van vruchtgebruik betrekking heeft. Heeft deze betrekking op de inkomsten of heeft deze betrekking op de bron.
Uit de bespreking van de instandhoudingseis (paragraaf 2.II.2.b) is gebleken
dat van inkomsten slechts sprake kan zijn indien de aantasting van de bron tijdelijk is, in die zin dat de aangetaste opbrengstcapaciteit zich, door het enkele verstrijken van de tijd, herstelt. Hieruit vloeide de voorlopige stelling voort dat de
vergoeding voor de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel werd genoten, zonder definitieve aantasting van de bron, zodat deze
vergoeding tot de inkomsten uit vermogen behoort.
Indien een recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel
wordt gevestigd, zal de waarde van het recht van vruchtgebruik worden bepaald aan de
hand van de te verwachten vruchten.P De waarde van het vruchtgebruik is afhankelijk van de jaarlijks te verwachten vruchten en de looptijd van het vruchtgebruik. In die zin worden inkomsten verkocht. Naast het recht op de vruchten zijn
aan de vruchtgebruiker nog andere rechten toegekend (zie het eerste deel van dit
hoofdstuk). Civielrechtelijk omvat het recht van vruchtgebruik derhalve meer dan
aIleen het recht op de vruchten.
Het recht van vruchtgebruik als civielrechtelijk instituut dient voor de belastingheffing te worden vertaald in fiscaalrechtelijke termen. Hoe kwalificeren we de
vestiging van het recht van vruchtgebruik voor de Wet op de inkomstenbelasting?
Door de vestiging van het recht van vruchtgebruik heeft de vruchtgebruiker recht
op de inkomsten die als vruchten worden aangemerkt (zie hoofdstuk 3). Daarnaast heeft de vruchtgebruiker het recht van gebruik van het vermogensbestanddeel. Dit is van belang voor de inkomstenbelasting voor zover het gebruik van

55. De berekening van de waarde van het vruchtgebruik volgens de regels gegeven in de Successiewet
is naar mijn mening niet juist. Krachtens artikel 10 Uitvoeringsbesluit van deze wet, wordt de jaarlijkse
opbrengst van het recht forfaitair op 6070gesteld. Hierdoor kan het zich voordoen dat de werkelijke
waarde van het recht van vruchtgebruik afwijkt van de waarde die voor de Successiewet in aanmerking
moet worden genomen, De waarde van het vruchtgebruik zal bij de vestiging nimmer in een percentage
van de waarde van vermogensbestanddelen
kunnen worden uitgedrukt, maar in een geldbedrag.
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goederen als inkomsten worden bestempeld (huurwaarde). De overige rechten van
de vruchtgebruiker zijn fiscaalrechtelijk niet van belang (bijv. inningsbevoegdheid
en beheersbevoegdheid).
De vestiging van een recht van vruchtgebruik dient aldus fiscaalrechtelijk als
vervreemding van ink oms ten (de vruchten en het gebruik) te worden gekwalificeerd. Het argument dat aan de vruchtgebruiker niet alleen inkomsten worden
overgedragen maar tijdelijk een gedeelte van het eigendomsrecht bij hem terecht
komt, brengt hierin geen verandering. Door de tijdelijke overdracht van een gedeelte van het eigendomsrecht kan de vruchtgebruiker als genieter van de inkomsten die als vruchten worden aangemerkt, worden gekwalificeerd.
De vraag rijst of meruit volgt dat de vervreemding van een recht op periodieke
uitkeringen eveneens als een vervreemding van inkomsten moet worden beschouwd. Met ander woorden: Is artikel28 lid 8 Wet IB 1964 overbodig? Ik meen
dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Wanneer een recht op periodieke uitkeringen wordt vervreemd, vervreemdt men het stamrecht. Het stamrecht (de bron) is niet meer dan het geheel van inkomsten (de periodieke uitkeringen). Het starnrecht gaat door de uitkeringen teniet. Het is een zichzelf verterend
recht. In die zin nemen stamrechten een bijzondere plaats in. Omdat het een zichzelf verterend recht is, kan men bij vervreemding van het recht op de uitkeringen
zowel stell en dat de bron (het stamrecht) is vervreemd als dat de inkomsten (de
periodieke uitkeringen) zijn vervreemd. Teneinde het onderscheid tussen bron en
inkomsten bij periodieke uitkeringen niet geheel prijs te geven, dient naar mijn
mening te worden uitgegaan van vervreemding van het stamrecht en niet van de
inkomsten.l" De vervreemder van het recht op periodieke uitkeringen verliest eike
betrokkenheid bij het stamrecht. De bron heeft zijn vermogen verlaten. Bij de
vestiging van een recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel is dit anders. De bron wordt niet vervreemd, een aantal rechten met betrekking tot het vermogensbestanddeel wordt vervreemd.
In dit verband verdient opmerking dat de bepaling van artikel 25 lid 3 inzake
de vervreemding van het recht op een kapitaalsuitkering uit Ievensverzekering weI
overbodig isY We hebben hierboven (paragraaf 2.11.4.c) gezien dat bij vervreemding van een vermogensbestanddeel,
fiscaalrechtelijk, de lopende termijn
als een zelfstandige grootheid moet worden beschouwd. De vergoeding die daarop
betrekking heeft, wordt geacht ter vervanging van te derven inkomsten te zijn genoten. Indien het recht op een kapitaalverzekering wordt verkocht, wordt tevens
de lopende rentetermijn meeverkocht.P
In paragraaf 2.II.2.c heb ik betoogd dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik niet tot blijvende aantasting van de bron leidt. De vestiging van een recht
van vruchtgebruik speelt zich derhalve af in de inkomstensfeer. Hierboven is betoogd dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik fiscaalrechtelijk als vervreemding van inkomsten moet worden gekwalificeerd. Door de overeenkomst
56. Zie ook Van Dijck, Vervanging van inkomsten, biz. 45-46.
57. Het artikellid is overbodig voor wat de belastbaarheid aangaat. Zonder artikel 25 lid 3 zou de vergoeding belastbaar ziin op grond van artikel 31 lid I Wet IB 1964. Door de vermelding in artikel 25
wordt echter bereikt dat de vergoeding voor de meeverkocbte rente naar het normale progressieve tarief
wordt belast in plaats van naar bet bijzondere tarief.
58. In gelijke zin Van Dijck, Vervanging van inkornsten, biz. 39; Niessen, Levensverzekering en fiscus,
biz. 77 e.v. en HR BNB 195312.

40

ARTIKEL

27

LID

1 WET

IB

1964

tussen eigenaar en vruchtgebruiker worden de inkomsten die als vrucht worden
aangemerkt verzelfstandigd. De afscheiding van bron en inkomsten is hierdoor
een feit.
Zoals aldaar opgemerkt, neemt het recht van vruchtgebruik met verteringsbevoegdheid een bijzondere plaats in. lndien een dergelijk recht van vruchtgebruik
onder bezwarende titel wordt gevestigd, zal de waarde van het vruchtgebruik niet
slechts door de te verwachten vruchten worden bepaald. De vruchtgebruiker is irnmers bevoegd het vruchtgebruikvermogen
te vervreemden en de opbrengst te verteren. De geldswaarde van het vruchtgebruik wordt derhalve bepaald door de te
verwachten vruchten en door de waarde van het vruchtgebruikvermogen.
In dit
geval wordt meer verkocht dan de inkomsten.
De vestiging van een recht van vruchtgebruik dient fiscaal als vervreemding van
inkomsten te worden gekwalificeerd. De vestiging van een recht van vruchtgebruik met verteringsbevoegdheid nadert echter de figuur van de eigendomsoverdracht. Een vergoeding voor een dergelijk vruchtgebruik zou ik buiten de heffing
willen laten.

2.11.5 Artikel 27 lid 1 Wet

m

1964

Indien zich een situatie voordoet waarop artikel31 lid 1 Wet IB 1964 ziet, zal men
tevens rekening moeten houden met artikel27 Wet IB 1964. Eerst wanneer artikel
27 Wet IB 1964 niet aan de orde komt, kan artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 aan bod
komen.

2.lI.5.a Inleiding
Artikel 27 is in 1964 als nieuwe regeling in onze inkomstenbelasting opgenomen.
Het artikel diende als bestrijdingsrniddel tegen twee verschillende manipulatiemogelijkheden.
.
In de eerste plaats ging het erom op te treden tegen de mogelijkheid inkomsten
over te hevelen door rniddel van schenking van lopende inkomsten. De schenker
genoot in een dergelijk geval geen inkomsten terwijl de bate bij de begiftigde niet
werd belast of werd belast tegen een aanzienlijk lager marginaal tarief. Artikel 36
van het Besluit IB 1941 bood hier geen soelaas. De schenker 'genoot' immers
niets.
In de tweede plaats moest artikel 27 de onevenwichtige heffing met betrekking
tot rentespaarbrieven voorkomen. Onder het Besluit IB 1941 gold immers dat bij
tussentijdse verkoop van een rentespaarbrief de verkoper werd belast voor de ontvangen schadeloosstelling wegens de te derven rente op grond van artikel 36 van
het besluit. De koper van de rentespaarbrief kon de in de betaalde koopsom begrepen rente als verwervingskosten op zijn inkomen in rnindering brengen'", terwijl
de inkomsten uit de rentespaarbrieven naar het bijzonder tarief werden belast.
Om deze tekortkomingen in de fiscale wetgeving op te lossen werd artikel 27 in
het leven geroepen. Thans geldt: indien termijnen van renten, huren of pachten
59. HR BNB 1956/304,

Resolutie BNB 1960/250.
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tijdens hun looptijd worden vervreemd, worden zowel de vervreemder als de verkrijger belast voor de rente, huur of pacht die gedurende ieders bezitsperiode is
gerijpt. De tekst van artikel 27 gaat uit van de rijpingsmethode. In de MvA,
literatuur'v en rechtspraakf! worden echter formuleringen gebruikt die duiden op
de evenredigheidsmethode.
In deze laatste opvatting krijgen vervreemder en verkrijger ieder een inkomst toegerekend naar evenredigbeid van ieders bezitsperiode.62
Indien sprake is van koop betekent de toepassing van artikel 27 voor de koper
dat hij de betaalde vergoeding voor de rente, buur of pacht, niet in rnindering op
zijn inkomen kan brengen. Maar hij wordt ook niet over de volle door hem te ontvangen terrnijn belast. Het reele stelsel zoals de inkomstenbelasting
dat kent,
wordt hier losgelaten.
De nieuwe bepaling van artikel 27 bleek echter ook gevolgen te bebben in de
sfeer waar van misbruik geen sprake was. In het geval van couponrente op gewone
obligaties moesten belastingplicbtigen moeizame berekeningen maken om de bij
hen gerijpte inkomsten vast te stellen. Om dit euvel te verhelpen is in 1966 een
tweede volzin aan artikel 27 lid 1 toegevoegd. Hierin wordt bepaald dat de rijpingstijd van de verkrijger wordt verhoogd met de rijpingstijd van de vervreernder, indien het een rentetermijn van een schuldvordering betreft die gedurende
haar volle looptijd een zelfde, regelmatig vervallende rente heeft die betrekking
heeft op een jaar of korter en is gekocht door de belastingplichtige. Voor de koper
van een normale obligatie met reeds lopende rente wordt door artikel 27 lid 1
tweede volzin in feite teruggekeerd naar het oude regime. De verkrijger wordt belast voor het volledige bedrag aan rente dat bij ontvangt. Daartegenover kan hij
de betaalde vergoeding voor gederfde rente aan de verkoper ten laste van zijn inkomen brengen.F Voor de vervreemder blijft alles echter bij het oude nu artikel
27 lid I tweede volzin aileen betrekking heeft op de koper. De vervreemder wordt
daarom nog steeds belast voor de rente die gedurende zijn bezitsperiode is gerijpt. 64
In het hiernavolgende wordt de jurisprudentie inzake artikel 27 lid I Wet IB 1964
besproken. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de situatie dat een lopende termijn excIusief het achterliggende vermogensbestanddeel
wordt vervreemd
(paragraaf 2.1l.5.b) en de situatie dat een lopende termijn inclusief het achterliggende vermogensbestanddeel
wordt vervreemd (paragraaf 2.l1.5.c).

2.Il.5.b Vervreemding
vermogensbestanddeel

van de lopende termijn exclusief het achterliggende

Indien, bij de toerekeningsregel van artikel27 lid I Wet IB 1964 van de evenredigheidsmethode wordt uitgegaan, leidt dit tot een uitkomst die wars is van elke realiteit.
60.
61.
62.
63.
64.
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Udink, WFR 1965/4738; Scholten, Preadvies voor de Broederschap der Notarissen, 1964, biz. 105.
De overweging van de Hoge Raad in HR BNB 1972/61.
Zie nader Van Dijck, Vervanging van inkornsten, biz. 53.
Hoewel dit niet uit de wettekst blijkt is dit nadrukkelijk vermeld bij de parlementaire behandeling,
Zie ook Van Dijck, Vervanging van inkomsten, biz. 55.
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Voorbeeld
Gegeven is een marktrente van 91170. A ontvangt jaarlijks op 31112 f 9000 huur
uit een pand ter waarde van f 100 000. Op 117 vervreemdt A de huurtermijn aan
B. B zal hiervoor f 8612 betalen. Op 31112 ontvangt B f 9000 hetgeen voor B
eveneens een rendement van 9070 op jaarbasis betekent.
In werkelijkheid ontvangt A f 8612 en B ontvangt per saldo f 388. Indien men
voor de toerekening van artikel 27 lid 1 Wet IB 1964 de evenredigheidsmethode
hanteert, dan geniet A een inkomst ter grootte van 6/12 x f 9000 = f 4500 en
B krijgt eveneens een inkomst ter grootte van 6/12 x f 9000 = f 4500 toegerekend. A zal niet zoveel bezwaar hebben tegen de werking van artikel 27 lid 1 Wet
IB 1964 maar B des te meer.
Vervangen we in het bovenstaande voorbeeld de huurtermijn door een renteterrnijn van een schuldvordering als bedoeld in de tweede volzin van artikel 27 lid
1 Wet IB 1964, dan vervalt het bezwaar voor B omdat de werkelijk betaalde koopsom aftrekbaar is. Dat zou betekenen dat A zou worden belast voor f 4500 terwijl
hij f 8612 heeft ontvangen en B zou worden belast voor f 9000 verminderd met
f 8612 = f 388 hetgeen hij ook daadwerkelijk heeft genoten. In dit geval wordt
een gedeelte van de inkomst niet belast.
De Hoge Raad heeft zich in HR BNB 19781299 over een zodanig geval gebogen.
Belanghebbende verkocht een jaarlijks op 1 november vervallende coupon
(f 7000) op 2 november voor f 6543. Op basis van de evenredigheidsmethode werd
f 19 aan de vervreemder toegerekend. Strikte toepassing van deze methode zou leiden tot het ongerijmde gevolg dat de vervreemder in de heffing zou worden betrokken voor f 19 en de verkrijger voor (f 7000 minus f 6543) f 457. De Hoge
Raad heeft in dit arrest het 'lek' gedicht met de overweging dat de wetgever zich
kennelijk niet bewust is geweest van deze ongerijmdheid en deze niet kan hebben
gewild. Daarom nam de Hoge Raad aan dat artikel27 lid 1 tweede volzin Wet IB
1964 voor deze gevallen niet is geschreven en dat de heffing, zoals deze gold onder
het Besluit IB 1941 tot een aanvaardbaar resultaat leidt. Dit betekent, aldus de
Hoge Raad, dat een redelijke wetstoepassing meebrengt dat in geval van afzonderlijke koop en verkoop van lopende rentetermijnen welke vallen onder de tweede
volzin, de volle koopsom bij de verkoper is aan te mer ken als inkomsten uit vermogen op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 en daartegenover dezelfde som
bij de koper (niet-ondernemer) als aftrekbare kosten zijn te behandelen. In dit geval betekende zulks dat de verkoper voor f 6543 werd belast en de koper per saldo
voor f 457. Met betrekking tot termijnen als bedoeld in de tweede volzin was derhalve helderheid geschapen.
De vraag bleef of een teruggrijpen naar de hoofdregel van artikel 31 ook gold
voor lopende termijnen die niet onder de tweede maar onder de eerste volzin vallen. Er kan in dat geval - indien het een transactie tussen particulieren betreft
- weliswaar geen sprake zijn van een 'lek' (ieder wordt immers naar evenredigheid van de bezitsduur belast), maar de berekening van het te belasten deel op basis van de evenredigheidsmethode leidde tot een zodanige afwijking van het daadwerkelijk ontvangen/betaalde
bedrag (namelijk de contante waarde) dat als koper
slechts optrad een persoon op wie artikel 27 lid 1 eerste volzin Wet IB 1964 niet
van toepassing was.
In HR BNB 1987/176 heeft de Hoge Raad over deze problematiek geoordeeld.
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Belanghebbende verhuurde in prive een aantalloodsen en kantoren aan BV R. Op
6 juli 1982 verkocht belanghebbende de huurtermijn over het derde kwartaal ad
f 350 000 aan een bank voor f 135 000. Volgens de evenredigheidsmethode
zou
belanghebbende worden belast voor 6/90 x f 350000 = f 23 333, terwijl de werkelijke ontvangst f 135 000 bedroeg.
De Hoge Raad overwoog dat artikel27 lid 1 eerste volzin Wet IB 1964 niet voor
dergelijke gevallen kon zijn geschreven. Een redelijke wetstoepassing brengt met
zich mee de volle f 135 000 aan te merken als hetgeen wordt ontvangen ter vervanging van de inkomsten uit vermogen ex artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Indien de
koper een natuurlijk persoon is kan hij die f 135 000 aftrekken.
Voor wat betreft de verkoop van lopende termijnen exclusief het achterliggende
vermogensbestanddeel is inmiddels dus duidelijkheid geschapen. Artikel 27 lid 1
Wet IB 1964 wordt buiten beschouwing gelaten. De verkoper wordt belast voor
de werkelijk ontvangen vergoeding op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964. De
koper wordt belast voor de uiteindelijk ontvangen vergoeding op grond van artikel24 Wet IB 1964. De betaalde vergoeding voor meegekochte inkomsten kan op
grond van artikel 35 Wet IB 1964 ten laste van het inkomen worden gebracht.P
Aangenomen kan worden, nu de Hoge Raad slechts koop en verkoop noemt in
beide arresten, dat artikel 27 lid 1 eerste volzin Wet IB 1964 normaal van toepassing blijft indien een lopende terrnijn wordt geschonken.P" Zowel aan schenker
als begiftigde worden de inkomsten toegerekend naar rata van de bezitsduur.

2.II.5.c Vervreemding
vermogensbestanddeel

van de lopende termijn inclusief het achterliggende

De vraag of artikel27 lid 1 Wet LB 1964 wei van toepassing is indien een lopende
termijn inclusief het achterliggende vermogensbestanddeel wordt vervreemd, is in
de jurisprudentie aan de orde geweest in RR BNB 1972/61.
De Hoge Raad ging in dit geval uit van een tijdsevenredige toedeling van het
nominale bedrag van rente aan de bezitsperiode van de vervreemder. Ook in dit
geval wijkt de werkelijk ontvangen vergoeding af van de inkomst die aan de vervreemder moet worden toegerekend krachtens artikel 27 lid 1 Wet IB 1964.
Voorbeeld
Gegeven is een marktrente van 91170.
A ontvangt jaarlijks op 31112 f 9000 huur
uit een onroerende zaak ter waarde van f 100 000. Indien hij dit pand op 117 verkoopt aan B zal B op 31/12 f 9000 huur ontvangen in plaats van A. Op 117 betaalt
B aan A f 104 306. Dit bedrag heeft aan het einde van het jaar tegen een rnarktrente van 9% een waarde van f 109 000. Hiervan heeft f 100 000 betrekking op de
onroerende zaak en f 4306 dient ter vervanging van de te derven huuropbrengst.

65. Met inachtneming van artikel 38 lid 4 Wet IB 1964. Of artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 geldt voor de
losse termijnen als bedoeld in artikel27 lid I eerste volzin Wet IB 1964 is onduidelijk. Zie hieromtrent
paragraaf 4.II.3.d.
66. Zie ook de annotatie van Van Dijck bij HR BNB 1987/176 die erop wijst dat men in dit geval niet
kan terugvallen op artikel 31 Wet IB 1964.
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In werkelijkheid ontvangt A f 4306 en B per saldo f 4694. Op grond van de evenredigheidsmethode wordt aan A f 4500 toegerekend en aan B eveneens f 4500. In
dit geval benadert de toerekeningsregel de werkelijkheid. Indien men de bedragen
uit het voorbeeld echter vertienvoudigd of zo men wiI verhonderdvoudigd, wordt
het absolute verschiI tussen het werkeIijk betaalde c.q. ontvangen bedrag en het
toegerekende bedrag allengs groter.
Ook voor deze gevallen zou artikeI 27 lid 1 eerste volzin Wet IB 1964 buiten toepassing moeten blijven indien dit de evenredigheidsmethode
zou betekenen. De
toepasseIijkheid van dit artikel inzake de vervreemding van termijnen onder bezwarende titeI is sIechts ingegeven am tariefsmanipulaties tegen te gaan. Het ging
om de figuur dat de koopsom voor de inkomst aftrekbaar is tegen het normale
progressieve tarief, terwijI de inkomst in voorkomende gevallen wordt belast naar
het bijzondere tarief. Het lijkt meer in de rede te liggen dit probleem aan te pakken vanuit de toepasselijkheid van het bijzondere tarief.67
Indien de toepassing van artikel 27 Wet IB 1964 toepassing van de evenredigheidsmethode zou inhouden, zou dit ·artikel nog slechtsvan toepassing dienen te
zijn indien lopende inkomsten worden geschonken. Wellicht acht de Hoge Raad
in de toekomst de rijpingsmethode van toepassing. Dan bestaat geen bezwaar tegen de toepassing van artikel27 lid 1 Wet IB 1964 in de gevallen dat het achterliggende vermogensbestanddeel wordt meeverkocht.

2.II.5.d

Vervreemding

De eerste volzin van artikel27 lid 1 Wet IB 1964 is van toepassing indien sprake
is van vervreemding van lopende termijnen. De vraag rijst dan wat onder vervreemding moet worden verstaan. Blijkens de wetsgeschiedenis vallen hier in elk
geval onder schenking en verkoop van de lopende termijn. Het laat zich echter
den ken dat een lopende termijn tevens aan een ander toekomt, doordat die ander
rechthebbende van de inkomst is geworden, anders dan als eigenaar. Met andere.
woorden: is artikel 27 Wet IB 1964 van toepassing indien een recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel wordt gevestigd? In BNB 1960/123 heeft de
Hoge Raad met betrekking tot het begrip 'vervreemding' in de aanmerkelijkbeiangregeling overwogen dat onder vervreemding moet worden verstaan: elke
rechtshandeling waardoor de eigenaar van aandelen of winstbewijzen in een vennootschap die aandelen of winstbewijzen uit zijn eigen vermogen in dat van een
ander doet overgaan. Een dergeIijke formulering zou ook voor artikel 27 Wet IB
1964 kunnen worden gebruikt. Van Dijck68 formuleert het als voigt:
'de rechtshandeling waardoor de inkomstgerechtigde de termijn uit zijn vermogen in het vermogen van een ander doet overgaan'.
Er bestaat naar zijn mening echter een vrijere inhoud in die zin dat het enige essentiele voor het begrip vervreemding is, dat de oorspronkelijke inkomstgerechtigde
zich vervreemdt van de termijn. In dat geval valt ook kwijtschelding van lopende
67. Zie voor mogelijke oplossingen Van Dijck in zijn noot bij HR BNB 1990/123.
68. Vervanging van inkomsten, bIz. 51.
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termijnen onder de werking van artikel 27 Wet IB 1964. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat uit de vervreemdingswaarde slechts de lopende termijn moet worden gedestilleerd voor de toepassing van artikel 27 Wet IB 1964.
In het voorgaande heb ik betoogd dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik
voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting als vervreemding van inkomsten moet worden gekwalificeerd. Het ligt dan voor de hand de vestiging van
een recht van vruchtgebruik eveneens als een vervreemding in de zin van artikel
27 lid 1 Wet IB 1964 aan te merken.
Indien men het recht van vruchtgebruik fiscaalrechtelijk als het recht op de
vruchten kwalificeert, zal bij de vestiging onder bezwarende titel artikel 27 Wet
IB 1964, sinds HR BNB 1987/176, niet meer van toepassing zijn. Indien men er
echter van uitgaat dat fiscaalrechtelijk een gedeelte van de eigendom wordt vervreemd is wellicht - gezien HR BNB 1972/61 - artike127 nog weI van toepassing
voor wat de lopende termijn aangaat. Zoals hiervoor in paragraaf 2.II.4.d vermeld, ben ik geneigd het antwoord op de vraag of artike127 Wet IB 1964 van toepassing is, te laten afhangen van het bestaan van verteringsbevoegdheid van de
vruchtgebruiker. Indien hij deze bevoegdheid niet heeft, is verdedigd dat fiscaalrechtelijk aileen het recht op de inkomsten naar de vruchtgebruiker is overgegaan.
Daarnaast speelt artikel 27 Wet IB 1964 een rol indien een recht van vruchtgebruik wordt geschonken. Aangezien het artikel slechts een toerekeningsregel geeft
voor lopende termijnen, zal de werking van artikel 27 lid 1 Wet IB 1964 beperkt
blijven tot de lopende termijn,

2.II.5.e De beperkte werking van artikel 27 lid 1 Wet IE 1964
In een aantal opzichten is de werking van artikel 27 lid 1 Wet IB 1964 beperkt:
1. Artikel27 lid 1 is niet van toepassing indien toekomstige termijnen worden vervreemd. Een nog niet lopende termijn valt niet binnen het bereik van deze bepaling. Dit betekent dat in geval van schenking van toekomstige, nog niet 10pen de termijnen, de schenker niets geniet op grond van artikel 27 lid 1 en de
termijn voor het geheel bij de begiftigde in aanmerking wordt genomen. Indien
toekomstige, nog niet lopende termijnen worden verkocht is artikel 31 lid I
Wet IB 1964 van toepassing.
2. Artikel 27 lid 1 is niet van toepassing indien lopende terrnijnen exclusief het
achterliggende vermogensbestanddeel worden vervreemd onder bezwarende tite!' In dat geval is artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 van toepassing. Pleitbaar is dat
artikel 27 eveneens niet van toepassing is indien een lopende inkomst wordt
verkocht inclusief het achterliggende vermogensbestanddeel. Ook dan zou artikel 31 lid 1 van toepassing zijn. Past de Hoge Raad de rijpingsmethode toe in
plaats van de evenredigheidsmethode dan bestaat geen bezwaar tegen de toepassing van artikel 27 lid 1 Wet IB 1964.

2.lI.5.f De verhouding tussen artikel 27 lid 1 en artikel 31 lid 1 Wet IE 1964
Indien lopende termijnen worden vervreemd, kan artikel 27 Wet IB 1964 aan de
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orde komen. Eerst wanneer artikel 27 Wet IB 1964 niet van toepassing is, komt
artikel 31 'lid 1 Wet IB 1964 aan bod. Dit is in de volgende gevallen:
vervreemding onder bezwarende titel van andere dan huur-, pacht- en renteterrnijnen;
indien nog niet lopende terrnijnen onder bezwarende titel worden vervreemd;
indien lopende huur-, pacht- of rentetermijnen worden vervreemd onder bezwarende titel zonder het achterliggende vermogensbestanddeel;
wellicht ook indien lopende huur-, pacht- of renteterrnijnen worden vervreemd
onder bezwarende titel inclusief het achterliggende vermogensbestanddeel;
indien niet meer lopende termijnen worden vervreemd.

2.0.6 Samenvatting
De inkomsten uit vermogen worden objectief bepaald. Dit betekent dat vanuit het
vermogensbestanddeel een bate wordt geconstateerd. Aileen als inkomsten uit het
vermogensbestanddeel worden ontvangen waarbij het vermogensbestanddeel voor
het subject niet blijvend wordt aangetast, is sprake van een inkomst. Niet als inkomsten kunnen worden beschouwd de baten die worden ontvangen voor het definitief afnemen van het vermogen om opbrengst op te leveren.
Indien de vergoeding tegenover een blijvende aantasting staat, is de opbrengst
onbelast. Het begrip 'tijdelijke aantasting' dient te worden uitgelegd binnen het
tijdsbesef van de mens. Ik ben ervan uitgegaan dat een mensenleven als tijdelijk
wordt ervaren. Dit betekent dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik geen
definitieve aantasting van de opbrengstcapaciteit met zich meebrengt. De tijdsduur van een recht van vruchtgebruik is immers wettelijk beperkt tot het leven van
de vruchtgebruiker of een periode van 30 jaar indien de vruchtgebruiker een
rechtspersoon is. Door het enkele tijdsverloop groeit de verloren gegane opbrengstcapaciteit weer aan. Dit geldt niet onverkort voor de vestiging van een
recht van vruchtgebruik waarbij aan de vruchtgebruiker verteringsbevoegdheid is
verleend. In dat geval kan de vruchtgebruiker immers de bron te gelde maken en
verteren. Een dergelijk recht van vruchtgebruik kan derhalve een definitieve aantasting van de bron met zich meebrengen.
Omdat de inkomstenbelasting een heffing is van natuurlijke personen, zal bij
de inkomst een genieter moeten worden gezocht. Als genieter wordt aangemerkt
degene die krachtens een zakelijk of beperkt recht is gerechtigd tot de inkomst dan
wei degene die een persoonlijk recht van vruchtgenot heeft. Dit persoonlijk recht
van vruchtgenot is een verzamelterm voor die rechtsfiguren waarbij de inkomst
voor rekening en risico van een ander dan de zakelijk of beperkt gerechtigde is.
Binnen het objectieve systeem van inkomsten uit vermogen vervult artikel 31 lid
1 Wet IB 1964 twee functies. Enerzijds wordt door dit artikel bereikt dat in geval
van objectieve vervanging het bijzondere tarief toepassing kan vinden. Anderzijds
bewerkstelligt artikel31 lid 1 Wet IB 1964 heffing over vergoedingen voor gederfde of te derven inkomsten die van derden worden ontvangen en welke dus niet
worden voortgebracht door de bron.
Slechts vergoedingen voor inkomsten zijn belast op grond van artikel 31 lid 1
Wet IB 1964, zodat deze moeten worden onderscheiden van vergoedingen voor de
bron zelf. lndien het vermogensbestanddeel wordt verkocht, bevat de tegenpresta-
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tie slechts voor de lopende termijn een vergoeding in de zin van artikel 31 lid 1
Wet IB 1964 en niet voor de overige toekomstige inkomsten. Dit is anders wanneer
partijen hiervan bij overeenkomst afwijken. Dit doet zich voor indien niet het vermogensbestanddeel overgaat doch slechts de ink oms ten worden vervreemd. In dat
gevaJ ziet de tegenprestatie aileen op inkomsten. Op deze wijze kan de belastingplichtige toekomstige inkomsten te gelde maken zonder het vermogensbestanddeel
te vervreemden. De tegenprestatie die hij hiervoor ontvangt heeft geen betrekking
op het vermogensbestanddeel maar op inkomsten, zodat artikel 31 lid 1 Wet IB
1964 met zich meebrengt dat de ontvangen vergoeding wordt belast.
De vestiging van een recht van vruchtgebruik dient naar mijn mening als een
vervreemding van de inkomsten c.q. het gebruik te worden gekwalificeerd. Door
de vestiging van het recht van vruchtgebruik worden de toekomstige inkomsten,
voor zover zij als vrucht kwalificeren, afgescheiden van het vermogensbestanddee!. De overige rechten van de vruchtgebruiker zijn fiscaalrechtelijk niet van belang. Een uitzondering geldt ook hier voor de vestiging van het recht van vruchtgebruik met verteringsbevoegdheid.
De geldswaarde van het recht van vruchtgebruik wordt nu niet aileen door de te verwachten vruchten bepaald, maar mede
door de waarde van de bron zelf.
In het geval dat inkomsten worden verkocht of geschonken, kan eveneens artikel27 lid 1 Wet IB 1964 een rol spelen. Artikel27 lid 1 Wet IB 1964 is slechts van
toepassing indien lopende termijnen worden geschonken. De vraag of het artikel
van toepassing is wanneer lopende termijnen worden verkocht inclusief het achterliggende vermogensbestanddeel,
is bevestigend beantwoord in HR BNB 1972/61.
In elk geval is, zoals uit de rechtspraak voigt, het artikel niet van toepassing wanneer lopende termijnen exclusief het achterliggende vermogensbestanddeel
worden vervreemd onder bezwarende tite!.
Bij vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel kan de niet
toepasselijkheid van artikel 27 Wet IB 1964 worden bepleit met een verwijzing
naar HR BNB 1987/176. Bij schenking van een recht van vruchtgebruik is artikel
27 Wet IB 1964 wei van toepassing voor zover het de lopende termijn betreft.
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3 Vrucht versus inkomst

De vruchtgebruiker heeft onder meer recht op de vruchten van het in vruchtgebruik gegeven vermogen. I Onder het oude BW was slechts sprake van een vrucht
indien het hoofdgoed (het vermogensbestanddeel
waaruit de vrucht afkomstig
was) in stand bleef. De eis dat de zaak zelf in stand moet blijven is in de tekst van
het nieuwe BW vervallen. Daarvoor in de plaats is in artikel 3:207 bepaald dat de
vruchtgebruiker de goederen overeenkomstig de bij de instelling van het vruchtgebruik gegeven regels mag gebruiken en verbruiken en bij gebreke van zodanige regels daarbij rekening moet houden met de aard der goederen. In artikel 3:208 is
vervolgens bepaald dat de vruchtgebruiker niet de bestemming van de goederen
mag veranderen zonder toestemming van de hoofdgerechtigde. Daarnaast bepaalt
artikel 3:216 dat vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde nader kunnen bepalen wat
als vrucht moet worden beschouwd.
In het hierna volgende civielrechtelijke gedeelte wordt getracht een ornschrijving te geven van het begrip vrucht. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde bij de vestiging van het vruchtgebruik geen nadere
invulling aan het begrip vrucht hebben gegeven. Vervolgens zal het begrip vrucht
met de 'inkomst' in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting worden vergeleken, waarbij ik mij beperk tot de inkomsten uit vermogen. Uit een en ander zal
blijken dat 'vrucht' en 'inkomst' geen synoniemen zijn. Getracht zal worden aan
te geven waar de verschillen zich voordoen en wat de oorzaak daarvan is.
In het tweede gedeelte van dit hoofdstuk komen de gevolgen v~~r de belastingheffing van de verschillen aan de orde.

DEEL I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN

3.1.1 Het begrip 'vrucbt'
De vruchtgebruiker heeft recht op de vruchten. Dit dient te worden onderscheiden
van de overige rechten van de vruchtgebruiker. Naast het recht van vruchttrekking
mag hij de goederen gebruiken en verbruiken overeenkomstig de aard van de goederen en plaatselijke gewoonten, tenzij bij de vestiging hiervan is afgeweken. Teyens mag de vruchtgebruiker vervreemden met het oog op herbelegging, mits dit
in overeenstemming is met de bestemming van het goed en indien zo bepaald bij
de vestiging mag hij zelfs vervreemden met als doel de opbrengst te verteren, ongeacht de bestemming van het goed. In die zin zijn de bevoegdheden van de
vruchtgebruiker
aanzienlijk uitgebreid. Daaraan doet niet af dat het begrip
I. Voor de overige rechten van de vruchtgebruiker

verwijs ik naar het eerste deel van hoofdstuk

2.
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'vrucht' dezelfde inhoud heeft als onder het oude BW. Van een vrucht kan slechts
worden gesproken indien een voordeel tijdens het vruchtgebruik wordt afgescheiden of opeisbaar wordt, waarbij het hoofdgoed in stand blijft.
In het oude BW bepaalde artikel 808 dat de vruchtgebruiker het recht had om
aIle soorten vruchten te genieten, die van het goed, waarvan hij het vruchtgebruik
had, konden voortkomen, ongeacht of dit natuurlijke vruchten, vruchten van nijverheid of burgerlijke vruchten zijn. Artikel 803 bepaalde onder meer dat de
vruchtgebruiker het recht van vruchttrekking had, mits zorgende dat de zaak zelf
in stand bleef. Vervolgens bepaalde artikel 558 wat vruchten waren:
- Natuurlijke vruchten waren degene welke de aarde uit haar zelve voortbrengt
en al hetgeen de beesten opleveren of uit de beesten geboren wordt.
Vruchten van nijverheid omvatten hetgeen uit de grond werd getrokken en
door bebouwing werd verkregen.
Burgerlijke vruchten waren huur en pachtpenningen, interessen van geldsommen en verschuldigde renten.
De opsomming van dit artikel was niet limitatief bedoeld.
Het onderscheid tussen vruchten van nijverheid en natuurlijke vruchten bleek
niet of nauwelijks mogelijk. Daarom zijn in het nieuwe BW de vruchten van nijverheid verdwenen. Deze worden geacht in de natuurlijke vruchten te zijn opgegaan.?
In artikel 3:9 van het nieuwe BW wordt een omschrijving gegeven van wat als
vrucht dient te worden aangemerkt:
Natuurlijke vruchten zijn zaken die volgens verkeersopvattingen als vruchten
van andere zaken worden aangemerkt.
Burgerlijke vruchten zijn rechten die volgens verkeersopvattingen als vruchten
van goederen worden aangemerkt.
De afzonderlijke termijnen van lijfrenten gelden als vruchten van het recht op
de lijfrente.
Een natuurlijke vrucht wordt een zelfstandige zaak door haar afscheiding en
een burgerlijke vrucht wordt een zelfstandig recht door haar opeisbaar worden.
Voor het begrip vrucht wordt verwezen naar de verkeersopvattingen.
Onder verkeersopvattingen versta ik de opvattingen in het maatschappelijk verkeer, zodat
vruchten zijn die zaken en rechten die krachtens maatschappelijke opvattingen als
zodanig worden bescbouwd.? Omtrent dit begrip bestaat derhalve nog evenveel
onduidelijkheid als onder het oude BW. Hieronder voIgt een citaat ontleend aan
Lubbers" waarin hij de problematiek treffend beschrijft:
'Zoals Suyling terecht heeft opgemerkt, is het wettelijk begrip vrucht niet tot
een theoretische grondgedachte terug te brengen. Indien men vruchten defi-

2. Zie Van Zeben/Du
3, biz. 94.

Pon, De parlementaire

geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek , Boek

3. Het begrip verkeersopvatting is niet nader toegelicht en ook in Van Dale Groot Woordenboek
Nederlandse TaaJ komt de term ruet voor.
4. Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 14.
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nieert als opbrengsten, min of meer regelmatig van een zaak met behoud van
haar substantie genoten, ontzegt men aan menige vrucht in wettelijke zin de
eigenschap van vrucht. Niet naar wetenschappelijk, maar naar practisch inzieht zijn de categorieen der wettelijke vruchten bepaaId. Enkele rubrieken
van zaken, die in het dagelijks leven als vruchten plegen te worden beschouwd, heeft de wetgever in aansluiting bij de gang bare verkeersopvatting
tot vruchten in wettelijke zin verklaard. De voorstelling vrucht wordt dientengevolge niet door een abstracte grondgedachte gedragen. Op onderscheiden maatschappelijke overwegingen berust de inhoud van het vruchtbegrip.
Vruchten zijn bijzaken van de hoofdzaak, zolang zij daarmede een geheel
uitmaken, wat de burgerlijke vruchten betreft, zolang zij niet opeisbaar zijn
(... ) en wat de beide andere categorieen van vruchten betreft: zolang zij takof wortelvast of aan de grond gehecht.
Het begrip vrucht wordt dus gebruikt zowel v66r als na de afscheiding van
de hoofdzaak. Voor de vruchtgebruiker zijn evenwel slechts trekbaar de afgescheiden of zich voor rechtmatige afscheiding lenende vruchten, dat wil
zeggen de vruchten van het moment af waarop zij hetzij het karakter van bijzaak verloren hebben en een zelfstandig bestaan zijn gaan leiden, hetzij, rijp
voor verlies van het karakter van bijzaak, een zelfstandig bestaan kunnen
gaan leiden. ,
De enige bruikbare
ser /Beekhuis-:

definitie

van

het begrip

vruchten

vinden

we in As-

'onder "vruchten" verstaat men de opbrengsten, die zaken en rechten met
behoud van hun substantie min of meer regelmatig opleveren'.
De periodiciteit is naar mijn mening echter geen bestaansvoorwaarde
voor een
vrucht. Een periodieke opbrengst zal in de regel weliswaar een vrucht zijn, dat wiI
echter niet zeggen dat a-periodieke opbrengsten geen vruchten kunnen zijn. Eenmalige voordelen kunnen evengoed het karakter van opbrengst hebben, mits de
substantie niet wordt aangetast. Hierbij kan men denken aan een rentespaarbrief.
Slechts eenmaal, bij het einde van de looptijd, wordt rente betaald. Niemand zal
er aan twijfelen dat deze eenmalige rente een opbrengst is die de vordering oplevert, zonder de substantie van die vordering aan te tasten. De rente is een vrucht.
In de definitie roept het begrip 'behoud van de substantie' vragen op. Met
substantie zal zijn bedoeId 'kern' of 'hoofdinhoud'. Met het trekken van vruchten
zal derhalve de kern c.q. de hoofdinhoud van de goederen in stand moeten blijyen. De kern c.q. hoofdinhoud wordt bepaald door de aard en bestemming van
de goederen. Met goederen wordt hier bedoeld de goederen waarop het recht van
vruchtgebruik rust. De term goederen duidt op 'hoofdgoed(eren)'
waarvan de
vrucht wordt getrokken. Ik kom aanstonds op die term terug.
De definitie van 'vrucht' luidt nu:
Onder vruchten verstaat men de opbrengsten die een hoofdgoed oplevert,
waarbij de aard en be stemming van het hoofdgoed in stand blijft.
5. Zakenrecht,

Algerneen deel, biz. 67.
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In deze definitie wordt 'de vrucht' derhalve bepaald door het hoofdgoed. Van een
vrucht kan slechts sprake zijn indien een bestanddeel rijp is voor de nodige
zelfstandigheid, waardoor afsplitsing van het hoofdgoed mogelijk wordt, waarbij
de aard en bestemming van het hoofdgoed in stand blijft. In dat geval zal het afgescheiden voordeel een inkomstenkarakter hebben. Van belang is derhalve wat het
hoofdgoed is. Van daaruit kan immers slechts worden bepaald of een voordeel een
vrucht is of niet. Het begrip 'hoofdgoed' verdient derhalve nadere definiering.
Het hoofdgoed wordt bepaald door de bestemming die daaraan door de eigenaar
is gegeven. Als voorbeeld kan dienen het vruchtgebruik van een stuk grond waarop zich een bos bevindt. Bomen zijn voortbrengselen van de natuur zodat zonder
naar aard en bestemming van de grond te kij ken de vruchtgebruiker de bomen zou
mogen vellen en verkopen. De bomen zijn natuurlijke vruchten.
De invloed van de bestemrning doet zich gevoelen indien we aan de grond en
het bos verschillende bestemmingen geven. De eigenaar gebruikt het bos voor de
exploitatie en handel in hout. Het bos als zodanig is dan niet bestemd om te blijyen bestaan. Indien bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik niets nader
omtrent de vruchten wordt bepaald, zijn de bomen vruchten. De bestemming is
immers de handel in hout. De vruchtgebruiker zal mogen doorgaan met het kappen en verkopen van het hout, waarvan de opbrengst hem ten goede komt uit
hoofde van het vruchtgebruik. Hierbij moet worden opgemerkt dat de vruchtgebruiker verplicht is voor nieuwe aanplanting zorg te dragen. Hij mag immers het
bestaande bos kappen met inachtneming van de bestemrning. Deze bestemming is
exploitatie van houtopstanden. Zonder herplanting komt aan de bestemrning een
eind op het moment dat de laatste boom is gekapt.
Indien de bestemming van de grond en het bos is om als zodanig in stand te blijYen, behoort het bos tot het hoofdgoed. In dit geval zijn de bomen geen vruchten,
deze zijn onlosmakelijk verbonden met het hoofdgoed." De bomen die met het
oog op normaal bosbeheer worden gekapt, kunnen naar mijn mening wei als
vruchten worden aangemerkt. De bestemming van het hoofdgoed blijft immers in
stand.
Lubbers? geeft als voorbeeld een stuk grond waarin zich een plas water bevindt. Hij stelt de vraag of de vruchtgebruiker water aan de plas mag onttrekken.
De plas maakt onderdeel uit van het hoofdgoed, niettegenstaande dat die pl as
door natuurlijke elementen is gevormd. Het onttrekken van water aan de plas zou
aantasting van het hoofdgoed betekenen. De vruchtgebruiker mag het water gebruiken, mits de bestemming en aard maar niet worden aangetast. Dat wil zeggen
dat hij niet de plas mag droogleggen, maar weI dat hij water aan de plas mag onttrek ken om bijv. de omringende grond te besproeien.

6. Zie ook Asser/Beekhuis Zakenrecht, tweede gedeelte, biz. 324: Opgaande bomen worden niet spoedig
als vruchten van de grond beschouwd. Oil is slechts dan het geval, wanneer de eigenaars, die de vruchtgebruiker in het genot voorgingen, gewoon waren dergelijke bomen regeimatig te hakken, hetzij op gezette tijden en over een zekere uitgestrektheid van het land, hetzij doordat regelmatig een bepaalde hoeveelheid bomen gekapt werd (artikel 814). Deze bepaling is een uitwerking van de gedachte, dat de
bestemrning die door de eigenaar aan het land is gegeven, door de vruchtgebruiker moet worden geeerbiedigd. Het gaat hier dus niet om het gebruik van eigenaars van soortgelijke landen, maar om het gebruik van vorige eigenaars.
7. Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 18.
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Wanneer het hoofdgoed een zaak is, wordt de omvang door de fysieke verschijningsvorm bepaald met inachtneming van de bestemming.
Wat in geval van vermogensrechten ais hoofdgoed moet worden beschouwd, is
niet altijd eenvoudig te beantwoorden. We hebben gezien dat het hoofdgoed in
stand moet blijven om van een vrucht te kunnen spreken. Het hoofdgoed is nu
het vermogensrecht: de vordering, het aandeel. Indien dergelijke vermogensrechten iets afscheiden, zal moeten worden bepaaid of het afgescheiden gedeeite een
vrucht is dan weI een gedeeite van het vermogensrecht. am dit onder scheid te kunnen maken, dient de omvang van het hoofdgoed te worden bepaald. Het hoofdgoed dient met inachtnerning van haar bestemming te worden bepaald. am te bepalen of een betaling van een schuldenaar van een geldbedrag rente is of terugbetaling van de hoofdsom is, dient men de hoofdsom te kennen. Hieronder volgt een
aantal voorbeelden.
A bezit f 1000 en wil dit bedrag rentedragend beleggen. Hij stort het bedrag op
een spaarrekening bij de bank en ontvangt jaarlijks 7010 rente. De omvang van het
hoofdgoed bestaat uit het nominale bedrag. Hierdoor staat vast dat het hoofdgoed f 1000 is. Alles wat buiten deze f 1000 wordt ontvangen, kwalificeert als
vrucht.
A bezit f 1000 en koopt hiervoor een rentespaarbrief. Bij aflossing zal hij f 2000
ontvangen. Het hoofdgoed is de rentespaarbrief, de bestemrning is het voor een
vaste periode rentedragend beleggen van het norninale bedragvan f 1000. Op het
moment van de aflossing wordt de rente ten bedrage van f 1000 opeisbaar en
scheidt zich daardoor af van het hoofdgoed. Indien A gedurende de Iooptijd een
recht van vruchtgebruik vestigt op deze rentespaarbrief, valt de volledige rentetermijn toe aan de vruchtgebruiker. Artikel 3:216 bepaalt immers dat de vruchten
die gedurende het vruchtgebruik opeisbaar worden, toekomen aan de vruchtgebruiker.
A bezit een rentespaarbrief met een nominaal bedrag van f 1000. Gedurende de
looptijd vervreemdt hij deze rentespaarbrief aan B voor f 1700. Vervolgens vestigt
Been vruchtgebruik op deze rentespaarbrief ten behoeve van C. Zou men in dit
geval kunnen beweren dat B f 1700 rentedragend heeft belegd en dat dus f 1700
het hoofdgoed is? Ik meen van niet. In dit geval blijft het hoofdgoed f 1000. Het
hoofdgoed is de rentespaarbrief. De bestemrning van een rentespaarbrief is het
voor een vaste periode rentedragend beleggen van f 1000. Bij aflossing komt aan
C de volledige rentetermijn toe.
A verstrekt f 1000 ter leen aan B en aan deze hoofdsom wordt een indexeringsclausule verbonden op grond waarvan de koopkracht wordt gegarandeerd. Daarnaast wordt rente bedongen. Naar welk bedrag dient het hoofdgoed te worden
vertaald? De bestemrning van het vermogen is niet de belegging van het nominale
bed rag maar de belegging van een bepaalde hoeveelheid koopkracht. De bij- of
afboeking van de hoofdsom op grond van de indexeringsclausule is daardoor een
aangelegenheid die het hoofdgoed betreft en de vruchtgebruiker niet aangaat. Het
hoofdgoed bedraagt naar mijn mening f 1000 gecorrigeerd op grond van de indexeringsclausule. Juist door de indexeringsclausule ontbeert de vergoeding die
uit deze clausule voortvloeit een inkomenskarakter.
A schrijft in op een obligatielening die beneden pari wordt uitgegeven, omdat
geen rente wordt vergoed. De nominale waarde van de obligatie bedraagt f 1000.
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De uitgiftekoers bedraagt f 300. A neemt genoegen met het feit dat geen rente
wordt betaald, omdat dit wordt gecompenseerd bij aflossing. Hij zal dan immers
f 1000 ontvangen. Het hoofdgoed is de obligatie. De bestemming van de obligatie
is niet het beleggen van het nominale bedrag, maar het opbrengstgevend beleggen
van f 300. Het hoofdgoed (de obligatie) heeft een waarde van f 300.
De vraag rijst vervolgens wat de gevolgen zijn van waardeveranderingen
van vermogen dat voor een vaste periode tegen een vaste opbrengst is belegd. Als voorbeeld kan wederom een obligatie dienst doen.
A bezit een obligatie met een nominale waarde van f 1000. Bij uitgifte bedroeg
de marktrente 9%. Op de obligatie rust een recht van vruchtgebruik. De vruchtgebruiker geniet jaarlijks f 90 rente uit de obligatie. Na enkele jaren wordt besloten
de obligatie te verkopen. Op dat moment bedraagt de marktrente 6070. Hierdoor
is de waarde van de obligatie gestegen tot f 1200. Deze waardestijging van f 200
is te herleiden tot het verschil in rentestand (3070) voor de resterende looptijd van
de obligatie. Naar mijn mening gaat het vruchtgebruik rusten op f 1200. De jaarlijkse opbrengst zal 6070 hiervan gaan bedragen. Door de wijziging van de rentestand heeft het hoofdgoed (de obligatie) een waardeverandering
ondergaan.
Door de vervreemding van de obligatie wordt de bestemming van het hoofdgoed
gewijzigd. Door de bestemmingswijziging van het hoofdgoed wordt de waardeverandering van het hoofdgoed gerealiseerd. Het hoofdgoed was het in de obligatie
belegde vermogen. Dank zij de vaste rente gedurende een vaste periode, was daarmee de waardevastheid van dat vermogen - in elk geval gedurende de looptijd
- gewaarborgd. Deze waardevastheid uit zich gedurende de Iooptijd in de verzekerde opbrengst van het vermogen, en bij tussentijdse vervreemding in de waardestijging van het vermogen (of, bij rentestijging, door waardedaling van het vermogen).
Zou men in dit geval echter betogen dat het hoofdgoed nominaal f 1000 is dan
zou de waardestijging van f 200 toekomen aan de vruchtgebruiker. Ik meen dat
deze opvatting niet juist is. Het hoofdgoed bestaat immers niet uit een nominaal
bedrag maar uit een obligatie. Zou het hoofdgoed nominaal f 1000 bedragen dan
wordt daarover in het begin 9070 rente vergoed en later, bij daling van de rentestand 6070. Dit is bij een obligatie niet het geval. De rente bedraagt 9070 gedurende
de volle Iooptijd. Door wijziging in de rentestand verandert dan niet de opbrengst
van het hoofdgoed maar de waarde van het hoofdgoed zeif.
De billijkheid van de opvatting dat de waardestijging van de obligatie niet ais
vrucht kan worden beschouwd, blijkt ais de rentestand daalt in plaats van stijgt
gedurende de Iooptijd van de obligatie.
Stel dat de obligatie is uitgegeven a pari bij een rentestand van 6070. Na verioop
van tijd stijgt de marktrente naar 9070. Vervolgens wordt besioten de obligatie te
vervreemden. Deze brengt nog slechts f 800 op. Zou men volhouden dat het
hoofdgoed f 1000 norninaal bedraagt dan zou dit een negatieve vrucht van f 200
betekenen. Als men ervan uitgaat dat de waardestijging van de obligatie toebehoort aan de vruchtgebruiker dan zou ook de waardedaling voor rekening van de
vruchtgebruiker moeten komen.
In dit geval komt het recht van vruchtgebruik naar rnijn mening te rusten op
f 800. Hierover wordt echter 9070 rente genoten door de vruchtgebruiker.
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Stel A koopt gedurende de looptijd een a pari uitgegeven 6OJo-rentende obligatie.
Vanwege de gestegen marktrente betaalt hij voor deze obligatie slechts f 800 in
plaats van f 1000. Hij vestigt een recht van vruchtgebruik op deze obligatie. De
bestemming van de obligatie is het voor een vaste peri ode tegen een vaste rente
beleggen van een nominaal bedrag van f 1000. Dit dient als hoofdgoed te worden
beschouwd. De vruchtgebruiker geniet de jaarlijkse obligatierente ten bedrage van
f 60 krachtens zijn recht van vruchtgebruik.
Voor aandelen ligt het geheel gecompliceerder. De bestemming van het hoofdgoed
(de aandelen) is deelname in het kapitaal van de vennootschap. Hierbij is het naar
mijn mening niet relevant of het pakket louter uit beleggingsoogpunt wordt aangehouden of dat het een lOOOJo-pakketbetreft. In dit laatste geval is de betrokkenheid van de aandeelhouder bij de gang van zaken in de vennootschap vee! nauwer
dan in het eerste geval, het doel: deelneming in het kapitaal, verandert daardoor
niet.
De deelneming in het vennootschapskapitaal
bij het beleggen in aandelen, uit
zich in de vorm van dividend en andere uit de winst van de vennootschap stammende vergoedingen aan de aandeelhouder, en in de vorm van waardestijging van
het aandeel, voor zover geen winst wordt uitgekeerd. Ik meen dat naar verkeersopvattingen slechts als vruchten kunnen worden beschouwd die uitkeringen die
niet stammen uit het kapitaal. Hierbij rijst de vraag: uit welk kapitaal? Het kapitaal dat deze aandeelhouder heeft ingebracht of het kapitaal dat de aandeelhouders hebben ingebracht? Met andere woorden: het geldbedrag dat op dit aandeel
is gestort, of het geldbedrag dat gemidde/d op het aandeel is gestort. Ik meen dat
het antwoord in laatstbedoelde zin moet luiden. Op deze problematiek wordt nader ingegaan in hoofdstuk 8, zodat ik bier volsta met daarnaar te verwijzen.
Als vruchten van aandelen kunnen slechts worden aangemerkt de uit de winsten
van de vennootschap voortspruitende opbrengsten, zoals dividend en winstbonussen.
Aan de hand van het voorgaande kunnen thans de volgende omschrijvingen
worden gegeven:
Wanneer het hoofdgoed een zaak is, wordt het hoofdgoed bepaald door de fysieke verschijningsvorm met inachtneming van de bestemming.
Wanneer het hoofdgoed een vermogensrecht is, wordt het hoofdgoed bepaald
door de bestemming van het vermogensrecht.
Onder vruchten verstaat men de opbrengsten die met instandhouding van het
hoofdgoed afgescheiden of opeisbaar worden.

3.1.2 Het begrip 'inkomst'
Het begrip 'inkomst' toont nauwe verwantschap met het begrip 'vrucht' omdat
aan het begrip 'inkomst' eenzelfde benaderingswijze ten grondslag ligt. Uitgangspunt zijn de in de maatschappij levende opvattingen. Bij de totstandkoming
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is dat nog eens als volgt benadrukt'':

8. Wetsontwerp

5380. Memorie van Toelichting,

biz. 17.
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'In de vorenstaande beschouwingen komt tot uitdrukking dat men voor de
inhoud van het fiscale inkomensbegrip vooralsnog is aangewezen eensdeels
op een directe waarneming van de in de maatschappij levende opvattingen
hieromtrent; anderdeels op een praktische beoordeling van de vraag in welk
opzicht het maatschappelijke inkomensbegrip correctie behoeft om bet doel
van de inkomstenbelasting,
een evenwicbtige verdeling van lasten naar
draagkracht, nader te brengen.'
Het inkomensbegrip in de inkomstenbelasting is zijn eigen weg gegaan en heeft
zich tot een praktisch, empirisch begrip ontwikkeld. Daarbij is weliswaar aansluiting gezocht bij de bronnentheorie.
Evenals bij het begrip 'vrucht' is bij het begrip 'inkomst' uitgangspunt dat wat
als inkomst wordt ervaren. Daarbij is aansluiting gezocht bij de bronnentheorie
op grand waarvan slechts van een vermogensinkomst sprake kan zijn indien het
voordeel wordt getrokken wt de bron, waarbij de bron als zodanig in stand blijft ,
Voor het al dan niet sprake zijn van een vrucht wordt eveneens aangesloten bij
de bran, die we in dat verband 'hoofdgoed' noemen. De begrippen 'vrucht' en 'inkomst' hebben derhalve hetzelfde vertrekpunt.
Vervolgens is het begrip 'inkomst' tot een meer omvattend begrip uitgebouwd.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te geven. In de eerste plaats bleef het
niet bij de maatschappelijke opvattingen. Het inkomensbegrip werd hier en daar
door de wetgever gecorrigeerd in verband met een evenwicbtige verdeling van
lasten naar draagkracht. De 'specifieke eisen van belastingtechnische aard' brachten mee dat het inkomensbegrip moest worden aangevuld. Een scherpe scheiding
tussen vermogen en inkomen is niet altijd te geven:
'Tussen deze beide verschijningsvormen van individuele draagkracht strekt
zich een overgangsgebied uit waar, gelijk bij de opeenvolging van de kleuren
van het lichtspectrum, inkomensschakeringen
geleidelijk overgaan in voordelen, die naar de maatschappelijke opvatting aan gene zijde van de inkomenssfeer liggen en die men fiscaal zowel hier te lande als in het buitenland
met de verzamelnaam van "capital gains" pleegt aan te duiden. Gesteld voor
de noodzaak de werkingssfeer van de belastingen naar het inkomen af te palen, staat de belastingwetgever in dit overgangsgebied, waar niet altijd een
duidelijk maatschappelijk oordeel uitsluitsel geeft voor de opgaaf een strakke afbakening aan het fiscale inkomensbegrip te geven. ,9
Op grond hiervan werd in artikel 24 Wet IE 1964 gekozen voor de bewoordingen
'alle voordelen die worden getrokken' in tegenstelling tot 'alle vruchten die worden getrokken'. Voor een vrucht is immers vereist dat deze afgescheiden of opeisbaar is (artikel 3:216). Indien derhalve een huurder een serre aanbouwt in plaats
van huur te betalen, is sprake van een inkornst voor de verhuurder. Er zal echter
geen sprake zijn van een vrucht omdat het voordeel niet van het boofdgoed is afgescheiden. Zoals hierna nog zaI blijken in paragraaf 3.1.4 zal de vergoeding die
de hoofdgerecbtigde aan de vrucbtgebruiker moet betalen als vervanging van de
vrucht moeten worden beschouwd.
9. Wetsontwerp
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In de tweede plaats werd in de inkomstenbelasting een aantal bepalingen opgenomen teneinde het inkomenskarakter van bepaalde voordelen bij wetsduiding
vast te stellen. Zie bijvoorbeeld de artikelen 25, 25a, 29, 29a en 31 lid 3 en 4 Wet
IB 1964. Met name uit de bepalingen inzake de opbrengst van aandelen blijkt dit.
Het uitgangspunt bij de inkomstbepaling van voordelen die aandelen afwerpen,
is het kapitaal dat aandeelhouders in de vennootschap hebben bijeengebracht.
Globaal gesproken wordt elke uitkering die niet stamt uit het kapitaal - welke
term een eigen fiscale invulling heeft gekregen - aangemerkt als een inkomst. Of
die inkomsten maatschappelijk bezien ook als inkomsten worden ervaren is daarbij niet van belang.
In verband met de gebruikte bewoordingen in artikel 24 (voordelen getrokken
uit) moest tevens artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 worden opgenomen. Bij de vervreemding van een vermogensbestanddeel wordt immers geen voordeel 'getrokken
uit het vermogensbestanddeel'.
De bate wordt van een derde ontvangen. Zoals
hierna nog zal blijken (paragraaf 3.1.4), meen ik dat dergelijke voordelen van derden ontvangen als vrucht kunnen kwaIificeren.
Tot slot heeft naast de wettelijke correctie op het 'maatschappelijk'
inkomensbegrip, ook de jurisprudentie voor correcties c.q. afwijkingen van het 'maatschappelijke' inkomensbegrip gezorgd. Het zou te ver voeren aile jurisprudentie die
hierop betrekking heeft te bespreken. Volstaan wordt dan ook met een aantal
voorbeelden. Zo heeft de Hoge Raad met betrekking tot inkomsten uit onroerende
zaken verzekeringsuitkeringen wegens het gedeeltelijk teniet gaan van het pand als
inkomst uit die onroerende zaak aangemerkt. Dat een dergelijke uitkering door
niemand als een inkomst zal worden ervaren, spreekt voor zich. De uitkering dient
immers ter dekking van vermogensschade. IO Voor wat betreft geindexeerde leningen hanteert de Hoge Raad de gulden-is-gulden regel. De bijschrijving op de
hoofdsom krachtens een dergelijke clausule wordt derhalve als rente aangemerkt. 11 In dit geval is aangesloten bij de bron uitgedrukt in guldens als objectief
gegeven, zonder met de bedoeling van partijen rekening te houden. In sommige
gevallen werd echter wei aangesloten bij de bedoeling van partijen. Zie in dit verband Hof Amsterdam, te kennen uit BNB 1970124, in welk geval het Hof een vergoeding voor houtopstand niet als inkomst aanmerkte omdat de bomen geen
vruchten van de grond zijn tenzij een rechtstreekse en bewuste houtexploitatie
plaastvindt,
Voor het begrip 'inkomst' is geen eenduidige definitie te geven. Het betreft
'voordelen getrokken uit vermogensbestanddelen waarbij die verrnogensbestanddelen in stand moeten blijven'. Het begrip voordelen heeft echter geen eenduidige
betekenis. Met betrekking tot een aantal inkomsten heeft de wetgever deze bij wet
zo geduid. Daarnaast heeft de Hoge Raad een nadere invulling aan het begrip inkornsten gegeven.

10. Zie voor een meer uitgebreide bespreking
II. HR BNB 19741263.

van deze problematiek,

hoofdstuk

7.
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3.1.3 Afbakening van beide begrippen
In de twee voorgaande paragrafen heb ik getracht een schets te geven van de begrippen 'vrucht' en 'inkomst'. Beide begrippen hebben in het taalgebruik geen
vast omlijnde inhoud. Zoals met de meeste woorden het geval is, geven beide
woorden een betekenis weer waarvan men zich een voorstelling moet kunnen rnaken. Die voorstelling is echter niet scherp omlijnd. 'Ieder begrip heeft een vaste
kern, doch zijn grenzen vervloeien'. 12 De invulling van beide begrippen wordt
mede bepaald door de aard van beide rechtsgebieden. De aard van het civiele recht
is gebaseerd op het zgn. autonomie-beginsel.
Dit beginsel houdt in dat men in
nrincipe naar vrije verkiezing overeenkomsten kan aangaan. Men kan contracte'en met wie men wil, De inhoud, de werking en de voorwaarden kan men naar
eigen inzicht bepalen.'? Overigens is in de laatste 150 jaar dit autonome contract
geevolueerd tot een heteronoom contract. Aldus De Beneditty!":
'De zuivere consensus heeft zijn beste tijd gehad. Met dien verstande dus dat
de "obligatio ex contractu" nog slechts voor een afnemend deel bepaald
wordt door de wilsovereenstemming en voor een ander, steeds wassend deel,
door hetgeen de meer en meer sociaal voelende rechtsorde betamelijk acht.'
Hieraan doet echter niet af dat het uitgangspunt van het civiele recht het
autonomie-beginsel is. Het civiele recht kenmerkt zich door de vrijheid die aan
burgers wordt gegeven te contracteren welke vrijheid overigens in een onvrijheid
iigt ingebed. Het burgerlijk wetboek geeft dwingende betekenissen aan bepaalde
begrippen en geeft regelen welke beogen de belangen van partijen te beschermen.
Het recht van vruchtgebruik betreft een civielrechtelijk instituut waarbij burgers onder ling afspraken kunnen maken. Het uitgangspunt is dat het recht van
vruchtgebruik zijn bestaan ontleent aan de wilsovereenstemming tussen partijen.
Hoofdgerechtigde
noch vruchtgebruiker
doen iets tegen hun wil. Het uitgangspunt is ook dat zij kunnen afspreken wat zij goeddunken.P
Vervolgens
worden wettelijke regelingen van toepassing die de belangen van beide partijen (en
derden) beogen te beschermen en die een invulling geven aan bepaalde begrippen,
waarvan belangrijk is dat over de inhoud daarvan geen rnisverstand zal bestaan.
In die zin is het verklaarbaar dat de wetgever heeft volstaan bij de invulling van
het begrip vrucht met een verwijzing naar de verkeersopvattingen en daarnaast de
nodige vrijheid aan partijen laat. Zij kiezen immers zelf voor het vestigen van het
vruchtgebruik en daarmee voor het gevolg dat een ander bepaalde voordelen kan
genieten.
De inkomst uit vermogen is een begrip uit het fisc ale rechtsgebied. De aard van
dit rechtsgebied is heteronoom. De bepalingen om trent de inkomsten uit vermogen beogen - voor die bron van inkomen - een afbakening te geven van de waarde waarover belasting moet worden betaald. De verplichting tot het betalen van
belasting is door de wetgever eenzijdig opgelegd aan de burger. De omvang van
12. Citaat van Wurzel, ontleend aan Asser/Scholten,
Aigemeen deel, biz. 37.
13. Zie AsserlHartkarnp,
Verbintenissenrecht
II, bIz. 31.
14. WPNR 1934/3379, biz. 435.
5. Vele bepalingen zijn van regelend recht, zie de artikelen: 3:206, 3:210, 3:212, 3:214, 3:215, 3:216,
5:217 en 3:218.
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de inkomst kan niet zijn gebaseerd op wilsovereenstemming tussen fiscus en belastingplichtige. Het betreft een eenzijdige verplichting van de burger. Daarom
dient de wetgever een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de omvang van
de inkomst te geven. Dit betekent dat de bron van inkomen een ken bare grootheid
moet zijn en ook in veel gevallen is.
Voor wat het civielrechtelijke begrip 'vrucht' betreft, worden de maatschappelijke opvattingen als doorslaggevend aangemerkt. Dit is met zoveel woorden neergelegd in de wet. In het fiscaIe recht wordt bij de bepaling van het begrip 'inkomst'
eveneens aangesloten bij maatschappelijke opvattingen maar vervolgens worden
nog aanvullende dwingende bepalingen gegeven.
Dit betekent echter niet dat alle bij wet geduide inkomsten uit vermogen geen
vruchten zouden zijn. In artikel 25 Wet IE 1964 wordt uitdrukkelijk de rente als
disconto genoten als inkomst aangemerkt. In veel gevallen zal dat disc onto tevens
als inkomst worden ervaren en in die zin eveneens een vrucht zijn, Daartegenover
wordt een uitkering van agio in contanten aangemerkt als inkomsten indien en
voor zover er winst is. Een dergelijke uitkering ontbeert echter elk inkomenskarakter zodat dergelijke uitkeringen niet als vruchten kwalificeren.

3.1.4 Fiscale versus civiele vruchtvorming
Bij de bespreking van artikel31 lid 1 Wet IB 1964 (paragraaf 2.II.4.c) is reeds aandacht aan de lopende inkomst besteed. Er bestaat geen twijfel omtrent het uitgangspunt dat inkomsten rijpen gedurende de looptijd. Artikel 3:9 lid 4 BW bepaalt dat een burgerlijke vrucht een zelfstandig recht wordt door haar opeisbaar
worden. Dat betekent dat gedurende de rijpingsperiode de vrucht onderdeel van
het vermogensbestanddeel uitmaakt.
Indien echter, zo werd betoogd, een vermogensbestanddeel met de lopende inkomst wordt vervreemd, wordt voor de toepassing van artike131 lid 1 Wet IB 1964
uitgegaan van twee afzonderlijke vermogensbestanddelen.
Enerzijds wordt de
bran vervreemd, daarnaast wordt de lopende inkomst vervreemd. Fiscaalrechtelijk wordt aan de lopende inkomst een bepaalde zelfstandigheid toegekend die in
het civiele recht ontbreekt.
Hieruit mag men echter niet de conclusie trekken dat civielrechtelijk aan een rijpende inkomst geen betekenis toekomt. In het oude BW bepaalde artikel 557 dat
burgerlijke vruchten werden geacht een gedeelte der zaak uit te maken, zo lang
zij niet opeisbaar waren. Evenals onder het nieuwe BW, werd ook onder het oude
BW de vrucht een zelfstandig recht door opeisbaarheid. Artikel 810 van het oude
BW bepaaIde echter dat aan de vruchtgebruiker toebehoorde de tijdens het
bestaan van het recht van vruchtgebruik gerijpte nog niet af'gescheiden vrucht. Deze bepaIing is in het nieuwe BW vervallen. In plaats daarvan bepaalt artikel 3:216
dat aan de vruchtgebruiker behoren alle tijdens het recht van vruchtgebruik afgescheiden en opeisbaar geworden vruchten. Met deze bepaling is beoogd een einde
te maken aan de verrekeningsperikelen die artikel 810 met zich meebracht bij de
vestiging en het einde van het vruchtgebruik.!"
16. Zie Van Zeben/Du
biz. 666.

Pon, De parlementaire

geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Recht, Boek 3,
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Indien gedurende de rijpingsperiode een verrnogensbestanddeel
wordt vervreemd, wordt voor toepassing van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 aangenomen dat
twee zelfstandige rechten worden vervreemd. Enerzijds het vermogensbestanddeel, anderzijds de lopende termijn. Civielrechtelijk wordt sIechts het vermogensbestanddeel vervreemd. De rijpende termijn is nog geen zelfstandig recht.
Welke gevolgen brengt een en ander met zich mee indien gedurende het recht
van vruchtgebruik vermogensbestanddelen,
die tot het vruchtgebruikvermogen
behoren, worden vervreemd met inbegrip van de rijpende vruchtlinkomst.
Laten we de gevoIgen bekijken aan de hand van enkele voorbeelden.
I. A is eigenaar van een obligatie. Halverwege de Iooptijd vervreemdt hij de obligaties aan B. B betaalt aan A een vergoeding voor de rente die gedurende de bezitsperiode bij A is gerijpt. Op de vervaldatum wordt de rente opeisbaar en daarmee een zelfstandig recht. De bepaling van artikel 3:9 lid 4 houdt een kwalificatie
van de vrucht in. Gedurende de rijpingsperiode maakt de rente onderdeel uit van
de obligatie. Zodra de vrucht opeisbaar is, is het een zelfstandig recht. Op het moment dat A de obligatie aan B verkoopt, vervreemdt hij het boofdgoed (de obligatie) inclusief de rijpende rente. I? Fiscaal duiden we dit als de vervreemding van
de bron (de obligatie) inclusief de lopende termijn (de rijpende rente). Civielrechtelijk duiden we dit als vervreemding van de obligatie.
II. A is eigenaar van een obligatie waarop een vruchtgebruik rust. De nominale
waarde bedraagt f 1000. Hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker komen overeen de
volle eigendom van de obligatie gedurende de looptijd te vervreemden aan B voor
f 1045. De rente op de obligatie bedraagt 9070en vervalt elk jaar op 31 december.
Wat zijn de gevolgen voor de verschillende personen?
Op het moment dat rente opeisbaar wordt, verwordt deze tot een zelfstandig
recht. Dit recht behoort aan B. Op de door hem gekochte obligatie rust immers
geen vruchtgebruik. B heeft de volle eigendom gekocht. Hij geniet de rente ten bedrage van f 90. Hiervoor heeft hij f 45 opgeofferd.
Voor de vruchtgebruiker geldt het beginsel van de zaaksvervanging (artikel
3:213). Hierbij dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht. Slechts hetgeen in de plaats van aan vruchtgebruik onderworpen goederen treedt, behoort
aan de hoofdgerechtigde toe en is eveneens aan het vruchtgebruik onderworpen.
De vraag is wat moet worden verstaan onder 'de aan vruchtgebruik onderworpen
goederen'? Het antwoord kan naar mijn mening niet anders luiden dan: het
hoofdgoed. We hebben hierboven reeds gezien dat in de gevallen dat het hoofdgoed uit een vermogensrecbt bestaat, het boofdgoed wordt bepaaId door de
bestemming van het vermogensrecht. In dit geval bestaat bet hoofdgoed uit een
obligatie. Fiscaal wordt de tegenprestatie gesplitst in f 1000 voor de obligatie en
f 45 voor de lopende rentetermijn. Civielrechtelijk wordt slechts een vermogensbestanddeel, de obligatie, verkocht. Dat zou betekenen dat de tegenprestatie
(f 1045) in de plaats zou treden van het hoofdgoed en dat op dit bedrag bet recht

17. Zie ook Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 14: 'Vruchten zijn
bijzaken van de hoofdzaak, zolang zij daarmede een geheel uitmaken (... ). He! begrip vrucht wordt
dus gebruikt zowel v66r als na de afscheiding van de hoofdzaak.'
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van vruchtgebruik voortduurt. Door een tussentijdse vervreemding wordt een latente vrucht tot vruchtgebruikvermogen
getransformeerd.
Ik meen dat deze opvatting niet juist is. Het hoofdgoed wordt bepaald door de
bestemming van het vermogensrecht. Dat is in dit geval het rentedragend beleggen
van f 1000. Door de vervreernding van de obligatie wordt het hoofdgoed inclusief
de rijpende rente te gelde gemaakt. Op grond van artikel 31 lid I Wet IB 1964
wordt als inkomsten uit vermogen tevens aangemerkt hetgeen ter vervanging van
die inkomsten wordt genoten. Dit zou civielrechtelijk ook zo moeten zijn. Dat betekent dat niet aileen de vruchten die rich losmaken van het hoofdgoed toebehoren aan de vruchtgebruiker maar eveneens hetgeen ter vervanging van die vrucht
wordt ontvangen.
Door de vervreemding bestaat het hoofdgoed niet meer uit de obligatie, maar
uit de geldswaarde die in de obligatie lag besloten. Weliswaar wordt geen rente
ontvangen, doch iets ter vervanging van die rente. Deze vergoeding dient ter vervanging van de vrucht en behoort aan de vruchtgebruiker toe.
Ik ben mij ervan bewust dat vanuit het vermogensbestanddeel bezien (de obligatie), de lopende rente nog onlosmakelijk met de hoofdsom is verbonden. Binnen
-mijn redenering, duurt het vruchtgebruik voort op f 1000 en ontvangt de vruchtgebruiker f 45 als vrucht. In de opvatting dat de rente nog steeds onlosmakelijk
met de obligatie is verbonden, en dus geen sprake van een vrucht kan zijn, gaat
het vruchtgebruik rusten op f 1045. Dit leidt tot een niet te rechtvaardigen verrijking van de hoofdgerechtigde.
Laten we bezien wat mijn redenering voor gevolgen heeft indien de koper (B)
voor de vervaldatum een recht van vruchtgebruik op de obligatie verleent. Deze
nieuwe vruchtgebruiker geniet de rente op het moment dat deze opeisbaar wordt.
Als nu f 90 als vrucht wordt beschouwd, is in totaal f 90 als vrucht en f 45 als vervangende vrucht verschenen, terwijl de obligatie slechts f 90 aan vruchten heeft
voortgebracht. De oplossing hiervoor dient te worden gezocht in artikel 3:220.
Hierin is bepaald dat de gewone lasten voor rekening van de vruchtgebruiker komen. •Lasten' ziet op bepaalde aan de zaak klevende verplichtingen, het betreft
kosten die uit de vruchten plegen te worden betaald.!" De vergoeding die voor de
lopende rente is betaald door B is een kost die uit de rente-opbrengst pleegt te worden betaald. De vrucht bedraagt per saldo f 45.
Volledigheidshalve merk ik op dat door deze redenering de verrekeningproblematiek van artikel 810 van het oude BW niet via een achterdeur weer wordt binnengehaald. Op grond van artikeI 810 moest ten tijde van de vestiging van het recht van
vruchtgebruik een evenredige toedeling van de gerijpte inkomsten worden gemaakt, evenals bij het einde van het recht van vruchtgebruik. Deze verrekening
komt in mijn opvatting niet aan de orde. Indien de vruchtgebruiker voor de vervaldatum van de rente (of voor vervreemding van het vermogensbestanddeel inclusief de lopende termijn) overlijdt, behoren de vruchten (of wat daarvoor in de
plaats komt) geheeI toe aan de eigenaar.
In de door mij voorgestane redenering is in het geheel geen sprake van verrekening. De tijdens het recht van vruchtgebruik opeisbaar geworden vruchten, komen

18_ Zie Lubbers,

Vruchtgebruik

naar huidig en toekomstig

burgerlijk

recht , blz. 71_
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aan de vruchtgebruiker toe. Tevens komt aan de vruchtgebruiker toe hetgeen tijdens het vruchtgebruik wordt ontvangen ter vervanging van de vrucht. Dit doet
zich voor indien gedurende het vruchtgebruik het vermogensbestanddeel inc1usief
de rijpende vrucht wordt vervreemd.
III. A bezit een zelfde obligatie als hiervoor vermeld. Op deze obligatie rust een
recht van vruchtgebruik. Voor de vervaldatum van de rente (31 december) overlijdt de vruchtgebruiker. De rente (vrucht) wordt opeisbaar op het moment dat het
vruchtgebruik is geeindigd. De rente behoort aan de hoofdgerechtigde.
IV. A bezit weer een zelfde obligatie. Tijdens het bestaan van het vruchtgebruik,
voor de vervaldatum, wordt de obligatie (inC\usief de lopende rente) verkocht aan
een derde. Voor de vervaldatum overlijdt de vruchtgebruiker. Hier geldt naar
mijn mening hetzelfde als vermeld onder II. Door de tussentijdse vervreemding
is de vrucht naar voren gehaald in de vorm van een vergoeding ter vervanging van
die vrucht. Aan de vruchtgebruiker komen dus niet aileen de vruchten toe die het
vermogensbestanddeel
afwerpt, maar ook hetgeen in de plaats van die vrucht
wordt ontvangen. Omdat de vergoeding ter vervanging van de vrucht is ontvangen
tijdens het bestaan van het recht van vruchtgebruik, komt deze vergoeding aan de
vruchtgebruiker toe. Dat hij overlijdt voor de vervaldatum van de rente doet hieraan niet af.
V. A bezit dezelfde obligatie waarop een vruchtgebruik rust. A vervreemdt de
coupons die op de komende vijf jaren betrekking hebben. Op grand van artikel
3:212 mag de vruchtgebruiker niet op eigen initiatief overgaan tot vervreemding
van de coupons. Hij is hiertoe slechts bevoegd als de hoofdgerechtigde hem
toestemming heeft gegeven. Hij treedt dan op namens de hoofdgerechtigde. Pas
vanaf opeisbaarheid van de coupons, wordt de coupon een zelfstandig recht voor
de vruchtgebruiker en kan hij vrijelijk over die coupon beschikken. De nog niet
vervallen coupons, behoren aan de hoofdgerechtigde toe.
Voor de koper van de coupons brengt dit geen bijzondere gevolgen met zich
mee. Hij koopt inkomsten van de hoofdgerechtigde. Voor wat de vruchtgebruiker
en de hoofdgerechtigde aangaat, meen ik dat het gedeelte van de vergoeding dat
betrekking heeft op de reeds gerijpte rente, zoals betoogd onder II, toebehoort
aan de vruchtgebruiker omdat het als vervanging van de vrucht moet worden beschouwd. Fiscaalrechtelijk wordt de gehele tegenprestatie als vervanging van inkomsten geduid en belast op grand van artikel31 lid 1 Wet IB 1964. Dat wil echter
niet zeggen dat de gehele tegenprestatie als vervanging van vruchten moet worden
geduid en dus aan de vruchtgebruiker toebehoort. Slechts voor het gerijpte gedeelte van de inkomsten zou ik een vervangende vrucht willen aannemen. Zou men
ervan uitgaan dat het vruchtgebruik op de gehele tegenprestatie komt te rusten
dan zou de hoofdgerechtigde door telkens kort voor de vervaldatum de rijpende
inkomsten te verkopen, kunnen bewerkstelligen dat latente vruchten in vruchtgebruikvermogen worden getransformeerd. Zou men aannemen dat de gehele tegenprestatie als vervangende vrucht moet worden geduid en dus aan de vruchtgebruiker toebehoort, dan zouden aan de vruchtgebruiker vruchten toebehoren die wellicht betrekking hebben op de peri ode dat het recht van vruchtgebruik reeds is
geeindigd.
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De vraag rijst echter aan wie het overige gedeeJte (dat betrekking heeft op de
nog niet gerijpte inkomsten) van de vergoeding toekomt. Hiervoor laten zich twee
oplossingen den ken:
In de eerste plaats kunnen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker overeenkomen
dat de vergoeding toebehoort aan de vruchtgebruiker voor zover het recht van
vruchtgebruik voortduurt over de periode waarop de vervreemde inkomsten betrekking hebben. Oat betekent dat de vruchtgebruiker de vervangende inkomsten
geniet, maar op hem (of zijn rechtsopvolgers) de verplichting rust om een gedeelte
hiervan terug te betalen als het vruchtgebruik voor ommekomst van de vijf jaren
eindigt. Ten tijde van de vervreemding van de toekomstige inkomsten staat immers niet vast dat zij aan de vruchtgebruiker toebehoren. Deze oplossing leidt tot
een billijk resultaat in het geval dat de vruchtgebruiker dringend behoefte heeft
aan liquiditeiten. In overleg met de hoofdgerechtigde worden de vruchten voor zover hij daar krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak op kan doen gelden
naar voren gehaald. Mocht het recht van vruchtgebruik eerder eindigen dan wordt
het gedeelte van de vergoeding dat betrekking heeft op nog niet verstreken tijdvakken aan de hoofdgerechtigde vergoed.
In de tweede plaats kunnen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker overeenkomen dat de vergoeding voor zover deze betrekking heeft op de nog niet gerijpte
inkomsten aan het vruchtgebruikvermogen
wordt toegevoegd. De vergoeding
voor de nog niet gerijpte inkomsten dient weliswaar ter vervanging van inkomsten, niet staat vast dat de vergoeding ook betrekking heeft op de vruchten
die aan de vruchtgebruiker toebehoren.
Voor de inkomstenbelastingaspecten
wordt verwezen naar paragraaf S.II.2.b.
VI. Stet dat de vruchtgebruiker zonder medeweten van de hoofdgerechtigde de
coupons aan B vervreemdt. Hij vervreemdt toekomstige vruchten. Als de vruchtgebruiker voor de vervaldata van de coupons overlijdt, blijkt hij niets te hebben
verkocht. De vruchten worden immers pas ze1fstandige rechten door het opeisbaar
worden. De vraag rijst dan bij wie het risico van deze transactie moet liggen. Men
zou kunnen betogen dat Been onzekere hoeveelheid toekomstige inkomsten koopt
en dat derhalve het risico bij hem is gelegen. Maar wat te doen als B niet wist dat
hij van een vruchtgebruiker kocht of als de coupons via een bankinstelling zijn
verkocht aan B? B zal moeten worden opgespoord en de coupons moeten dan
weer aan de hoofdgerechtigde worden teruggegeven. lk meen dat deze oplossing
niet wenselijk is. Het risico hoort bij de vruchtgebruiker te liggen. Hij heeft toekomstige inkomsten verkocht, waarvan op voorhand niet vaststond dat hij daar
recht op had. Ik meen dat bij het einde van het recht van vruchtgebruik de hoofdgerechtigde jegens de vruchtgebruiker (of zijn rechtsopvolgers) een vorderingsrecht heeft ter grootte van de verkochte inkomsten die betrekking hebben op de
nog niet verstreken periode.
Voor de fiscale gevolgen van e.e.a. verwijs ik naar paragraaf S.II.2.b.
Artikel3:216 heeft naar mijn mening geen betekenis voor de vruchtvorming. Deze
regeling bevat slechts een toerekeningsvoorschrift.
De vruchtvorming verloopt civielrechtelijk niet anders dan fiscaalrechtelijk. Door de bepaling dat een vrucht
een zelfstandig recht wordt door opeisbaarheid, zou de gedachte kunnen ontstaan
dat het realisatietijdstip van de vrucht afwijkt van het realisatietijdstip van de in63
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komst. Indien een vermogensbestanddeel wordt verkocht, wordt het hoofdgoed
incIusief de rijpende vrucht verkocht. Hoofdgoed (het nominale bedrag) en rijpende vrucht lossen op in geld. Op de waarde van het hoofdgoed duurt het vruchtgebruik voort, de waarde van de gerijpte vrucht behoort aan de vruchtgebruiker. AIleen langs deze weg kan een billijk resultaat worden bereikt. De vruchtgebruiker
geniet iets ter vervanging van de vrucht.
Wordt slechts als vrucht beschouwd: de opeisbaarheid van de oorspronkelijke
verbintenis (in de hier gebruikte voorbeelden: rente) dan leidt dit tot het onbevredigende resultaat dat bij tussentijdse vervreemding van het vermogensbestanddeel
het vruchtgebruik op de volledige tegenprestatie gaat rusten. Het vruchtgebruikvermogen neemt daardoor toe (in het voorbeeld met f 45 tot f 1045). Oit verrnogen levert in de toekomst weliswaar meer vruchten op dan het oorspronkelijke
hoofdgoed (f 1000), het is echter twijfelachtig of het misgrijpen op de vrucht door
de vruchtgebruiker daardoor wordt gecompenseerd. Oat zal immers afhangen van
de nog resterende duur van het vruchtgebruik.

3.1.5 Samenvatting
In de eerste paragraaf
hoofdgoed:

worden omschrijvingen

gegeven ter zake van vrucht en

Wanneer het hoofdgoed een zaak is, wordt het hoofdgoed bepaald door de
fysieke verschijningsvorm met inachtneming van de bestemming.
Wanneer het hoofdgoed een vermogensrecht is, wordt het hoofdgoed bepaald door de bestemming van het vermogensrecht.
Onder vruchten verstaat men de opbrengsten die met instandhouding van het
hoofdgoed afgescheiden of opeisbaar worden.
Naast de vruchten komt ook hetgeen in de plaats treedt van de vruchten aan
de vruchtgebruiker toe.
Het begrip 'vrucht' en het begrip 'inkomst' hebben hetzelfde vertrekpunt. Als uitgangspunt dienen de maatschappeIijke opvattingen. Oat wat als inkomst wordt ervaren, wordt als zodanig aangemerkt. Vervolgens is aangeknoopt bij de bronnentheorie. Bij de invulling van het begrip 'vrucht' wordt uitgegaan van de verkeersopvatting. Hiervoor wordt aangesloten bij de bestemrning van het hoofdgoed.
Het begrip 'inkomst' is in de wetgeving en jurisprudentie uitgebreid tot een
meer omvattend geheeI dan die voordelen die maatschappelijk bezien als voordeel
worden ervaren. Zo geeft artikel 25 Wet IB 1964 een opsomming van wat in elk
geval als inkomst uit vermogen moet worden aangemerkt. Eveneens zijn bij wetsduiding bepaalde voordelen bestempeld als inkomst hoewel de desbetreffende bate
elk inkomenskarakter ontbeert, zoals de terugbetaling van agio in contanten. Ook
in de jurisprudentie zijn bepaalde baten als inkomst aangemerkt terwijl deze baten
elk inkomenskarakter
ontberen.
Het vertrekpunt van beide begrippen is hetzelfde. Zij volgen beide dezelfde weg,
waarbij de 'inkomst' af en toe een zijpad inslaat op grond van wettelijke bepalingen en jurisprudentie. Dit hangt samen met het feit dat beide begrippen hun oorsprong hebben in naar hun aard verschillende rechtsgebieden. In het civiele recht,
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dat stoelt op de autonomiegedachte,
wordt voor de invulling van het beg rip
'vrucht' vrijheid gegeven aan partijen. Binnen dit rechtsgebied is meer ruimte
voor de bedoeling van partijen dan in het fiscale recht.
Het fiscale rechtsgebied stoelt op de heteronomiegedachte.
Bij de invulling van
het begrip 'inkomst' is eveneens aangesloten bij hetgeen partijen als zodanig ervareno Daarnaast zijn echter diverse opbrengsten bij wet als inkomst geduid, waarbij
het al dan niet als inkomst ervaren van die opbrengst niet meer relevant is. Vervolgens wordt het schemergebied door de jurisprudentie nader ingevuld, waarbij niet
altijd het inkomenskarakter van een opbrengst wordt getoetst.
De vruchtvorming loopt civielrechtelijk en fiscaaLrechtelijk gelijk. Civielrechtelijk
maakt de rijpende vrucht deel uit van het hoofdgoed, fiscaalrechtelijk wordt de
lopende inkomst als zelfstandige grootheid beschouwd. Bij de vervreemding van
een vermogensbestanddeel wordt een vergoeding betaald voor het hoofdgoed inc1usief de rijpende vrucht. De waarde van de lopende inkomst wordt fiscaal uit
de tegenprestatie gelicht en in de heffing betrokken.
Krachtens de bepaling van artikel 3:213 BW gaat het vruchtgebruik rusten op
hetgeen in de plaats van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen treedt.
Aan het vruchtgebruik is het vermogensrecht onderworpen. Wanneer dit te gelde
wordt gemaakt, treedt de tegenprestatie in de plaats van het vermogensrecht.
Door de bestemmingswijziging van het hoofdgoed wordt de tot dan gerijpte
vrucht te gelde gemaakt. Oat niet de vrucht zelf wordt ontvangen maar een vergoeding daarvoor, brengt met zich mee dat sprake is van een vervanging van de
vrucht.
Civielrechtelijk dient bij vervreemding van een vermogensbestanddeel de tegenprestatie die betrekking heeft op de tot dat moment gerijpte vrucht als vervanging
van de vrucht te worden beschouwd, zodat dit gedeelte van de tegenprestatie toebehoort aan de vruchtgebruiker. Hetzelfde geldt indien de inkomsten los van het
vermogensbestanddeel
worden vervreemd. Voor zover de tegenprestatie ziet op
nog niet gerijpte inkomsten, kunnen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker overeenkomen dat deze vergoeding toebehoort aan de vruchtgebruiker onder de verplichting het gedeelte van de tegenprestatie dat betrekking heeft op de nog niet
verschenen termijnen bij het einde van het vruchtgebruik, te vergoeden aan de
hoofdgerechtigde. Zij kunnen eveneens overeen komen dat de tegenprestatie voor
de nog niet gerijpte inkomsten aan het vruchtgebruikvermogen
wordt toegevoegd.

DEEL II FISCAALRECHTELDKE ASPECTEN

3.11.1 Inkomsten niet zijnde vruchten
Wanneer op een vermogensbestanddeel een vruchtgebruik is gevestigd, komen de
vruchten toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker geniet deze inkomsten
in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting. In de hoofdstukken 7, 8 en 9 zullen diverse vermogensbestanddelen onder de loep worden genomen. In die hoofdstukken wordt bezien welke vruchten het desbetreffende vermogensbestanddeel
afwerpt en wat de fiscale gevolgen daarvan zijn. Voor ik daar aan toekom, dient
echter eerst aandacht te worden besteed aan de situatie dat het verrnogensbestand65
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deel een inkomst oplevert die geen vrucht in civiele zin is. Op grand van artikel
3:213 lid 2 BW worden dergelijke voordelen aan het vruchtgebruik onderworpen.
De hoofdgerechtigde krijgt dus niet de vrije beschikking over het voordeel. Een
uitzondering geldt voor bonusaandelen/stockdividend
die als vrucht kunnen worden aangemerkt. Krachtens artikel 2:88 lid 5 en artikel 2: 197 lid 5 BW komen deze
aandelen toe aan de hoofdgerechtigde waartegenover hij de waarde aan de vruchtgebruiker moet vergoeden (zie paragraaf 8.1.3.c).
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het geval dat het verrnogensbestanddeel een inkomst voortbrengt welke inkomst geen vrucht is in civiele zin
en die aan het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd.'? Dit doet zich
bijvoorbeeld voor bij liquidatie-uitkeringen
en bij bonusaandelen, die niet als
vrucht kwalificeren. Ook kan een dergelijke situatie zich voordoen indien
postuum loon wordt uitgekeerd, terwijl de erflater bij testament heeft bepaald dat
zijn echtgenoot het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en de erfgenamen
de blote eigendom. De postume loonbetaling maakt deel uit van het in vruchtgebruik gegeven vermogen.P
Doet een dergelijk geval zich voor dan rijst een aantal vragen:
Bij wie moet de inkomst worden belast? (3.II.I.a)
Op welk moment wordt de inkomst genoten? (3.ll.l.b)
Wat is de omvang van de bate? (3.1l.l.c)
Ontstaat een verschil in belastingheffing indien de inkomst voor de volleeigendomswaarde wordt belast dan wei de blote-eigendornswaarde
tot het inkomen wordt gerekend? (3.11.2)
Hoe en bij wie worden de voorheffingen verrekend indien slechts de bloteeigendomswaarde tot het inkomen wordt gerekend? (3.11.3)
Moet de bate voor of na belasting aan het vruchtgebruikvermogen
worden toegevoegd? (3.11.4)
Hoe lOU de belastingheffing over inkomsten, niet zijnde vruchten, moeten verlopen? (3.11.5)

3.11.1.0 Wie geniet de bate?
Zoals we reeds gezien hebben in hoofdstuk 2.11.3 wordt een inkomst uit vermogen
in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting in aanmerking genomen bij de
rechthebbende. Het feitelijk genieten van de inkomst is dus niet voldoende om een
belastbare bate bij de ontvanger te constateren. Daar is meer voor nodig. Zodrz
een inkomst uit vermogen wordt geconstateerd, wordt deze belast bij degene die
er op dat moment recht op heeft. Het is juist die rechtsbetrekking tussen het subject en het vermogensbestanddeel die gestalte geeft aan het begrip verrnogensinkomsten zoals dat aan onze Wet op de inkomstenbelasting ten grondslag ligt. We
volgen de inkomst vanaf het vermogensbestanddeel via de bedding naar het sub-

19. Deze problematiek moet naar mijn mening los worden gezien van de discussie die bestaat over de
bepaling van de aanmerkelijk-belangwinst
indien op een dergelijk pakket een vruchtgebruik rust. Hieraan wordt nader aandacht besteed in hoofdstuk 10.
20. Zie eveneens omtrent deze problematiek de artikelenreeks van Van Rooijen, WFR 1968/4904 tim
4907.
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ject. Op het moment dat de bate bij hem aanspoelt, wordt de inkomst genoten.
Onder het moment van aanspoelen wordt verstaan de opsomrning die artikel 33
Wet IB 1964 geeft.
Hieruit volgt dat een inkomst die niet een vrucht in civielrechtelijke zin is, niet
bij de vruchtgebruiker kan worden belast. De vruchtgebruiker onderhoudt weliswaar een rechtsbetrekking met het vermogensbestanddeel,
echter aIleen voor wat
betreft de inkomsten waarop hij krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak
kan maken.?' Vanuit het vermogensbestanddeel zijn twee beddingen waar te nemen. De ene voert ons naar de vruchtgebruiker, de andere naar de hoofdgerechtigde. Indien een inkomst zich losmaakt van het vermogensbestanddeel,
niet zijnde
een vrucht in civielrechtelijke zin, zien we deze inkomst via de bedding die naar
de hoofdgerechtigde leidt, bij deze laatste aanspoelen. De hoofdgerechtigde geniet
de bate.
In HR BNB 1954/330 heeft de Hoge Raad in deze zin beslist. In dit geval werd
met terugwerkende kracht een pensioen verleend aan de overledene. Het pensioen
vormde inkomen voor de rechtverkrijgenden.
Aan belanghebbende (echtgenote
van overledene) was het vruchtgebruik van de nalatenschap gelegateerd. Het geschil betrof de vraag of het gedeelte van de uitkering dat behoorde tot de nalatenschap van erflater tot belanghebbendes inkomen kon worden gerekend. De Raad
van Beroep rekende de vruchtgebruikwaarde van de uitkering tot het inkomen van
belanghebbende. De Hoge Raad casseerde de uitspraak van het Hof. Belanghebbende behoorde niet tot de rechtverkrijgenden voor het gedeelte waarvan zij het
vruchtgebruik verkreeg:
'dat toch belanghebbende voor dit gedeelte niet anders heeft verkregen dan
het vruchtgebruik van een ten sterfdage bestaande vordering en zij ingevolge
de artt. 803, 808 en 829 van het Burgerlijk Wetboek bij het einde van het
vruchtgebruik het terzake van dit gedeelte ontvangen bedrag aan de eigenaren zal moeten verantwoorden'.
De motivering van de Hoge Raad is summier. In HR BNB 1958/254 heeft de Hoge
Raad zijn motivering echter uitgebreid. De echtgenoot van belanghebbende was
overleden. Van de nalatenschap had belanghebbende 115 gedeelte in volle eigendom gekregen en 4/5 gedeelte in vruchtgebruik. Hoofdgerechtigden waren de kinderen. Na het overlijden werd door de maatschap, waarin belanghebbendes echtgenoot participeerde, een extra uitkering gedaan van f 14 574. Belanghebbende
gaf van dit bedrag 115 gedeelte (= f 2915) aan als inkomsten uit vermogen. Belanghebbende en haar kinderen gingen ervan uit dat 4/5 deel van de uitkering naar
burgerlijk recht ging behoren tot het met vruchtgebruik belaste kapitaal. De inspecteur was van mening dat het gehele bedrag van de uitkering ad f 14 574 tot
het inkomen van belanghebbende behoorde omdat dit bedrag zou voortvloeien uit
een vermogensrecht waarvan belanghebbende het vruchtgebruik had. Het geschil

21. Hetzelfde dient te gelden indien een vruchtgebruiker verteringsbevoegdheid
bezit. In dat geval heeft
de vruchtgebruiker de bevoegdheid het vermogensbestanddeel
te vervreemden en te verteren. Oat betekent echter niet dat de vruchtgebruiker ook op inkomsten die geen vruchten zijn, aanspraak kan maken.
Zolang de vruchtgebruiker geen gebruik maakt van zijn verteringsbevoegdheid
blijft de hoofdgerechtigde gerechtigd tot de inkomsten die niet aIs vruchten kwalificeren.
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spitste zich toe op de vraag, wie als genieter van de opbrengst ter grootte van 4/5
deel van het ontvangen bedrag in de heffing van de inkomstenbelasting moest worden betrokken. Het Hof deelde de mening van belanghebbende. Het burgerlijke recht verzette zich niet tegen de opvatting van belanghebbende. Van de uitkering is 4/5 deel ten goede gekomen aan de hoofdgerechtigden. Hierbij hoort de
belastingheffing zich aan te sluiten nu geen sprake is van een schijnhandeling.
Op het beroep in cassatie overweegt de Hoge Raad dat de uitkering terecht niet
tot het inkomen van belanghebbende is gerekend.
'dat blijkens het ten aanzien van het primaire rniddel overwogene die
winstuitkeringen zelve ten aanzien van belanghebbende geen vruchten van
het recht op de winstuitkeringen vormden;
dat echter belanghebbende, toen zij het vruchtgebruik van het recht op die
winstuitkeringen verkreeg, wei - en uitsluitend - verkreeg het recht op de
toekomstige vruchten van die winstuitkeringen;
dat te dien aanzien voor haar, toen op het winst-aandeel een uitkering plaats
yond, geen enkele verandering intrad en zij van deze uitkering niets genoot,
doch slechts behield het door haar reeds bij het ontstaan van het vruchtgebruik verkregen recht op de toekomstige vruchten van deze uitkering, die zelve deel van het vermogen van de blote eigenaren ging uitmaken en die door
belanghebbende, voorzover zij het vermogen, waarop het vruchtgebruik
rust, onder zich heeft, aan het einde van het vruchtgebruik volledig aan de
eigenaren zal moeten worden verantwoord;'.
In dit arrest is op goede gronden een juiste beslissing genomen.V Eenmaal aangenomen dat het recht op de uitkering niet als vrucht is aan te mer ken , komt de uitkering rechtens toe aan de hoofdgerechtigden, zodat voor een 'genieten' door de
vruchtgebruiker geen plaats is.
Hieruit blijkt dat ik mij niet kan vinden in de opvatting van Giele-'. Hij vraagt
zich af hoe de vruchten moeten worden belast wanneer deze in eigendom toekomen aan de hoofdgerechtigde maar belast met het recht van vruchtgebruik ten bate van de vruchtgebruiker. De volgende oplossing zou naar zijn mening in sommige gevallen uitkomst kunnen bieden: de vrucht valt uiteen in twee gedeelten waarvan het ene als zodanig toevalt aan de hoofdgerechtigde en het andere aan de
vruchtgebruiker. De een geniet dan de blote eigendom van de vrucht en de ander
het vruchtgebruik en een ieder moet zijn aandeel in de vrucht aangeven. Deze
oplossing is naar mijn mening niet houdbaar omdat de vruchtgebruiker geen enkei
recht heeft op de bate. De bate valt toe aan de hoofdgerechtigde. De vruchtgebruiker heeft alleen een recht op de vruchten uit die bate.
Giele geeft vervolgens het voorbeeld van een verhuurd pand waarop een vruchtgebruik rust. De maandelijkse huur is veellager dan gebruikelijk. Ter compensatie moet de huurder verbeteringen aan het pand aanbrengen. Volgens Giele 'kan
(men) zich in dat geval moeilijk voorstellen dat de vruchtgebruiker over het bedrag dat hij beter wordt van deze wijze van investeren (nl. de vruchtgebruikwaar-

22. Zo ook Zwemmer, Fed IB'64 Art. 63:3.
23. MBB nr. 7/8, juli/augustus
1968, biz. 133 e.v.
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de van de waardetoename van het huis) geen belasting zou moeten betalen'. In dit
geval geniet de vruchtgebruiker echter geen vrucht uit het pand. Hij geniet de
waarde van aanbouw ter vervanging van de vrucht. Dat wil zeggen dat hij niet
slechts voor de vruchtgebruikwaarde
van de waardetoename van het huis kan
worden belast, maar voor de volledige tegenprestatie die de huurder - in plaats
van de huur in contanten - voldoet. Het voorbeeld van Giele roert een ander probleem aan dan aan de orde was. De vraag was of vruchten die toekomen aan de
hoofdgerechtigde bij de vruchtgebruiker kunnen worden belast. Bij de verbeteringen aan het pand door de huurder, is sprake van een vervanging van de vrucht
waarvan de waarde in volle eigendom aan de vruchtgebruiker toebehoort.
Giele acht het mogelijk de vruchtgebruiker voor de vruchtgebruikwaarde
van
de inkomst te belasten door naar het vermogensbestanddeel te kijken en niet naar
het recht op het vermogensbestanddeel.
Zoals reeds verdedigd in deel II van
hoofdstuk 2 is het vermogensbestanddeel van belang om te cons tater en of er sprake is van een bron. Indien er echter sprake is van een bron is de rechtsbetrekking
tussen subject en object onontbeerlijk om een genieter van de inkomst te vinden.
Renserna-" sluit zich aan bij de opvatting van Giele:
'Het belaste bonusaandeel vloeit uit een bron en gaat behoren tot het vermogen in vruchtgebruik. Op dat vermogen heeft de vruchtgebruiker een recht.
In zoverre heeft hij genoten, net zo als de eigenaar!'
Volgens Rensema is het standpunt van de Hoge Raad, dat de vruchtgebruiker niet
in de heffing kan worden betrokken voor de vruchtgebruikwaarde,
achterhaald
door HR BNB 19641213. Indat arrest heeft de Hoge Raad immers uitdrukkelijk
beslist dat het vermogensbestanddeel de bron van inkomen is. Dat betekent echter
niet dat waardeveranderingen
van de bron zelf tot het inkomen behoren. Naar
mijn mening blijkt uit HR BNB 19771285 dat de Hoge Raad niet van inzicht is
veranderd. Het betrof de uitbetaling van postuum loon. Het loon werd (voor de
helft) toegevoegd aan het met vruchtgebruik belaste vermogen. Dit (gedeelte van
het) loon kon niet tot het inkomen van de vruchtgebruiker worden gerekend. In
de visie van Rensema zou men hier nu moeten redeneren dat het voordeel voortvloeit uit een bron, gaat behoren tot het vruchtgebruikvermogen
waarop de
vruchtgebruiker recht heeft en daardoor wordt genoten door de vruchtgebruiker.
De A-G Van Soest in zijn conclusie bij HR BNB 1983/17525 acht de opvatting
van Giele en Rensema in beginsel juist. De dubbele heffing die in die visie ontstaat
voor de vruchtgebruiker (eenmaal heffing over de vruchtgebruikwaarde
die aan
het vruchtgebruikvermogen
wordt toegevoegd en eenmaal heffing over de inkomsten uit dat vermogensbestanddeel)
wordt echter voorkomen door bij de
vruchtgebruiker niet te heffen over de bate die aan het vruchtgebruikverrnogen
wordt toegevoegd. De jurisprudentie, volgens welke de vruchtgebruiker niet voor
de vruchtgebruikwaarde in de heffing wordt betrokken, werd door Van Soest verdedigd als een analoge toepassing van de stamrechtvrijstelling. Op grond van deze

24. A1gemene aspecten van inkomsten uit vermogen, blz. 59.
25. Betreffende de teruggave van dividendbelasting, ingehouden ten laste van een niet vennootschapsbelastingplichtig lichaam dat de blote eigendom van aandelen bezat.
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redenering zou de vruchtgebruiker
langen:

verrekening van de voorheffingen

kunnen ver-

'dat het vruchtgebruikbestanddeel
van de "opbrengst" op het door art. 33,
lid 1, I.B.'64 aangewezen tijdstip niet aan inkomstenbelasting onderworpen
is, is er een gevolg van niet dat het hem niet toekomt, maar daarvan dat hij
een soort vrijstelling geniet'.
Naar mijn mening is er in het geheel geen sprake van een inkomst voor de vruchtgebruiker, zodat de analoge toepassing van de stamrechtvrijstelling niet aan de orde kan komen. De hierboven vermelde schrijvers komen tot deze oplossing uit onvrede met de jurisprudentie waarin is bepaald dat de hoofdgerechtigde slechts
voor de blote-eigendomswaarde
in de heffing kan worden betrokken (zie paragraaf 3.II.l.c). Aangezien de inkomst, niet zijnde vrucht, niet bij de vruchtgebruiker kan worden belast, is het niet de vraag of dit toch nog op een of andere manier
kan worden bereikt, maar draait het om de vraag waarom de hoofdgerechtigde
niet v~~r de volle waarde in de heffing kan worden betrokken. Ik kom hier aanstonds nog op terug.

3.lI.l.b Het tijdstip van genieten
Eenrnaal aangenomen dat de inkomst, niet zijnde vrucht, door de hoofdgerechtigde wordt genoten, rijst de vraag op welk moment hij de inkomst geniet. Is dit op
het moment dat hij de inkomst ontvangt en moet toevoegen aan het vruchtgebruikvermogen of is dit het moment waarop hij de vrije beschikking over de inkomst krijgt, te weten bij het einde van het vruchtgebruik. Giele26 is van mening
dat de blote eigendom van gelden een onvoldoende rijp geheel vormt om als inkomst te kunnen gelden. Slechts meer gespecificeerde zaken kan hij als inkomst
aanvaarden. Dat zou dan betekenen dat zodra de gelden een bel egging hebben gevonden een voldoende geconcretiseerd voordeel is behaald dat als inkomst kan
worden beschouwd. Deze opvatting kan naar rnijn mening geen enkele steun in
de wet vinden. Artikel 33 Wet IB 1964 bepaalt het genietingstijdstip. Op het moment dat het vermogensbestanddeel de inkomst afwerpt en deze via de bedding bij
de hoofdgerechtigde terechtkomt - hij is rechthebbende en niet de vruchtgebruiker omdat het geen vrucht in civiele zin betreft - heeft de hoofdgerechtigde daarmede de inkomst genoten. Vervolgens voegt hij de inkomst bij het vruchtgebruikvermogen. Als de inkomst door de vruchtgebruiker wordt geind, verandert er
niets. De vruchtgebruiker heeft geen eigen recht op de inkomst maar treedt slechts
namens de hoofdgerechtigde op. Men kan naar rnijn mening niet volhouden dat
de hoofdgerechtigde pas bij het einde van het vruchtgebruik de inkomst geniet.
Hij heeft immers eerder de beschikkingsmacht over de inkomst. Dat deze beschikkingsmacht aan beperkingen is onderworpen, doet hieraan niet af. Eerst wanneer
op geen enkele wijze kan worden beschikt over een inkomst, is vol te houden dat
er geen sprake is van genieten van de inkomst. 27
26. WFR 1957/4358, biz. 557.
27. Zie HR BNB 1958/187 omtrent
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3.II.l.c De omvang van de bate
De hoofdgerechtigde geniet de inkomst die niet als een vrucht in civiele zin kan
worden aangemerkt. De inkomst staat de hoofdgerechtigde echter niet vrijelijk ter
beschikking. De bate moet aan het vruchtgebruikvermogen
worden toegevoegd.
De vraag rijst dan of bij de bepaling van de omvang van de inkomst met deze zakelijke last rekening mag worden gehouden. In de jurisprudentie omtrent deze
problematiek is een vaste lijn waar te nemen. De hoofdgerechtigde geniet de bloteeigendomswaarde van de inkomst en niet de volle waarde. Deze jurisprudentie zal
eerst worden besproken.j" Vervolgens zal de kritiek die in de vakliteratuur hieromtrent is verschenen, worden ontleed, waarna conclusies worden getrokken.
Jurisprudentie
HR BNB 19561203. In deze casus had den broer en zus de blote eigendom van
een 30/0 premie-obligatie. De moeder was vruchtgebruikster. Op de obligatie werd
f 1000 afgelost, waarin begrepen een premie van f 900. Dit bedrag werd gestort
op de vruchtgebruikkapitaalrekening
en in opdracht van de vruchtgebruikster herbelegd. In geschil was of de hoofdgerechtigden de inkornst hadden genoten en zo
ja, tot welk bedrag. De Raad van Beroep overwoog dat het innen en herbeleggen
door de vruchtgebruikster niet met zich meebrengt dat deze ook de inkomst 'geniet'. Opbrengsten van vermogen worden slechts genoten door degene, die krachtens zakelijk recht of persoonlijk recht van vruchtgenot inkomsten trekt uit goedereno De vruchtgebruikster inde de prernie als beheerder voor de hoofdgerechtigden
en alleen de hoofdgerechtigden hadden een zakelijk recht krachtens hetwelk aan
hen de premie-inkomst toekwam. Omdat deze prernie ten gunste van de vruchtgebruikster werd herbelegd, kwam die premie slechts in beperkte mate ter beschikking van de hoofdgerechtigden.
De prernie werd door de hoofdgerechtigden
slechts gedeeltelijk genoten en voor de bepaling van de omvang van de inkornst
moest daarmee rekening worden gehouden. Kortom, de hoofdgerechtigden dienden de blote-eigendomswaarde van de inkomst tot hun inkomen te rekenen.
In cassatie overwoog de Hoge Raad dat partijen ervan uit waren gegaan dat
naar het burgerlijk recht de prernie ging behoren tot het met vruchtgebruik belaste
kapitaal en niet was een vrucht van de obligatie. Krachtens artikel 31 Besluit IB
1941 wordt een dergelijke premie echter weI als inkomst uit het kapitaal aangemerkt:
'dat echter deze artikelen aIleen de strekking hebben te bepalen welke baten
als inkomsten worden beschouwd en op welk tijdstip wordt genoten een bate, waarvan vaststaat, dat zij aan den belastingplichtige toekomt, maar
geenszins bedoelen tot, het inkomen van een belastingplichtige een bate te
brengen, welke volgens burgerlijk recht hem niet ten goede komt;
dat, nu vaststaat, dat volgens art. 31 als opbrengst beschouwde premie door
belanghebbendes schoonmoeder in vruchtgebruik en door haar kinderen in
bloten eigendom werd verkregen, het in overeenstemrning met art. 29 van het
Besluit is voor belanghebbende als opbrengst van vermogen aan te nemen de
krachtens zijn zakelijk recht van eigendom genoten premie, rekening gehou28. Zie ook Dits, Inkomsten

uit vennogen,

bIz. 148/149,
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den met den daaraan zakelijk verbonden last van vruchtgebruik ten behoeve
van zijn schoonrnoeder, terwijl deze opbrengst is genoten op het ogenblik,
dat zij door de gemeente Amsterdam ter beschikking van de daarop rechthebbenden werd gesteld;'.
In zijn noot bij dit arrest trekt Hofstra" de juistheid van dit arrest, voor wat betreft
de omvang van de bate, in twijfel. Hij vraagt zich af waar de belastingheffing over
het vruchtgebruikgedeelte blijft. Bij de vruchtgebruiker is dit niet te belasten aangezien de vruchtgebruiker niets geniet (zie HR BNB 1954/330). De aanwas van
blote eigendom naar volle eigendom lijkt ook niet als een belastbare inkomst te
kunnen worden aangemerkt. De hoofdgerechtigde geniet immers niets. Volgens
Hofstra had de Hoge Raad de duidelijke tekst van artike!31 van het Besluit moeten laten prevaleren, waardoor de premie integraaI bij de gerechtigden te belasten
zou zijn geweest. Het liquiditeitsprobleem dat hierdoor ontstaat voor de hoofdgerechtigde kan worden opgelost doordat slechts de opbrengst na belasting aan het
vruchtgebruikvermogen
hoeft te worden toegevoegd (hierop wordt later in paragraaf 3.11.4 nog teruggekomen).
Ondanks de kritiek die naar aanleiding van deze jurisprudentie verscheen, bleef
de Hoge Raad vasthouden aan de eenmaal uitgezette lijn. Zie HR BNB 1968/102.
Belanghebbende bezat voor 113 gedeelte de blote eigendom van een nalatenschap.
Ten aanzien van deze nalatenschap was bepaald dat 114 gedeelte van de vruchten
aan het vruchtgebruikkapitaal
moest worden toegevoegd. Partijen waren van mening dat 114 gedeelte van het dividend dat op het vermogen werd uitgekeerd, toebehoorde aan de hoofdgerechtigden onder de last dit dividend aan het vruchtgebruikvermogen toe te voegen. In het onderhavige geschil betreffende de te verrekenen dividendbelasting werd ervan uitgegaan dat belanghebbende slechts de
blote-eigendomswaarde van het dividend tot zijn inkomen moest rekenen. In cassatie bevestigt de Hoge Raad dit standpunt:
'dat - naar het Hof terecht heeft aangenomen - artikel 31 van het Besluit
op de Inkomstenbelasting 1941 niet medebrengt, dat voor de berekening van
het onzuivere inkomen dividenden als de ten processe bedoelde, indien zij
dee! gaan uitmaken van het met vruchtgebruik bezwaarde vermogen, onverkort moeten worden toegerekend aan de bloot-eigenaar met veronachtzaming van het zakelijk recht van vruchtgebruik, waarmede dat vermogen en
daarmede ook de daaraan toe te voegen dividenden zijn bezwaard;'.
A.l. van Soest vraagt zich in zijn noot bij dit arrest terecht af hoe de beschikking
van de erflater civielrechtelijk in elkaar steekt. Van de vruchten moet 114 gedeelte
aan het vruchtgebruikvermogen
worden toegevoegd. Partijen gingen er weliswaar
van uit dat 114 gedeelte van de vruchten aan de hoofdgerechtigden toebehoorden,
onder de last deze aan het vruchtgebruikvermogen
toe te voegen. Men zou evenwel
ook kunnen concluderen dat de vruchten geheel toekomen aan de vruchtgebruiker, onder de last 114 gedeelte toe te voegen aan het vruchtgebruikvermogen.
Dit
zou betekenen dat de vruchtgebruiker eigenaar wordt van aIle vruchten onder de
last 1/4 gedeelte aan het kapitaal toe te voegen. In dat geval geniet de vruchtgebruiker de volle waarde van de vruchten.
Van Soest is vervolgens van rnening dat de vruchtgebruiker
de blote72
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eigendomswaarde van het 114 deel van zijn inkomen zou kunnen aftrekken waarvoor de hoofdgerechtigde
dan weer wordt belast. Welke bron ligt dan ten
grondslag aan de inkomst voor de hoofdgerechtigde? Of moet men ervan uitgaan
dat zowel de hoofdgerechtigde als de vruchtgebruiker ieder hun deel krachtens een
beperkt recht genieten? In dat geval geniet de hoofdgerechtigde
de bloteeigendomswaarde van de inkomst als inkomsten uit vermogen en de vruchtgebruiker geniet de vruchtgebruikwaarde
van de inkomst als inkomsten uit vermogen.
Deze oplossing spreekt mij echter niet aan. De vruchtgebruiker Of de hoofdgerechtigde is tot de inkomst gerechtigd. Dat er twee gerechtigden ten aanzien van dezelfde inkomst zouden bestaan, lijkt me niet wei denkbaar.
In de tweede plaats, aldus A.J. van Soest, kan de making betekenen dat 114 gedeelte van de vruchten niet aan de vruchtgebruiker toevalt maar aan de hoofdgerechtigde onder de last daarop een vruchtgebruik te creeren, Hiervan zijn partijen
uitgegaan. Er bestaat dan geen enkele reden een gedeelte van de inkomsten onbelast te laten. Hij wijst op het verschil met HR BNB 19581254 in welk geval
postuum pensioen werd uitbetaald. Het pensioen valt vanaf het moment van betaalbaarstelling in het vruchtgebruikvermogen.
De hoofdgerechtigden
hebben
nooit meer gehad dan de blote eigendom van het pensioen. In het geval van HR
BNB 1968/102 zou kunnen worden betoogd dat telkens een nieuw recht van
vruchtgebruik ontstaat op de inkomsten die jaarlijks toekomen aan de hoofdgerechtigde. Op het moment van betaalbaarstelling geniet de hoofdgerechtigde de
volle waarde terwijl op hetzelfde moment een vruchtgebruik ten behoeve van de
vruchtgebruiker op de inkomsten wordt gevestigd.
Tot hier kan ik instemmen met Van Soest. Hij eindigt echter met de stelling dat
de vruchtgebruiker een recht van vruchtgebruik op nieuw ontstane zaken verkrijgt, welk recht hij tevoren niet had. Er is naar de mening van Van Soest geen
enkele reden de waarde van dit recht onbelast te laten. Het is eenvoudig een uit
vermogen verkregen starnrecht.
Met deze laatste toevoeging ben ik het oneens. De vruchtgebruiker verkrijgt
geen stamrecht maar een recht van vruchtgebruik op de inkomsten. Een stamrecht
is niets anders dan het geheel van periodieke uitkeringen en daarmee een fiscaalrechtelijke kwalificatie van een inkomstenstroom. Het recht van vruchtgebruik is
een goederenrechtelijke kwalificatie op grond waarvan de vruchtgebruiker tot de
vruchten is gerechtigd. Een starnrecht is iets dat naar zijn aard inkomsten oplevert
in tegenstelling tot een recht van vruchtgebruik. Het recht van vruchtgebruik regeit de verhouding tussen vruchtgebruiker, hoofdgerechtigde en het hoofdgoed,
maar levert uit zichzelf geen inkomsten op. Die zijn afkomstig uit de achterliggende vermogensbestanddelen,
hetgeen i.c. aandelen waren.
In hetzelfde jaar verscheen HR BNB 1968/177. In dit geval ontvingen de hoofdgerechtigden bonusaandelen die aan het vruchtgebruikkapitaal
werden toegevoegd. De hoofdgerechtigde wenste slechts de blote-eigendomswaarde van de bonusaandelen tot zijn inkomen te rekenen, terwijl de inspecteur van mening was dat
op grond van artikel29 Wet IB 1964 dwingend het nominale bedrag van de bonusaandelen tot het inkomen behoorde. Hij beriep zich op de wetshistorie van dit artikel. Op grond van deze wetshistorie zou een afwijking van artikel 31 lid 1 tweede
volzin en onder 2, alsmede artikel 32 van het Besluit (waarop de voorafgaande jurisprudentie was gebaseerd) zijn gerechtvaardigd. Het Hof was echter van oordeel
dat aan persoonlijke omstandigheden van de aandeelhouder met voorbij kan wor73
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den gegaan. Het Hof overwoog vervolgens dat de basisconceptie Diet tot het uiterste is doorgevoerd, gezien het gegeven dat in geval van afstempeling van aandelen, het denkbaar is dat bij de aandeelhouder meer inkomsten uit de aandelen worden belast dan de NV aan winst realiseert.
In cassatie overwoog de Hoge Raad:
'dat, al bepaalt artikel29 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 uitdrukkelijk, dat in geval van uitreiking van aandelen aan aandeelhouders de nominale waarde als dividend wordt beschouwd voor zover niet blijkt van storting
- waarvan met betrekking tot aandelen uitgereikt krachtens herkapitalisatie
geen sprake is -, dit voorschrift Diet medebrengt, dat dit in aandelen genoten dividend, indien het deel uitmaakt van een met vruchtgebruik bezwaard
vermogen, onverkort zou moeten worden toegerekend aan de bloot-eigenaar
met veronachtzaming van het zakelijk recht van vruchtgebruik, waarmede
dat vermogen is bezwaard;
dat het Hof bij de vaststelling van de inkomsten, door belanghebbendes echtgenote als bloot-eigenares uit de onderhavige herkapitalisatie in de vorm van
aandelen genoten, dan ook terecht rekening heeft gehouden met het bestaan
van dat zakelijk recht, waardoor het aandeel van die echtgenote in die inkomsten tot de blote eigendom daarvan beperkt bleef;'.
Deze jurisprudentie wordt in het algemeen Diet bevredigend geacht. 29 De schrijvers beroepen zich in hun kritiek op het systeem van de opbrengstbepaling van
aandelen. In de MvT30 is dit systeem aldus omschreven dat voor de totaliteit van
aandeelhouders uiteindelijk als inkomen wordt beschouwd het totaal van de door
de NV vanaf de oprichting tot aan de liquidatie behaalde winst. Het systeem kan
men aldus omschrijven, dat al hetgeen aan de aandeelhouders ten goede komt boven het gestorte kapitaal inkomen is.3i Het beslissende uitgangspunt van de memorie van toelichting met betrekking tot aandelenbezit is dat tot de inkomstensfeer Diet aileen wordt gerekend het losmaken van de winst uit het vermogen van
de NV, maar meer in het algemeen elke manifestatie van de waarde-aanwas van
een aandeel, dit is elke naar buiten blijkende omzetting van winst als gevolg van
een handeling tussen de NV en de aandeelhouder. Zodra winsten van het lichaam
onder de kapitaalklem komen, wordt inkomen bij de aandeelhouder geconstateerd. In hoeverre hij daadwerkelijk is verrijkt, is Diet relevant. Er dient te worden
geheven omdat de fiscus voor het bedrag dat onder de kapitaalklem komt, zijn
claim verliest. Hieruit blijkt dat de gevolgen voor de aandeelhouder in beginsel
Diet van belang zijn. Het inkomen wordt vanuit de BVINV bepaald. Dat bij de
uitreiking van een bonusaandeel aan de hoofdgerechtigde
slechts de bloteeigendomswaarde tot het inkomen moet worden gerekend is dan onhoudbaar.
Hetzelfde geldt in geval van inkoop of liquidatie.
Verschillende auteurs wijzen op de MvA van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 waarin de wetgever zich bij de jurisprudentie van de Hoge Raad zou hebben
neergelegd. Op bIz. 41 wordt overwogen:
29. Zie Bartel, Inkomstenbelastingaspecten
30. Wetsontwerp 5380, biz. 18 rk.
31. Wetsontwerp 5380, MvA biz. 45 rk.
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'dienaangaande mer ken de ondergetekenden op dat slechts wanneer duidelijk vaststaat dat vruchtgebruiker en blote eigenaar zijn overeengekomen dat
de vruchten uit het met vruchtgebruik belaste vermogen, in afwijking van
wat volgens het burgerlijk recht geldt, niet aan de vruchtgebruiker zullen toekomen maar aan het vermogen in blote eigendom zullen worden toegevoegd,
en voorts vaststaat dat niet van een schijnovereenkomst
sprake is, deze
vruchten tot het inkomen van de blote eigenaar en niet tot dat van de vruchtgebruiker gerekend moeten worden'.
In deze passage wordt echter slechts gezegd wie de inkomst geniet en niets omtrent
de omvang van de inkomst. Dat de wetgever niet nader op de jurisprudentie van
de Hoge Raad is ingegaan, impliceert echter wei dat hij zich bij de opvatting van
de Hoge Raad heeft neergelegd.

3.II.l.d Commentaar
De hierboven behandelde jurisprudentie is onbevredigend. Het uitgangspunt dat
slechts de hoofdgerechtigde en niet de vruchtgebruiker kan worden belast voor de
inkomst die aan het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd, is op zich
zelf juist. Dat de hoofdgerechtigde echter slechts voor de blote-eigendomswaarde
in de heffing wordt betrokken komt mij onjuist voor. Met persoonlijke omstandigheden wordt bij de bepating van de inkomsten uit vermogen immers geen rekening gehouden.
Grapperhaus+
- medestander van de Hoge Raad - verwijt Hofstra dat hij
het doet voorkomen alsof de inkomstenbelasting een objectieve belasting is, terwijl het een subjectieve belasting is. Grapperhaus heeft gelijk als hij de inkomstenbela sting als een subjectieve belasting best em pelt, dat wil echter niet zeggen dat
de afzonderlijke inkomsten subjectief worden bepaald. Het subjectieve van de inkomstenbelasting is gelegen in het uitgangspunt dat het subject moet worden belast aan de hand van een maatstaf van heffing (het inkomen). Bij dergelijke belastingen wordt met de persoonlijke omstandigheden van de belastingplichtige rekening gehouden. Een subjectieve belasting impliceert echter niet dat bij de bepaling van de omvang van de inkomsten uit de afzonderlijke bronnen eveneens rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van belastingplichtige.
Zoals reeds betoogd in deel II van hoofdstuk 2 worden de inkomsten uit vermogen
juist objectief bepaald, vanuit de bron wordt de inkomst bepaald. De opbrengstrelatie tussen het vermogensbestanddeel en het subject is van belang om de genieter
van de inkomst te traceren. Of het subject door de inkomst wordt verrijkt, is dan
niet meer van belang. We zien dit duidelijk terug in de bepalingen met betrekking
tot de inkomsten uit aandelen.
De Hoge Raad heeft naar mijn mening dan ook ten onrechte rekening gehouden
met de last van het vruchtgebruik bij de waardebepaling van de inkomst. 33 Artikel24 Wet IB 1964 biedt deze ruimte niet. Met persoonlijke omstandigheden kan
bij de omvang van de vermogensinkomst slechts rekening worden gehouden in32. Fed IB: 19:66.
33. Zie oak Van Arendonk,

Inkoop van eigen aandelen,

bIz. 205 en 305.
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dien een inkomst in natura wordt genoten. Artikel 34 Wet IB 1964 bepaalt dat de
inkomsten in natura naar de waarde in het economische verkeer moeten worden
gewaardeerd, tenzij het niet mogelijk of gebruikelijk is de inkomst in natura te
gelde te maken. In dat geval wordt de besparing als waarde in aanmerking genomen. De vraag is of een inkomst uit vermogen onder de last van het vruchtgebruik
als een inkomst in natura kan worden aangemerkt. Van inkomsten in natura is,
blijkens lid 1 van artikel 34 Wet IB 1964, sprake indien inkomsten niet in geld
worden genoten. 'Niet in geld' betekent: niet in Nederiands betaaimiddei. 34 In de
regel zullen de inkomsten uit vermogen in geld worden genoten, zodat het waarderingsvoorschrift van artikel 34 Wet IB 1964 niet aan de orde komt. Indien bonusaandelen worden genoten, is sprake van niet in geld genoten inkomsten. Hiervoor
geeft artikeI 29 Wet IB 1964 echter een waarderingsvoorschrift.
De waarde wordt
op de nominale waarde van de bonusaandelen gesteld.
In de gevallen waarin de Hoge Raad oordeelde dat slechts de bloteeigendomswaarde in aanmerking behoefde te worden genomen, was steeds sprake
van inkomsten in geld of bonusaandelen waarvoor artikel 29 Wet IB 1964 is geschreven. Het oordeel van de Hoge Raad kan, gezien de reikwijdte van artikel 34
Wet IB 1964, niet door deze bepaling worden gerechtvaardigd.
Zo al rekening met de last van vruchtgebruik zou kunnen worden gehouden,
zou dit slechts kunnen op grond van de aftrekbare kosten, omdat de omvang van
de inkomst vaststaat op het moment dat deze vanuit het vermogensbestanddeel
wordt geconstateerd. De inkomst spoelt aan bij de hoofdgerechtigde die deze aan
het vruchtgebruikvermogen
toevoegt. Voor aftrekbare kosten is naar mijn mening
echter geen plaats omdat de hoofdgerechtigde geen kosten ter verwerving van inkomsten maakt. Hij is inkomensbestedend bezig." Ais door de rechthebbende
eerst een inkomst wordt genoten en vervolgens vestigt hij een recht van vruchtgebruik op de tot vermogensbestanddeel verworden opbrengst, levert dit voor hem
geen aftrekbare kosten op. De inkomst wordt voor de volle waarde belast. De inkomsten uit de tot vermogensbestanddeel
verworden inkomst, worden wederom
in de heffing betrokken.
De vraag rijst of het ontvangen van een inkomst onder de last van vruchtgebruik zodanig verschilt van de situatie dat de inkomst in volle eigendom wordt
ontvangen, dat ook verschil in belastingheffing is gerechtvaardigd. Dit verschil is
naar mijn mening niet aanwezig. Het recht van vruchtgebruik rust op een kapitaal, welk kapitaal bestaat uit vermogensbestanddelen.
Hetgeen de hoofdgerechtigde ontvangt, is een inkomst welke pas verwordt tot vermogensbestanddeel als
deze door de poort van de belastingheffing is gegaan.I" De waarde van het vermogensbestanddeel wordt derhalve beinvloed door het bestaan van het vruchtgebruik, maar niet de waarde van de inkomst.
34. Zie Van Dijck, Het genieten van inkomsten, biz. 150.
35. Zie ook C. van Soest, WFR 1956/4308, biz. 594. Anders Scholten, WFR [968/4901, biz. 539. Hij
is van mening dat de beslissing dat de hoofdgerechtigde slechts voor de blote-eigendomswaarde
wordt
belast, aansluit bij de maatschappelijke realiteit. De hoofdgerechtigde geniet (in afwijking van wat bij
de verhouding vruchtgebruiker
- hoofdgerechtigde
normaal is) vruchten, maar hij heeft over die
vruchten niet de volle zeggenschap. Hij moet ze beleggen ten behoeve van de vruchtgebruiker. Dat is
een beperking die de hoofdgerechtigde wei degelijk gevoelt; hij kan her inkomen slechts op zeer gerichte
wijze besteden, aid us Scholten.
36. Terminologie ontleend aan Van Dijck , Gielebundel, biz. 192.

76

INKOMSTEN NIET ZIJNDE VRUCHTEN

De jurisprudentie van de Hoge Raad, aangaande de omvang van de bate, heeft
alleen betrekking op vermogensinkomsten. Nog niet heeft de Hoge Raad geoordeeld over het geval dat postuum loon aan de hoofdgerechtigden wordt uitbetaald, welk bedrag moet worden toegevoegd aan het vruchtgebruikverrnogen.F
Zwemrner f betoogt dat de erfgenamen als rechtverkrijgenden onder algemene
titel dezelfde positie innemen als de erflater. Als de erflater onder de levenden niet
kan bewerkstelligen dat hem toekomend loon bij een derde wordt belast (HR BNB
1968/133) dan kan hij dat evenmin door rniddel van een testament. De band tussen gerechtigde en de bron is hier dermate sterk dat de afgifte van het loon in
vruchtgebruik door de (erfgenamen van de) gerechtigde voor de inkomstenbelasting als een vorm van inkomensbesteding moet worden gezien. Zwemmer is aldus van mening dat de hoofdgerechtigde voor de volle waarde moet worden belast
en dat de jurisprudentie omtrent de vermogensinkomsten
hier niet geldt. Hof
Amsterdam heeft tweemaal beslist dat de hoofdgerechtigde slechts voor de bloteeigendomswaarde van het postume loon kan worden belasr'? en onlangs heeft
Hof 's-Hertogenbosch in gelijke zin beslisr'", Ik verwacht dat de Hoge Raad ook
voor wat betreft postuum loon slechts de blote-eigendomswaarde als inkomst in
aanmerking zal nemen.
RR BNB 1968/133 betrof de vraag wie de gecedeerde loonvordering genoot. De
Hoge Raad besliste dat, ondanks de cessie, de werknemer het loon genoot. In dit
arrest is derhalve een beslissing gegeven omtrent de genieter en niet omtrent de
omvang van een inkomst (dit laaste was niet in geschil). Ik zie geen enkel argument waarom de Hoge Raad, uitgaande van con stante rechtspraak, met het recht
van vruchtgebruik als zakelijke last rekening wil houden bij de bepaling van de
omvang van de vermogensinkomsten en niet in geval van postuum loon.

3.lI.l.e

Samenvatting

Hierboven is de problematiek besproken van de inkomst die niet een vrucht in civiele zin is, en die dee Ivan het vruchtgebruikvermogen
gaat uitmaken. De genieter
van de inkomst is de hoofdgerechtigde omdat alleen hij tot de inkomst is gerechtigd. De vruchtgebruiker heeft slechts recht op de vruchten uit deze inkomst, zodat hij in fiscale zin niets geniet. De opvatting dat de vruchtgebruiker een stamrecht zou genieten is naar rnijn mening onjuist omdat het recht op de vruchten een
civieirechtelijke kwalificatie is die slechts de relatie hoofdgerechtigde-vruchtgebruiker ten aanzien van het hoofdgoed en vruchten regelt. Een stamrecht is een
fiscaalrechtelijke kwalificatie van een inkomstenstroom,
terwijl een recht van
vruchtgebruik uit zichzelf geen inkomsten in ficale zin oplevert.
Nadat is vastgesteld dat aileen de hoofdgerechtigde als genieter van de inkomst
kan worden aangemerkt, heeft de Hoge Raad beslist dat de hoofdgerechtigde

37. HR BNB 19541330 betrof weliswaar geen verrnogensinkornst,
docb een pensioenuitkering. Het arrest bad slechts betrekking op de toerekening van de bate en gaf geen oordeel over de ornvang van de
bate.
38. Fed IB'64 Art. 63:3.
39. Hof Amsterdam BNB 19601216 en Hof Amsterdam BNE 1977/81.
40. V-N 1991, biz. 608.
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slechts voor de blote-eigendomswaarde
kan worden belast. Bij bepating van de
omvang van de inkomst moet derhalve rekening worden gehouden met de daaraan
verbonden zakelijke last van vruchtgebruik.
Deze constante jurisprudentie heeft veel kritiek gekregen. Binnen een objectief
systeem van inkomstbepaling - zoals geldt voor de inkomsten uit vermogen staat de omvang van de bate vast zodra deze uit het vermogensbestanddeel wordt
getrokken. De persoonlijke omstandigheden van het subject spelen daarbij geen
enkele rol. Een uitzondering geldt indien de inkomsten in natura worden genoten
en het niet mogelijk of gebruikelijk is de inkomsten te gelde te maken. In dat geval
wordt bij de waarde van de besparing voor de belastingplichtige aangesloten.
Aangezien de in geschil zijnde inkomsten telkens inkomsten in geld betroffen, kan
de blote-eigendomswaarde niet met een beroep op artikel34 Wet IB 1964 worden
gerechtvaardigd. Bij bonusaandelen is weliswaar sprake van inkomsten in natura,
maar hiervoor geeft artikel 29 Wet IB 1964 uitdrukkelijk een waarderingsvoorschrift op grond waarvan de nominale waarde als inkomsten wordt aangemerkt.
Ook bij de uitbetating van postuum loon onder de last van een vruchtgebruik
behoort naar mijn mening geen rekening te worden gehouden met de waardedruk
die uitgaat van het recht van vruchtgebruik. Het loon wordt genoten door de
werknemer (of zijn rechtverkrijgenden).
Waarschijnlijk oordeelt de Hoge Raad
anders.
Ten aanzien van de opbrengst van aandelen kan een extra argument worden
ontleend aan de basisconceptie die ten grondslag ligt aan de bepaling van de inkomsten uit aandelen. Vanuit de vennootschap wordt bepaald of sprake is van een
inkomst. Persoonlijke omstandigheden blijven daarbij geheel buiten beschouwing. Zo kan het zich voordoen dat een aandeelhouder feitelijk verarmt en toch
een inkomst in fiscale zin wordt geconstateerd. Het lijkt dan ook in strijd met het
systeem van inkomensbepaling om met een recht van vruchtgebruik dat op de inkomst gaat rusten, rekening te houden.

3.11.2 De invloed van de blote-eigendomswaarde

op de belastingbeffing

Uit de hiervoor besproken jurisprudentie blijkt dat de hoofdgerechtigde voor de
blote-eigendomswaarde van een inkomst wordt belast indien deze inkomst geen civiele vrucht is en aan het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd. Over
de vruchtgebruikwaarde
wordt geen belasting verschuldigd omdat de vruchtgebruiker geen inkomst geniet.
De meeste auteurs komen naar aanleiding van deze jurisprudentie tot de conclusie dat hierdoor een lek in de inkomstenbelastingheffing
is ontstaan. Er zijn echter
ook auteurs die zich medestanders tonen van de Hoge Raad. Zo meent
Grapperhaus+' dat slechts de blote-eigendomswaarde
belastbaar is omdat de
waarde-aangroei van blote eigendom naar volle eigendom voor een particulier onbelast is. Met andere woorden: de onbelastbaarheid is inherent aan het wettelijk
systeem en de daarop gebaseerde juridische positie van de belastingplichtige. In

41. Fed lB: 19:66.
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dezelfde zin oordeelden Visser42 en Scholten+'. Deze laatste acht het juist, wei rekening te houden met slechts de blote-eigendomswaarde omdat de hoofdgerechtigde geen 'volwaardig' inkomen geniet. Deze constatering ligt naar zijn mening
nog geheel in de sfeer van het inkomen en niet in de sfeer van de besteding van
het inkomen. Stevens" is van mening dat geen lek in de belastingheffing optreedt
door het standpunt van de Hoge Raad. De vermogenswaarde van het vruchtgebruik is gelijk aan de contante waarde van de toekomstige inkomsten die volgens
het objectieve systeem zullen worden belast. Aileen door sfeerovergang kan de fiscus naar zijn mening iets te kort komen. Binnen het objectieve systeem ontstaat
geen lek omdat de inkomstenbelasting die niet wordt geheven over het vruchtgebruikgedeeite van de inkomst, evenveel bedraagt als de contante waarde van de
inkomstenbelasting over de toekomstige inkomsten. Hij wijst op het gevaar van
dubbele heffing in het geval waarin het vermogensrecht zelf in fiscaal-juridische
zin als een vrucht wordt aangemerkt, waarvan de vruchten te zijner tijd eveneens
worden belast.
Naar mijn mening kan in dit geval geen sprake zijn van dubbele heffing. Dubbele heffing kan men juridisch en economisch opvatten. Onder juridisch dubbele
heffing wordt verstaan het geval dat een persoon ten aanzien van een object door
twee heffingsbevoegde instanties wordt belast. Van econornisch dubbele heffing
is sprake indien bij twee personen over een zelfde object belasting wordt geheven
dan weI bij een persoon tweemaaI over formeel verschillende, doch materieel identieke objecten door een of twee belastingheffende instanties wordt geheven.P Indien over het gedeelte van de inkomst dat aan het vruchtgebruikvermogen
wordt
toegevoegd, inkomstenbelasting wordt verschuldigd dan betekent heffing over de
inkomsten uit het vruchtgebruikvermogen
nog geen dubbele heffing. Er is geen
sprake van materieel dezelfde objecten. Eerst wordt een inkomst belast. Vervolgens wordt die inkomst ten behoeve van de vruchtgebruiker belegd, zodat deze inkomst op zijn beurt weer inkomsten gaat afwerpen.
Stevens memoreert aan inkomsten die in de vorm van een stamrecht worden genoten. Hier kan zich - zonder wettelijke voorziening - dubbele heffing voordoen. Materieel identieke objecten worden tweemaal bij dezelfde persoon door
dezelfde heffende instantie belast. Eerst wordt het stamrecht - zijnde het geheel
van periodieke uitkeringen - in de heffing betrokken en later worden de tot uitkering komende terrnijnen - de afzonderlijke periodieke uitkeringen - wederom
in de heffing betrokken.
In 1983 verscheen in het WFR een artikel van de hand van R.H. Bos46 waarin
hij met behulp van een cijfervoorbeeld tracht aan te tonen dat er geen lek in de
belastingheffing is ontstaan. Naar aanleiding van deze rekenkundige exercitie rekent Van Dijck in zijn noot bij HR BNB 1983/175 voor dat er weI een lek in de
belastingheffing ontstaat. Hij toont aan dat de belastingheffing aileen sluit indien
bij de hoofdgerechtigde de volle eigendomswaarde wordt belast.

42. In zijn praeadvies over de fiscale aspecten van het vruchtgebruik
Candidaat-Notarissen,
1961, biz. 140. Zie ook Fed IB: 19: 11.
43. WFR 1968/4901, biz. 541.
44. Fed Div.Bel.'65 Art. 10: 5.
45. Zie Van Raad, Curs us Belastingrecht (Internationaal
Belastingrecht)
46. WFR 1983/5589, biz. 501 e.v,

voor de Broederschap

van

onder 1.1.2.
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Een en ander zal hieronder nader worden uitgewerkt. Om te beoordelen of verschil in belastingheffing optreedt, moet een vergelijking worden gemaakt tussen
de situatie dat op het vermogen een recht van vruchtgebruik rust en de situatie dat
dat niet het geval is. Vergeleken wordt het eindvermogen en de totaal verschuldigde inkomstenbelasting.
Gegevens:
- In 1990 ontvangt de hoofdgerechtigde een inkomst - niet zijnde een civielc
vrucht - ten bedrage van f 100 000. Dit bedrag moet worden toegevoegd aan
het vruchtgebruikvermogen.
AIle opbrengsten worden herbelegd. Dat betekent in de vruchtgebruiksituatie
dat Diet alleen de jaarlijkse opbrengst van het vruchtgebruikkapitaal
wordt belegd, maar tevens de opbrengsten van de vruchten.
Het inkomstenbelastingtarief
bedraagt 6OOfo.
De marktrente bedraagt 10%.
Duur van het vruchtgebruik is 10 jaar.
In elke situatie wordt berekend hoeveel het beginvermogen bedraagt, hoeveel het
eindvermogen bedraagt en hoeveel de totaal verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt, De totaal verschuldigde inkomstenbelasting bestaat uit de inkomstenbelasting die in 1990 over de inkomst wordt verschuldigd en de toekomstig verschuldigde inkomstenbelasting over de baten uit deze tot vermogen verworden inkomst.
De toekomstig verschuldigde inkomstenbelasting wordt berekend naar de waarde
in 1990. Om een juiste vergelijking te maken is het immers vereist dat de grootheden die worden vergeleken naar hetzelfde moment worden berekend (de totaal
verschuldigde inkornstenbelasting in de verschillende situaties zou dus ook naar
de toekomstige waarde kunnen worden berekend voor een zuivere vergelijking).
In geval van de vruchtgebruiksituatie
wordt ervan uitgegaan dat de hoofdgerechtigde aan het vruchtgebruikvermogen moet toevoegen de inkomst verminderd
met de door hem verschuldigde inkomstenbelasting, zodat ook in dit geval het nettobedrag wordt herbelegd."?

Situatie I:
De eigenaar ontvangt f 100 000 die hij herbelegt voor een peri ode van 10 jaar.
Inkomst f 100 000
60% IB f 60 000
resteert f 40 000
Beginvermogen: f 40000
Eindvermogen: 1,4802448

X

f 40000

f 59 210

47. Zie hierorntrent paragraaf 3.11.4.
48. 1,48024 is de factor waarmee het beginvermogen moet worden vertnenigvuldigd om de waarde van
het eindvermogen ultimo jaar 10 te berekenen, uitgaande van een samengestelde interest van 4070.
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De verschuldigde inkomstenbelasting in 1990 over de inkomst ter grootte van
f 100 000 bedraagt f 60 000. f 40 000 wordt gedurende 10 jaren herbelegd, evenals de opbrengsten van dit kapitaal. De contante waarde van de verschuldigde
inkomstenbelasting over de opbrengsten van dit kapitaal gedurende de komende
10 jaren bedraagt in 1990 f 23 08049.
De contante waarde van de totaal verschuldigde inkomstenbelasting bedraagt
in 1990 f 60 000 + f 23 080 = f 83080.

Situatie II:
In dit geval moet de inkomst aan het vruchtgebruikvermogen
worden toegevoegd. Dat betekent dat de hoofdgerechtigde voor de blote-eigendomswaarde
wordt belast. De blote-eigendomswaarde kan men pas berekenen als men weet wat
de waarde van het vruchtgebruik is, welke waarde weer afhankelijk is van de verschuldigde inkomstenbelasting. Dit leidt tot de volgende vergelijkingen:
vg50
IB

=

=

6,144551

X

1007052 X (f 100000

- IB)

60% x (f 100 000 - vg)

49
Eind jaar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

opbrengst

IE

netto

totaal vermogen

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

4000
4160
4326
4499
4679
4867
5061
5264
5474
5693

2400
2496
2596
2699
2807
2920
3037
3158
3284
3416

1600
1664
1730
1800
1872
1947
2024
2106
2190
2277

41 600
43264
44 994
46794
48 666
50 613
52 637
54 743
56 933
59 210

De totaal verschulcligde inkornstenbelasting over deze 10 jaren moet contant worden gemaakt naar de
waarde nu, tegen 4070.De contante waarde van elke IB-termijn bedraagt f 2308 zodat de tot ale contante
waarde van de verschuldigde IB 10 x f 2308 = f 23 080 bedraagt.
50. Vg staat voor waarde van het vruchtgebruik.
51.6,1445 is de factor waarmee de jaarlijkse uitkering moet worden vermenigvuldigd om de contante
waarde per begin 1990 van de 10 jaarlijkse termijnen - te beginnen bij begin jaar I - te berekenen
tegen een rente van 10070.Deze factor heeft betrekking op een con stante reeks. De waarde van het
vruchtgebruik wordt immers bepaald door de vruchten die jaarlijks krachtens dat recht worden genoten. De waarde van het vruchtgebruik wordt dus niet beinvloed door de wijze waarop de vruchtgebruiker de vruchten aanwendt. Zou bij de waardebepaling van het recht van vruchtgebruik rekening worden
gehouden met het feit dat de vruchtgebruiker de vruchten herbelegt, dan zou men uit moeten gaan van
een groeiende reeks. Dat zou betekenen dat het vruchtgebruik waardevoller is door de herbeleggingen
terwijl het vruchtgebruik voor een vruchtgebruiker die de vruchten jaarlijks consumeert, geringer is. De
waarde van het vruchtgebruik is een objectieve grootheid die naar mijn mening niet kan worden bemvloed door de aanwendingskeuze die de vruchtgebruiker eraan geeft.
52. Uitgegaan moet worden van de bruto-opbrengst van het vruchtgebruik. Weliswaar zal de vruchtgebruiker over de vruchten inkomstenbelasting zijn verschuldigd, dat bemvloedt naar mijn mening echter
niet de waarde van het vruchtgebruik als zodanig. Zou wei rekening worden gehouden met de inkomstenbelastingheffing
over de vruchten dan zou de waarde van de blote eigendom voor de hoofdgerechtigde worden bemvloed door het rnarginale inkomstenbelastingtarief
van de vruchtgebruiker.
De
objectieve waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald door de jaarlijkse vruchten die het vruchtgebruik afwerpt.
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De verschuldigde inkomstenbelasting door de hoofdgerechtigde in 1990 over de
blote-eigendomswaarde
bedraagt f 36 64153.
Aan het vruchtgebruikvermogen
wordt toegevoegd: f 100 000 - f 36 641 =
f 63 359.
Beginverrnogen:

f 63 359

Eindvermogen

hoofdgerechtigde: f 63 359
vruchtgebruiker
: f 30 42354
Totaal eindvermogen
f 93 782
De verschuldigde inkomstenbelasting
over de bate in 1990 ten bedrage van
f 63 359 bedraagt f 36 641. f 63 359 wordt gedurende 10 jaar herbelegd evenals
de opbrengsten daarvan. De contante waarde van de verschuldigde inkomstenbe-

53. vg = 61,44511Jo x (f 100 000 - IB)
IB = 6OIIJo x (f 100 000 - vg) .
IB = 0,6 x (f 100 000 - 0,61445 x (f 100 000 - IB»
IB = 60 000 - 0,6 x (61,445 - (0,61445 x IB»
IB = 60 000 - 0,6 x 61,445 + 0,6 x 0,61445 x IB
IB - 0,6 x 0,61445 x IB = 60 000 - 0,6 x 61,445
(1 - 0,6 x 0,61445) x IB = 60 000 - 0,6 x 61,445
IB = 60 000 - 0,6 x 61,445
(1 - 0,6 x 0,61445)
IB = 23 133
0,63133
IB = 36641
54.
opbrengst
IB
netto
van de
vruchten
Eind jaar
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

f
f
f
f
f
f
f
f
f

253
517
791
1076
1373
1681
2001
2335
2682

f
f
f
f
f
f
f
f
f

152
310
475
646
824
1008
1201
1401
1609

f
f
f
f
f
f
f
f
f

101
207
316
430
549
672
801
934
1073

netto opbrengst
vruchtgebruik
f 2534
f 2534
f 2534
f 2534
f 2534
f 2534
f 2534
f 2534
f 2534
f 2534

cumulatief
vermogen

f

f
f
f
f
f
f
f

2534
5169
7910
10 761
13 725
16 808
20 014
23 349
26 817
30 423
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lasting over de opbrengsten van dit kapitaai gedurende de komende 10 jaar bedraagt in 1990 f 36 55355.
Totaal verschuldigde inkomstenbelasting f 36 641 + f 36 553 = f 73 194.
Uit de vergelijking van deze twee situaties blijkt dat verschil in belastingheffing
optreedt. De beide bruto-beginvermogens
bedragen f 100 000. Het eindvermogen
in situatie II bedraagt f 93 782 en in situatie If 59 210 hetgeen weer wordt veroorzaakt door een groter netto-beginvermogen
in situatie II dan in situatie I.
De totaal verschuldigde inkomstenbelasting in situatie I = f 83 080. De totaal
verschuldigde inkomstenbelasting in situatie II = f 73 194. Het verschil bedraagt
f 9886. Dit betekent extra vermogen voor de vruchtgebruiker in situatie II ten opzichte van de belastingplichtige in situatie 1.
In situatie I bedraagt het te beleggen vermogen f 40 000. In situatie II bedraagt
het te beleggen vermogen f 63 359. Dat wil zeggen dat in situatie II f 23 359 rneer
wordt belegd. De contante waarde van de inkomstenbelasting over de opbrengsten
gedurende 10 jaar uit dat meerdere, bedraagt in 1990 f 13 473. Dat betekent dat
de contante waarde van dat extra te beleggen bedrag f 9886 bedraagt welk bedrag
exact gelijk is aan de contante waarde van de totaal verschuldigde inkomstenbelasting.
Hetgeen hierboven is becijferd, is in overeenstemming met de uitkomst van Van
Dijck in zijn noot bij HR BNB 1983/175. Dat Bos in zijn rekenkundige exercitie
tot de conclusie komt dat er geen lek is, wordt veroorzaakt doordat hij niet identieke situaties met elkaar vergelijkt. Hij gaat uit van de volgende vooronderstellingen:
Indien de eigenaar f 100 000 onbezwaard ontvangt, belegt hij deze niet, terwijl
in de vruchtgebruiksituatie
het bedrag gedurende 10 jaar wordt belegd tegen
een marktrente van 10<110.
Voor een zuivere vergelijking zijn gelijke uitgangspunten een voorwaarde. In
het geval dat de eigenaar f 100 000 onbezwaard ontvangt moet dan ook worden uitgegaan van een belegging van die inkomst tegen een marktrente van
10% voor een periode van 10 jaar.
R.H. Bos gaat ervan uit dat f 100000 aan het vruchtgebruikkapitaal
wordt

55.

eind jaar

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

IB over de
vruchten

contante
waarde

IB over de
herbeleggingen

contante
waarde

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f

f
f
f
f
f
f
f
f
f

3802
3802
3802
3802
3802
3802
3802
3802
3802
3802

3655
3515
3380
3250
3125
3004
2889
2778
2671
2568

152
310
475
646
823
1008
1201
1401
1609

141
276
406
531
651
766
877
984
1087

De contante waarde van de cumulatief verschuldigde inkornstenbelasting
over de vruchten bedraagt
f 30 834. De contante waarde van de cumulatief verschuldigde inkornstenbelasting over de herbeleggingen bedraagt f 5719. Contante waarde van de totaal verschuldigde inkornstenbelasting
= f 36553.
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toegevoegd. Voor een zuivere vergelijking moet men naar mijn mening uitgaan
van Of het brutobedrag Of het nettobedrag en niet voor de ene situatie (1) van
het nettobedrag en voor de andere situatie (II) van het brutobedrag.
De civielrechtelijke vraag of het bedrag voor belasting dan wei het bedrag na
belasting aan het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd, staat hier
in principe los van. Gaat men ervan uit dat het brutobedrag aan het vruchtgebruikvermogen moet worden toegevoegd dan moet men voor wat betreft de situatie dat de eigenaar de inkomst onbezwaard ontvangt, eveneens uitgaan van
een belegging van de bruto-inkomst. Gaat men ervan uit dat de inkomst na belasting aan het vruchtgebruikvermogen
wordt toegevoegd, dan moet men ook
voor de eigenaar in de onbezwaarde situatie uitgaan van een belegging van de
netto-inkomst.
R.H. Bos schrijft/" dat de contante waarde van de totale belastingheffing zal dalen indien de vruchtgebruiker de jaarlijkse vrucht geheel consumeert. Deze 'derving' van de belastingopbrengst door de fiscus, zo vervolgt hij, is echter met het
gevolg van een verschil in belastingheffing doch uitsluitend een gevolg van het
bestedingsgedrag van de belastingplichtige. Deze opmerking is in beginsel juist.
Maar het gaat i.c. niet om het verschil in belastingheffing tussen enerzijds een
vruchtgebruiker die zijn jaarlijkse vruchten consumeert en anderzijds een vruchtgebruiker die zijn jaarlijkse vruchten rentedragend maakt.
Er zijn naar mijn mening drie situaties die men met elkaar kan vergelijken:
1. De belastingheffing van de hoofdgerechtigde en een vruchtgebruiker die zijn
jaarlijkse vruchten consumeert, in vergelijking met de volle eigenaar die zijn
jaarlijkse inkomsten consumeert. Hier moet nog aan worden toegevoegd dat
voor een zuivere vergelijking de consumptie in absolute bedragen gelijk moet
worden gesteld. Het vermogen dat aan het vruchtgebruik wordt toegevoegd, is
meer dan het vermogen dat de volle eigenaar rentedragend kan bel egg en vanwege het verschil in inkomstenbelasting in beide situaties. Indien men er dan
van uitgaat dat de netto-opbrengsten worden geconsumeerd, dan betekent dit
dat de consumptie van de vruchtgebruiker hoger is dan de consumptie van de
volle eigenaar.
2. De belastingheffing van de hoofdgerechtigde en een vruchtgebruiker die zijn
jaarlijkse vruchten belegt en de opbrengst daarvan verteert in vergelijking met
de volle eigenaar die elk jaar de revenuen uit het beginvermogen herbelegt en
de opbrengst daarvan consumeert. Ook in dit geval zou men voor een zuivere
vergelijking met de consumptie in absoluut gelijke bedragen rekening moeten
houden.
3. De belastingheffing van de hoofdgerechtigde en een vruchtgebruiker die niet
aileen de jaarlijkse vruchten herbelegt maar ook de opbrengsten van die vruchten herbelegt in vergelijking met de volle eigenaar die eveneens de jaarlijkse inkomsten herbelegt inclusief de inkomsten daaruit.
Ik heb voor deze laatste vergelijking gekozen omdat deze het eenvoudigst kan
worden becijferd. Met name in de eerste twee vergelijkingen treden veel complica56. WFR 1983/5589, bIz. 506.
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ties op omdat de netto-inkomsten verschillen voor de vruchtgebruiker en de volle
eigenaar terwijl de consumptie op absoluut geJijke bedragen moet worden gesteld.
Overigens is de uitkomst van aIle drie de vergelijkingen gelijk in die zin, dat de
relatieve verschillen blijven bestaan.
In WFR 1984/5623, biz. 138 e.v. reageert R.H. Bos op de noot van Van Dijck
bij HR BNB 1983/175. Hij onderschrijft de conclusie van Van Dijck dat de eindvermogens in beide situaties verschillend zijn (f 59 210 in situatie I en f 93 782 in
situatie II). Die conclusie zou echter niet betekenen dat er verschil in belastingheffing bestaat in beide situaties. Uitgaande van een startkapitaal in beide situaties
van f 100 000 kan het even weI niet anders zijn dan dat als het eindvermogen verschilt eveneens de belastingheffing verschilt. Bos schrijft vervolgens:
'Voor het antwoord op deze vraag (of verschil in belastingheffing optreedt;
IvV) moet men dus ook eindwaardeberekeningen
van de belastingopbrengsten in beide situaties maken en vervolgens naar de verhouding tussen
de netto eindwaarden van de netto beginkapitalen en de bijbehorende eindwaarden van de belastingopbrengsten kijken. Men zal dan zien dat die verhouding steeds ongunstiger voor de eindwaarde van het beginkapitaal en
steeds gunstiger voor de eindwaarde van de belastingopbrengst wordt, naarmate consumptie van de genoten inkomsten door de rechthebbenden steeds
langer wordt uitgesteld.'
Het is naar mijn mening echter voor de vergelijking niet relevant naar welk moment de belastingopbrengst wordt berekend, mits dezelfde tijdstippen in een vergelijking worden gehanteerd. Men kan voor de vergelijking de belastingheffing
berekenen naar de waarde ten tijde van het ontvangen van de inkomst, zoals ik
in mijn vergelijking heb gedaan, of naar de toekomstige waarde. De relatieve verschillen zullen blijven bestaan. Het tijdstip van consumptie heeft eveneens invloed
op de belastingheffing
zodat binnen de vergelijking het consumptiemoment
constant moet worden gehouden. In rnijn vergelijking ben ik uitgegaan van consumptie na IO jaar.

3'/1.2.a Samenvatting
Uit het voorgaande blijkt dat verschil in belastingheffing optreedt indien een inkomst bij de hoofdgerechtigde
slechts wordt
belast naar de bloteeigendomswaarde in vergelijking met de inkomst die voor de volle waarde wordt
belast. Dit hangt samen met het verschil in het te beleggen vermogen in beide gevallen. In de situatie dat de inkomst slechts wordt belast voor de bloteeigendomswaarde, ontstaat een groter netto-startkapitaal
dan in het geval de inkomst voor de volle waarde wordt belast. Omdat in beide situaties wordt uitgegaan van een bruto-startkapitaal
van f 100 000 en de eindvermogens verschillen,
kan het niet anders zijn dan dat ook verschil in belastingheffing optreedt.
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3.0.3 Verrekening van voorheffingen
In het voorgaande hebben we gezien dat de hoofdgerechtigde slechts voor de
blote-eigendomswaarde
in de heffing kan worden betrokken indien de inkomst
geen vrucht is. In dat geval moet de inkomst aan het vruchtgebruikkapitaal
worden toegevoegd. Ook hebben we gezien dat er verschil in belastingheffing optreedt
in het geval de inkomst voor de blote-eigendomswaarde
wordt belast in vergelijking met de situatie dat de inkomst voor de volle eigendomswaarde wordt belast.
De vraag die nu rijst is hoe de voorheffingen (dividendbelasting en loonbelasting)
rnoeten worden verrekend. Kan de hoofdgerechtigde
nu slechts het bloteeigendomsgedeelte van de ingehouden voorheffingen verrekenen of het gehele bedrag?

3.lI.3.a Dividendbelasting
Hof Amsterdam, te kennen uit HR BNB 1962/155 liet volledige verrekening van
dividendbelasting toe. Het Hof was van mening dat artikel 53 lid 1 onder 1 van
het Besluit IE 1941, noch de aard van de dividendbelasting een beperking van de
verrekening rechtvaardigen. Het dividend is voor het geheel in het inkomen van
de hoofdgerechtigde begrepen, echter tegen gedeprecieerde waarde.
'dat bovendien aileen bij zodanige opvatting het karakter van div. bel. als
voorheffing op de ink. bel. tot zijn recht komt, wijl verrekening aIleen mogelijk is, wanneer deze geschiedt met de aanslag in de ink. bel. ten name van
diegene, die is aangeslagen voor het zuiver inkomen, waarin de aan voorheffing onderworpen opbrengsten zijn begrepen'.
In cassatie kwam de Hoge Raad aan deze problematiek niet toe, omdat geen sprake was van een recht van vruchtgebruik maar van een ouderlijk vruchtgenot hetwelk de waarde van de inkomsten niet beinvloedt, aldus de Hoge Raad.
In HR BNB 1968/102 ontving belanghebbende als hoofdgerechtigde van een
nalatenschap een gedeelte van het dividend krachtens de bepaling dat 114 gedeelte
van de vruchten aan het vruchtgebruikkapitaal
moest worden toegevoegd. Het nominale bedrag van het aan belanghebbende toekomende dividend bedroeg
f 15 379,41 en hierop was 15070 dividendbelasting ingehouden ad f 2307,02. Niet
in geschil was dat belanghebbende slechts 75,76% van het dividend tot haar inkomen moest rekenen in verband met de last van het vruchtgebruik. Het geschil betrof de vraag of belanghebbende het volledige bedrag aan ingehouden dividend belasting met de inkomstenbelasting mocht verrekenen of slechts een evenredig deel
van de ingehouden dividendbelasting. Hof Amsterdam overwoog dat ingevolge
artikel53 lid I onder 1 Besluit IB 1941 voor verrekening met de aanslag in aanmerking komt de dividendbelasting betrekking hebbende op in het onzuiver inkomen
begrepen opbrengsten, dat het aan belanghebbende toekomende deel van het dividend beperkt bleef tot de blote eigendom daarvan en dan ook slechts in zoverre
als opbrengst in haar onzuiver inkomen is begrepen. Dus slechts 75,76% van de
ingehouden dividendbelasting was verrekenbaar met de inkomstenbelasting.
In cassatie overwoog de Hoge Raad dat het juist is dat slechts 75,76% van het
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dividend tot het inkomen van belanghebbende was gerekend. Een juiste toepassing van artikel53 van het Besluit IB 1941 brengt dan mee niet meer dan 75,7611/0
van de ingehouden dividendbelasting met de aanslag van belanghebbende te verrekenen.
In zijn noot bij dit arrest acbt A.l. van Soest het onbevredigend dat een ecbte
voorheffing niet volledig kan worden verrekend. Het bestaan van een lek in de inkomstenbelasting is op zichzelf geen argument om de verrekening van een voorheffing te weigeren. Hij acht het merkwaardig dat de Hoge Raad geen ander argument aanhaalt dan artikel 53 Besluit IB 1941. Onduidelijk is wat met de niet verrekende voorheffing moet gebeuren. Blijft deze voor rekening van de hoofdgerechtigde of kan hij dit bedrag ten laste van de boedel brengen? Van Soest wijst er verder op dat de problemen hadden kunnen worden voorkomen indien de beschikking van de erflater in die zin was uitgelegd dat 1/4 gedeelte van de vrucbten weliswaar toekwam aan de vrucbtgebruiker, ecbter onder de last dit toe te voegen aan
het vruchtgebruikkapitaal.
In dat geval zou de vruchtgebruiker over de volle
waarde van het dividend inkomstenbelasting zijn verscbuldigd en zou de ingehouden dividendbelasting volledig verrekenbaar zijn geweest.
Ruim een maand na dit arrest verscbeen een gelijksoortig arrest in HR BNB
1968/177. Het geschil betrof onder meer wederom de omvang van de te verrekenen dividendbelasting. Op aandelen die tot het vruchtgebruikvermogen
behoorden, werden bonusaandelen uitgereikt in het kader van een door de Wet op de inkomstenbelasting gefacilieerde herkapitalisatie. Tussen vruchtgebruikster en de
hoofdgerechtigden was overeengekomen dat het dividend in de vorm van bonusaandelen zou gaan behoren tot bet met vruchtgebruik belaste vermogen en dat het
dividend in contanten in volle eigendom aan de boofdgerechtigden zou toekomen.
Voor zover het recht van vruchtgebruik op het dividend ging rusten, mocht daarmee bij de waardebepaling rekening worden gehouden, aldus het Hof en de Hoge
Raad. De blote-eigendomswaarde
van de bonusaandelen werd bepaald op 60%
van de volle waarde. Dit gaf de Hoge Raad aanleiding te overwegen dat dan ook
slechts 60% van de op dit dividend ingehouden dividendbelasting met de inkomstenbelasting mocht worden verrekend.F
De kritiek op deze jurisprudentie is eensluidend. Voor zover de dividendbelasting niet kan worden verrekend, verwordt zij tot een eindheffing hetgeen met
het karakter van de dividendbelasting strijdt. In binnenlandse verhoudingen geldt
zij immers als voorheffing.V
De eerste vraag die rijst naar aanleiding van deze jurisprudentie is of dividendbelasting over het gehele dividend is verschuldigd. Voor de inkomstenbelasting
wordt slechts de blote-eigendomswaarde
als opbrengst van het aandeel aangenomen. Heeft dan niet betzelfde te gelden voor de dividendbelasting'P? Met andere
woorden: kan het zo zijn dat de inkomsten uit aandelen in de zin van de Wet op
de inkomstenbelasting een andere grootheid is dan de opbrengst van aandelen als
bedoeld in de dividendbelasting? Wattel/Martens='
betogen dat het object van
heffing voor de dividendbelasting in grote mate overeenstemt met het object van
57.
58.
59.
60.

Zie ook Hof 's-Gravenhage BNB 1970/191.
Zie o.a. Van Rooijen, WFR 1968/4906, biz. 630.
Zie R.H. Bos, WFR 1983/5589, biz. 507.
Dividendbelasting,
biz. 23.

87

VRUCHT VERSUS INKOMST

heffing voor de inkomstenbelasting, maar dat toch het object van de dividend belasting onafhankelijk is van het object in de inkomstenbelasting.
In dit verband
verwijzen zij naar artikel 3 lid 1 letter f Wet op de dividendbelasting. Van Dijck61
wijst erop dat het begrip 'opbrengst' van artikel 3 Wet op de dividendbelasting
duidt op een objectieve grootheid:
'Op grond van het gebruik van het woord opbrengst ga ik ervan uit dat de
dividendbelasting moet worden geheven over de waarde, zoals deze voor de
vennootschap geldt. Dit betekent het opgeofferde bedrag.'
Artikel3 lid 3 van de Wet op de dividendbelasting bepaalt vervolgens dat dividend
in natura in aanmerking wordt genomen naar de waarde welke daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend. Hier rijst de vraag of de waarde in het
econornische verkeer voor de vennootschap als maatstaf dient of de waarde in het
economise he verkeer voor de aandeelhouder.V Bij het objectieve uitgangspunt
sluit aan dat de waarde in het economische verkeer voor de vennootschap als
maatstaf van heffing dient te worden genomen. Daartegenover kan men echter betogen dat wordt geheven ten laste van degene die is gerechtigd tot de opbrengst
(de aandeelhouder) zodat door het gebruik van het begrip waarde in het econornische verkeer moet worden aangesloten bij de waarde voor de aandeelhouder. Voor
de inhouding van dividendbelasting moet dan rekening worden gehouden met de
waarde die de opbrengst voor de aandeelhouder heeft, evenals bij de inhouding
van loonbelasting over inkomsten in natura wordt uitgegaan van de waarde in het
econornische verkeer voor de werknemer.
In 3.Il.l.d heb ik reeds betoogd dat een opbrengst van het aandeel dat onder
het vruchtgebruikvermogen
valt niet als een inkomst in natura is aan te merken.
Van een inkomst in natura is slechts sprake indien de opbrengst niet in geld wordt
genoten (artikel 3 lid 3 Wet op de dividendbelasting). De opbrengst van het aandeel die onder de klem van het vruchtgebruik valt, wordt in de regel in geld genoten. Dit is slechts anders indien de opbrengst uit een bonusaandeel bestaat. Voor
deze opbrengst bepaaJt artikel 3 lid 1 letter c Wet op de dividendbelasting echter
- in overeenstemming met artikel 29 Wet IB 1964 - dat de nominale waarde als
opbrengst moet worden beschouwd.
De Wet op de dividendbelasting biedt naar mijn mening geen mogelijkheid met
de waardedruk van het vruchtgebruik rekening te houden. Overigens zal het voor
de inhouding van dividendbelasting ook praktisch niet mogelijk zijn met een recht
van vruchtgebruik rekening te houden. Wei rekening houden met de waardedruk
van het recht van vruchtgebruik zou immers betekenen dat de vennootschap op
de hoogte moet zijn van het bestaan van een recht van vruchtgebruik. Voor zover
het aandelen op naam betreft, is voor de vestiging van het recht van vruchtgebruik
- ingevolge de artikelen 2:86 en 2: 196 BW een akte van levering vereist en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning der levering door
de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte.
Vruchtgebruik op aandelen op naam moet tevens worden ingeschreven in het aandeeihoudersregister. Voor wat betreft aandelen op naam is de vennootschap dus
61. Forfaitair, maart 1991, biz. 27.
62. Voor een voorbeeld ter zake verwijs ik naar de publikatie van Van Dijck in Forfaitair,
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op de hoogte van het bestaan van een recht van vruchtgebruik. Dit betekent echter
nog niet dat de vennootschap met het recht van vruchtgebruik rekening zal kunnen houden bij de inhouding van dividendbelasting. Vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde kunnen immers overeenkomen aan wie van beide partijen de verscbillende inkomsten uit de aandelen toekomen. Van deze overeenkomst zal de vennootschap in de regel niet op de hoogte zijn. Eveneens zal de vennootschap niet op de
hoogte zijn van de waarde van het vruchtgebruik c.q. de blote eigendom. Ten aanzien van aandelen aan toonder wordt het vruchtgebruik gevestigd door levering,
zodat in deze gevallen de vennootschap in het geheel niet op de hoogte is van het
bestaan van een recht van vruchtgebruik.
De conclusie uit het voorgaande is dat de vennootschap bij inhouding van de
dividendbelasting geen rekening behoeft te houden met het bestaan van een
vruchtgebruik op de aandelen.F Als deze stelling juist zou zijn, treden er volgens
R.H. BOS64 problemen op. Naar zijn mening mag de vennootschap niet de dividendbelasting inhouden ten laste van de vruchtgebruiker. Dat zou betekenen dat
de vennootschap de opbrengst van de aandelen bruto uit moet keren aan de
vruchtgebruiker. Omdat de vennootschap wei dividendbelasting moet afdragen,
zou zij deze op de hoofdgerechtigde kunnen verhalen. Naar rnijn mening doet dit
probleem zich echter niet voor. Het betreft bier opbrengsten van aandelen die aan
de hoofdgerechtigde toekomen en die aan het vruchtgebruikvermogen
moeten
worden toegevoegd. Dat betekent dat de hoofdgerechtigde tot de opbrengst is gerechtigd. Dat de opbrengst feitelijk aan de vruchtgebruiker wordt betaald, doet
hieraan niets af. De inhouding op het dividend geschiedt derhalve ten laste van
de hoofdgerechtigde (los van de vraag wat tussen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker is overeengekomen omtrent de toevoeging - bruto of netto - aan het
vruchtgebruikvermogen).
Vervolgens rijst de vraag of de Hoge Raad op een juiste wijze heeft geoordeeld
door slechts een evenredig deel van de ingehouden dividendbelasting bij de hoofdgerechtigde voor verrekening in aanmerking te nemen. Voor ik aan beantwoording van deze vraag toekom moet worden opgemerkt dat van verrekening bij de
vruchtgebruiker naar mijn mening in het geheel geen sprake kan zijn omdat de
vruchtgebruiker de inkomsten uit de aandelen die aan het vruchtgebruikvermogen
moeten worden toegevoegd, niet geniet. De opbrengst maakt geen onderdeel uit
van zijn onzuiver inkomen, zodat geen plaats is voor verrekening.P
63. In gelijke zin Stevens, Fed Div.bel.'65: Art. 10:5 ommezijde. Anders R.H. Bos, WFR 1984/5623,
bIz. 140. Hij is van mening dat geen dividendbelasting is verschuldigd over de vruchtgebruikwaarde.
Indien toch dividendbelasting over die waarde is ingehouden en afgedragen, dan zou naar zijn mening
restitutie door de fiscus moeten plaatsvinden wegens onverschuldigde betaling door een derde (de vennootschap) ten laste van de vruchtgebruiker (want die krijgt te weining vruchtgebruikkapitaal
van de
vennootschap). De vruchtgebruiker dient dan bij het einde van het vruchtgebruik her vruchtgebruikkapitaal inclusief het door de fisc us gerestitueerde bedrag aan de gewezen hoofdgerechtigde te retourneren. Zijn argument voor niet-verschuldigdheid
van dividend bela sting over de vruchtgebruikwaarde
is
eenvoudigweg dat er anders dubbele heffing ontstaat.
64. WFR 1983/5589, biz. 508.
65. Er is eveneens niets te zijnen laste ingehouden omdat hij niets geniet. In die zin is het oordeel van
Hof en Hoge Raad in HR BNB 1983/175 gebaseerd op een onjuiste motivering,
Ik verwerp de opvatting van A-G Van Soest in zijn conclusies bij HR BNB 1975/213 en HR BNB
1983/175 dat de vruchtgebruiker weI inkomen zou genieten doch op basis van artikel 32 Wet IB 1964
het inkomensbestanddeel
is vrijgesteld (zie ook paragraaf 3.n.l.a).
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V66r evenredige verrekening van de ingehouden dividendbelasting bij de hoofdgereehtigde zou men kunnen aanvoeren dat de waarde van de opbrengst in de zin
van de Wet op de dividendbelasting een andere grootheid kan zijn dan de waarde
welke als inkomst uit vermogen voor de inkomstenbelasting in aanmerking moet
worden genomen. Met ander woorden: de Wet op de dividendbelasting kent een
eigen maatstaf van heffing die weliswaar zoveel mogelijk poogt aan te sluiten bij
de maatstaf van heffrng die geldt voor de inkomsten uit vermogen, doeh in voorkomende gevaUen daarvan kan afwijken. Door het niet toelaten van volledige verrekening van de dividendbelasting met de inkomstenbelasting die door de hoofdgereehtigde wordt versehuldigd, verwordt, voor het niet-verrekenbare gedeelte, de
dividendbelasting een eindheffing. De dividendbelasting is eehter in binnenlandse
verhoudingen een voorheffing hetgeen een verrekening met de eindheffing veronderstelt. WattellMartens betogen hieromtrenr=:
'Aangezien het tarief van de dividendbelasting in het geheel niet op dat van
de inkomstenbelasting aansluit en de dividendbelasting geen voetvrijstelling
kent (zoals de IB wel de dividendvrijstelling kent: art. 47b IB), fungeert de
dividendbelasting in binnenlandse verhoudingen in beginsel juist nooit als
eindheffing. '
In de Wet op de dividendbelasting blijkt het karakter van de voorheffing uitdrukkelijk uit enkele wettelijke regelingen. Zo bepaalt artikel 10 lid I Wet op de dividenbelasting dat een niet aan de vennootsehapsbelasting
onderworpen rechtspersoon om teruggaaf van te zijnen laste ingehouden dividendbelasting kan verzoeken. Zonder deze voorziening zou de ingehouden dividendbelasting immers eindheffing zijn. Het tweede lid van artikel IO bevat een teruggaafregeling voor beleggingsinstellingen. Artikel4lid 2 behelst een voorziening voor deelnemingsdividenden. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat de reehter snel geneigd is verrekening op
grond van doel en strekking van de dividendbelasting toe te staan, ook al behoort
de opbrengst niet tot de winst. 67 Van gelijke strekking is artikel 64 lid 4 Wet IB
1964.
Volledige verrekening van de ingehouden dividendbelasting wordt door de Hoge Raad geweigerd aan binnenlands belastingpliehtige natuurlijke personen met
een beroep op artike153 Besluit IB 1941 (HR BNB 1968/102) en artikel15 AWR
(HR BNB 1968/177 en HR BNB 1977/163).

66. Dividendbelasting, biz. 15.
67. Zie Hof AmsterdamBNB
19821179 waarin werd overwogen dat:
'de opvatting van de inspecteur (... ) er bovendien toe (zou) leiden dat de in het geding zijnde dividendbelasting in het geheel niet verrekend kan worden. Nu de dividendbelasting geheven op grond van de
Wet Div .bel. '65 voor binnenlandse verhoudingen het karakter heeft van een voorheffing, kan deze opvatting van de inspecteur in een geval als het onderhavige niet worden aanvaard'.
Zo ook Hof Arnhem BNB 1971140 in welk geval een schenker van dividendbewijzen de dividend belasting die ingehouden was op de later betaalbaar gestelde dividenden, wilde verrekenen omdat hij op
grond van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 de geschonken dividenden tot zijn inkomen moest rekenen, Het
Hof stond verrekening bij de schenker toe omdat, zo men deze verrekening niet toepast, deze belasting
door de bijzondere wetsconstructie van artikel 27 lid 2 bij niemand verrekenbaar zou zijn,
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Artikel 53 Besluit IB 1941 bepaalde:
'Met den aanslag wordt verrekend:
I. de dividendbelasting, betrekking
(... ) begrepen opbrengsten;
2. enz.'
Een gelijksoortige

hebbende op in het onzuiver inkomen

regeling vinden we terug in artikel 63 Wet IB 1964:

'Als voorheffingen worden aangewezen de geheven dividendbelasting (... ),
betrekking hebbende op bestanddelen van het onzuivere inkomen, met uitsluiting van de bij naheffing toegepaste verhoging'.
Voor zover de dividendbelasting betrekking heeft op de vruchtgebruikwaarde
van
de opbrengst van het aandeel, heeft de dividendbelasting geen betrekking op het
onzuiver inkomen van de hoofdgerechtigde. Deze interpretatie van de Hoge Raad
voIgt naar rnijn mening echter niet dwingend uit de zojuist aangehaalde artikelen.
Hof Amsterdam, te kennen uit HR BNB 19871248, heeft aangaande de loonbelasting overwogen:
'De strekking van artikel63 van de Wet in verbinding met artikel IS, lid I,
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen brengt mede dat, ingeval een
inhoudingsplichtige aan een werknemer uitkeringen doet en daarop loonbelasting inhoudt, het volle bedrag van de aldus ingehouden loonbelasting als
voorheffing verrekenbaar is met de aanslag in de inkomstenbelasting van de
werknemer die de uitkeringen heeft genoten, ook als blijkt dat tot een te
hoog bedrag loonbelasting is ingehouden doordat een deel van die uitkeringen niet is aan te mer ken als loon in de zin van artikel 22 van de Wet.'
In dit geval had de werkgever een schadevergoeding aan werknemer betaald,
waarop de werkgever loonbelasting had ingehouden. Het Hof stelde vast dat de
schadevergoeding niet tot het loon behoorde. Toch was de loonbelasting verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dus zelfs in het geval de opbrengst
geen bestanddeel van het onzuiver inkomen vormt, brengt de strekking van artikel
63 Wet IB 1964 jo. artikel 15 Algemene wet inzake rijksbelastingen met zich mee
dat toch verrekening van de voorheffing moet plaatsvinden. Uit deze uitspraak in
vergelijking met hetgeen de Hoge Raad hieromtrent heeft overwogen, lijkt dat
verschillende wijzen van interpretatie
van de desbetreffende
wetsartikelen
bestaan.
De interpretatie van Hof Amsterdam wordt sterker dan de interpretatie van de
Hoge Raad indien men het karakter van de dividendbelasting erbij betrekt. Deze
behoort in nationale verhoudingen zoveel mogelijk met de inkomstenbelasting (of
vennootschapsbelasting)
te worden verrekend. Waarom de Hoge Raad een zodanige interpretatie van de tekst hanteert dat de voorheffing gedeeItelijk eindheffing
wordt, is niet duidelijk, nu de tekst van wet en de strekking van de bepalingen niet
tot die opvatting dwingen. Opvallend is echter dat de Hoge Raad ter motivering
van de gedeeltelijke verrekening is overgestapt naar artikel 15 A WR.
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Artikel 15 AWR bepaalt dat:
'De voorlopige aanslagen en de in de belastingwet aangewezen voorheffingen
worden verrekend met de aanslag, dan weI - voor zoveel nodig - bij een
door de inspecteur te nemen beschikking.'
Waarom volledige verrekening in strijd zou zijn met artikel 15 AWR is onduidelijk. Het enige motief voor de arresten zou kunnen zijn gelegen in een poging van
de Hoge Raad om het gedeeltelijk onbelast blijven van een dergelijke opbrengst
in de inkomstenbelasting te repareren. Voor zover de wetgever een reactie op die
jurisprudentie noodzakelijk acht, had hij moeten ingrijpen en niet de Hoge Raad
op basis van een artikel dat slechts bepaalt dat voorheffingen met de aanslag worden verrekend.
Het gevolg van de jurisprudentie van de Hoge Raad is dat de dividendbelasting
voor een gedeelte eindheffing is geworden. Hierdoor wordt het verschil in belastingheffing zoals besproken in paragraaf 3.1I.2 gedeeltelijk teniet gedaan.
Voorbeeld 1
Hoofdgerechtigde ontvangt bonusaandelen die aan het vruchtgebruikkapitaal
moeten worden toegevoegd. De blote-eigendomswaarde bedraagt 70070,de waarde
van het vruchtgebruik 30%. De waarde van de bonusaandelen bedraagt (op grond
van artikel 29 Wet IB 1964) f 3000. Daarnaast vindt een uitkering in contanten
plaats van f 1000. Ingehouden dividendbelasting is 25% = f 1000. Het marginale
inkomstenbelastingtarief
van de hoofdgerechtigde is 60%.
De hoofdgerechtigde ontvangt een opbrengst van aandeJen ter waarde van
f 4000. Voor de inkomstenbelasting moet hij tot zijn inkomen rekenen 70% x
f 4000 = f 2800. Hierover is hij 60% inkomstenbelasting verschuldigd = f 1680
(met de dividendvrijstelling wordt geen rekening gehouden). Van de ingehouden
dividendbelasting ad f 1000 is slechts 70% = f 700 verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting.
Niet verrekenbaar is derhalve f 300. In totaal betaalt
de hoofdgerechtigde f 1680 + f 300 = f 1980. Indien hij de opbrengst voor de
volle waarde tot zijn inkomen had moeten rekenen zou hij f 2400 aan inkomstenbelasting zijn verschuldigd onder verrekening van de ingehouden dividend belasting. Het gat tussen de belastingheffing over de volle eigendomswaarde en de
blote-eigendomswaarde
wordt gedeeltelijk opgevuld met de niet-verrekenbare
voorheffing.
Voorbeeld 2
Betreft het een herkapitalisatie in de zin van artikel 58 Wet IB 1964 dan wordt
door de niet-verrekenbaarheid
van een gedeelte van de voorheffing in totaal niet
minder belasting verschuldigd dan zou zijn verschuldigd indien de hoofdgerechtigde voor de volle eigendomswaarde was belast.
We gaan uit van dezelfde gegevens als hierboven. Nu echter is het gefacilieerde
tarief van 10% van toepassing. Op de bonusaandelen met een nominale waarde
van f 3000 met een toebetaling in contanten ten bedrage van f 333,34 wordt in dit
geval f 333,34 aan dividendbelasting ingehouden. De opbrengst ter waarde van
f 3333,34 moet de hoofdgerechtigde in zijn inkomen begrijpen voor de bloteeigendomswaarde = f 2333,34. Hierover wordt hij 10% belasting verschuldigd =
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f 233,34. Verrekenbare dividendbelasting = f 233,34 zodat hij in totaal f 233,34
inkomstenbelasting en f 100 niet verrekenbare dividendbelasting betaalt = in totaal f 333,34.
Voorbeeld 3
Indien vruchtgebruiker
en hoofdgerechtigde
zijn overeengekomen dat de
bonusaandelen, verkregen in het kader van een herkapitalisatie, aan het vruchtgebruikvermogen moeten worden toegevoegd en het contante dividend in volle eigendom toekomt aan de hoofdgerechtigde, leidt dit tot de volgende uitkomsf
de bonusaandelen met een nominale waarde van f 3000 worden aan het vruchtgebruikkapitaal toegevoegd. De hoofdgerechtigde moet tot zijn inkomen rekenen
70% x f 3000 = f 2100 vermeerderd met het contante dividend ad f 333,34 =
f 2433,34. De verschuldigde IB bedraagt 10070 = f 243,34.
Voor de hoofdgerechtigde is verrekenbaar 70070van de ingehouden dividendbelasting op de bonusaandelen ad f 3000 = 70070 x f 300 = f 210 vermeerderd met
de ingehouden dividendbelasting op het contante dividend = f 33,34, zodat voor
hem verrekenbaar is f 243,34. Niet verrekenbaar is 30070van f 300 = f 90. In totaal wordt f 243,34 inkomstenbelasting betaald en f 90 dividendbelasting niet verrekend, zodat de totaal geheven belasting f 333,34 bedraagt.P''
Op de vraag wie uiteindelijk de niet-verrekenbare
kom ik later terug in paragraaf 3.11.4.

dividendbelasting

moet dragen

3.II.3.b Loonbelasting
In HR BNB 1977/285 besliste de Hoge Raad dat de vruchtgebruiker de ingehouden loonbelasting op postuum toegekend loon, dat ging behoren tot het vruchtgebruikvermogen, niet kon verrekenen. Belanghebbende was in algehele gemeenschap gehuwd met haar in 1972 overleden echtgenoot. Zij was vruchtgebruikster
van diens nalatenschap. In 1973 werd postuum loon van de erflater uitbetaald onder inhouding van loonbelasting alsof het loon aan de erflater zelf was betaald.
Dit postuum uitbetaalde loon kon slechts voor de helft aan belanghebbende worden toegerekend (op grond van het huwelijksgoederenrecht).
Zij had weliswaar
het postuum loon geind, maar niet uit hoofde van een of ander recht. Zij trad
slechts op namens de hoofdgerechtigden. Op grond van artikel15 lid 1 A WR kon
zij dan ook slechts de helft van de ingehouden loonbelasting verrekenen. Het betoog dat zij de andere helft van het loon, zonder aftrek van de loonbelasting, aan
het vruchtgebruikvermogen
had toegevoegd, mocht haar niet baten. Het Hof oordeelde dat het genoten loon voor zover dat aan het vruchtgebruikvermogen
is toegevoegd, bij de hoofdgerechtigden in aanmerking komt en niet bij de vruchtgebruiker. Er kan, over dat gedeeIte, dus nooit ten laste van belanghebbende loonbe-

68. Met invoering van de Wet op de dividendbelasting 1965 heeft de beslissing van Hof 's-Gravenhage
BNB 1970/191 haar belang verloren. In dat geval besliste het Hof dat over het gehele herkapitalisatiedividend het bijzondere tarief van toepassing was. Dat door de hoofdgerechtigde over het dividend een
geringer bed rag aan inkomstenbe1asting is verschuldigd dan dat van het dividend in contanten is irrelevant.
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lasting zijn geheven. Ook niet als zij het brutoloon aan het kapitaal heeft toegevoegd, nu er voor haar geen enkele verplichting toe bestond. Op grond van artikel
63 lid 1 Wet IB 1964 kan belanghebbende dat gedeelte van de loonbelasting niet
verrekenen. De Hoge Raad overweegt in cassatie:
'dat de na het overlijden van belanghebbendes echtgenoot uitgekeerde inkomsten uit arbeid slechts v~~r de helft tot het onzuiver inkomen van belanghebbende kunnen worden gerekend;
dat alsdan een juiste toepassing van art. 15, lid 1 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen medebrengt niet meer dan de helft van de op die inkomsten
ingehouden loonbelasting met de aanslag van belanghebbende te verrekenen;'.
Hofstra onderschrijft de uitkomst van de procedure. Een voorheffing is een ter
zake van een bepaa/d inkomensbestanddeel verplichte voorschotbetaling op hetgeen de belastingplichtige zelf ter zake van dat inkomensbestanddeel
aan inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
zal worden verschuldigd. Vatbaar
voor verrekening zijn, op grond van artikel63 lid 1 Wet IB 1964, slechts voorheffingen ter zake van inkomensbestanddelen
die, al dan niet als zodanig, in belastingplichtiges onzuivere inkomen zijn begrepen.
Als vaststaat dat kan worden verrekend, rijst de vraag wat er moet gebeuren indien de loonbelasting tot een te hoog bedrag is ingehouden. In Hof Arnhem BNB
1958/334 (in welk geval te veel dividendbelasting was ingehouden) koos het Hof
voor verrekening van het werkelijk ingehouden bedrag, evenals Hof Amsterdam
in BNB 1977/81 (zie hiema). Dit is volgens Hofstra juist, immers in overeenstemming met het eerder vermelde karakter van de voorheffingen. De vraag is echter
hoe de Hoge Raad daar over denkt nu in het onderhavige geval de helft van de
voorheffing mocht worden verrekend. De helft van de ingehouden voorheffing zal
in de regel meer bedragen dan de voorheffing over de helft, in verband met het
progressieve tarief. In die zin heeft de Hoge Raad, aldus Hofstra, impliciet bevestigd dat het werkelijk ingehouden bedrag, ook al is dit te hoog, mag worden
verrekend.
In HR BNB 19771285 is bepaald dat de vruchtgebruiker de loonbelasting, ingehouden op postuum loon dat gaat behoren tot het vruchtgebruikvermogen,
niet
kan verrekenen. De vraag rijst tot welk bedrag de hoofdgerechtigde de ingehouden loonbelasting kan verrekenen; voor het volle bedrag of voor de bloteeigendomswaarde? Hof Amsterdam BNB 19601216 is van mening dat het volledige bedrag aan ingehouden loonbelasting door de hoofdgerechtigde kan worden
verrekend. Een erf'gename (dochter) ontving in dit geval postuum loon en tantieme van erflater (vader) onder de last van vruchtgebruik. Het Hof was van mening
dat het in overeenstemming was met artikel26 Besluit IB 1941 voor belanghebbende de lonen als opbrengst aan te merken, daarbij rekening houdende met de aan
haar recht op uitbetaling van de lonen zakelijk verbonden last van vruchtgebruik
ten behoeve van haar moeder. Slechts 52070 van het loon werd tot haar inkomen
gerekend. Ingevolge artikel53 lid 1 sub 21B 1941 werd de in het kalenderjaar ingehouden loonbelasting verrekend met de aanslag inkomstenbelasting. Dus belanghebbende kon de volle te haren laste ingehouden loonbelasting verrekenen. De inkomstenbelasting en loonbelasting kennen overigens geen herrekening van inge94
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houden loonbelasting, hetgeen ook in strijd zou zijn met het stelsel van voorheffingen,
In Hof Amsterdam BNB 1977/81 mocht de hoofdgerechtigde eveneens het volledige bedrag aan ingehouden loonbelasting verrekenen. Belanghebbende had de
blote eigendom van 1/3 gedeelte van een nalatenschap. Tot de nalatenschap behoorde een loonvordering uit hoofde van een aan de erflater toekomend tantieme.
Het tantieme werd aan de erven uitgekeerd onder inhouding van loonbelasting die
naar de persoonlijke omstandigheden van de erflater was berekend. Belanghebbende had in zijn aangifte als loon uit dienstbetrekking aangegeven de bloteeigendomswaarde van het tantieme (30070van de nominale waarde = f 7416). Als
daarop ingehouden loonbelasting was in zijn aangifte f 14 188,50 vermeld. De inspecteur stond slechts 30% van de ingehouden loonbelasting ter verrekening toe.
Het Hof overwoog:
'dat de inspecteur weliswaar stelt dat laatstgenoemd
bedrag (zijnde
f 14 188,50; IvV) verminderd dient te worden met de vruchtgebruikswaarde
daarvan, doch zulks ten onrechte;
dat immers het tantieme, voor zover het deel uitmaakt van het met vruchtgebruik belaste vermogen, voor de vruchtgebruikster geen belastbaar loon is,
zodat inhouding van loonbelasting daarover niet aan de or de komt;
dat dan ook de - door verwaarlozing van het recht van vruchtgebruik te
hoog - ingehouden loonbelasting is ingehouden van en mitsdien verrekend
dient te worden met belanghebbendes aanslag'.
De staatssecretaris heeft medegedeeld van beroep in cassatie af te zien omdat hij
er geen succes van verwachtte.
In gelijke zin oordeelde Hof 's-Hertogenbosch, VoN 1991, blz, 608. Het bepaalde in artikel 63 Wet IB 1964 in samenhang met artikel 15 lid 1 A WR brengt met
zich mee dat het volle bedrag van de voor zijn rekening komende loonbelasting
als voorheffing verrekenbaar is met zijn aanslag in de inkomstenbelasting ook al
is tot een te hoog bedrag loonbelasting ingehouden, doordat daarbij geen rekening
is gehouden met de last van vruchtgebruik.
In HR BNB 1968/102 wees de Hoge Raad de volledige verrekening van de ingehouden dividendbelasting door de hoofdgerechtigde af met een beroep op artikel
53 Besluit IB 1941. Naar aanleiding van dit arrest overweegt Bartel69 dat het arrest van de Hoge Raad zijn belang behoudt onder de Wet IB 1964 omdat de redactie van artikel 63 Wet IB 1964 geheel aansluit bij artikel 53 Besluit IB 1941. Hij
wijst erop dat onder de Wet IB 1964 ook slechts het blote-eigendomsdeel van de
ingehouden loonbelasting bij de hoofdgerechtigde verrekenbaar zal zijn, omdat de
naast de dividendbelasting tevens de loonbelasting in artikel63 Wet IB 1964 staat
vermeld."? Tot nu toe heeft de Hoge Raad zich hierover nog niet uitgelaten. Op69. In MBB Of. 4, april 1968, biz. 80.
70. In artikel 53 Besluit IB 1941 was bepaald dat met de aanslag werden verrekend: de in het kalenderjaar of belastingtijdvak ingehouden loonbelasting. Hier ontbrak de zinsnede 'betrekking hebbende op
in het onzuiver inkomen (... ) begrepen opbrengsten' zoals die luidde voor de te verrekenen dividendbelasting. Artikel63 Wet IB 1964 daarentegen bepaalt dat zowel de dividendbelasting als de loonbelasting
'betrekking hebbende op bestanddelen van het onzuivere inkomen' als voorheffingen worden aangewezen.
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vallend is echter dat de staatssecretaris zich bij de uitspraak van Hof Amsterdam
BNB 1977/81 heeft neergelegd. Waarom zouden artikel63 Wet IB 1964 en artikel
15A WR voor de loonbelasting een andere strekking hebben dan voor de dividendbelasting?
In Hof Amsterdam BNB 1977/81 voerde belanghebbende aan dat de Hoge
Raad weliswaar met betrekking tot de dividendbelasting heeft beslist dat slechts
de ingehouden
dividendbelasting
die betrekking
heeft op de bloteeigendomswaarde van het dividend met de inkomstenbelasting
verrekenbaar is.
Deze jurisprudentie zou echter geen betekenis hebben voor de loonbelasting omdat deze belasting wezenlijk verschilt van de dividendbelasting. De dividendbelasting wordt naar een vast percentage ingehouden over bet brutobedrag van het
dividend. Daarbij speelt geen rol de hoogte van het inkomen van de genieter, zijn
kindertal, zijn persoonlijke verplichtigen enz. Ten aanzien van de loonbelasting
is dit juist wel het geval.
.
De loonbelasting verscbilt van de dividendbelasting in die zin dat bij de inhouding van loonbelasting (meer) rekening met de persoonlijke omstandigheden van
belastingplichtige wordt gehouden. Dit hangt samen met de bedoeling van de wetgever de loonbelasting in veel gevallen de plaats in te laten nemen van de inkomstenbelasting zodat een aanslag achterwege kan blijven, terwijl de dividendbelasting in binnenlandse verhoudingen een soort controlefunctie vervult.?' Dit
verschil in karakter acht Van Nispen tot Sevenaer ? voldoende om tot een voor
beide voorheffingen verschillende interpretatie van artikel 63 Wet IB 1964 te komen.
Beide heffingen zijn ecbter voorheffingen en dienen in binnenlandse verhoudingen onder aile omstandigheden te worden verrekend of teruggegeven.
Wellicht gloort er enige hoop na de arresten HR BNB 1991/339 en HR BNB
19911340. In dit geval was de termijn voor het opleggen van de definitieve aanslag
verstreken, zonder dat deze aanslag was opgelegd. Belanghebbende vorderde teruggave van de ingehouden loon- en dividendbelasting. Deze teruggave werd door
de Hoge Raad geweigerd. In zijn arresten overweegt de Hoge Raad:
'Ingehouden dividendbelasting komt, behoudens afwijkende wettelijke bepalingen, dan ook slechts voor teruggaaf in aanmerking indien en voor zover
zij de materiele belastingschuld overtreft (... ).'
Eenzelfde overweging is met betrekking tot de ingehouden loonbelasting gegeven.
lndien dividend of loon onder de last van vruchtgebruik wordt ontvangen, ontstaat slechts een materiele belastingschuld over de blote-eigendomswaarde.
Over
de vruchtgebruikwaarde zou derhalve teruggaaf moeten volgen 'behoudens afwijkende wettelijke bepalingen'. Ik vrees echter dat, gezien de besproken jurisprudentie, door de Hoge Raad artikel 15 AWR als een zodanige wettelij ke bepaling
wordt beschouwd.

71. Zie Van Dijck, Geschriften voor de Vereniging voor belastingwetenschap,
72. In zijn aantekening bij FED 1990, nr. 663.
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3.II.3.c Samenvatting
In het voorgaande zijn de fiscale gevolgen besproken van de inkomst die geen
vrucht is, waarop een voorheffing is ingehouden. Voor de inhouding van dividendbelasting hoeft de vennootschap geen rekening te houden met de waardedrukkende invloed van het recht van vruchtgebruik op de waarde van de opbrengst. Tevens is het praktisch onuitvoerbaar de vennootschap rekening te laten
houden met de last van het vruchtgebruik ten tijde van de inhouding. De dividendbelasting wordt derhalve over de volle waarde van de opbrengst ingehouden.
Blijkens constante jurisprudentie is een gedeelte van de ingehouden dividend belasting niet verrekenbaar met de door de hoofdgerechtigde
verschuldigde inkomstenbelasting. De vruchtgebruiker kan niets verrekenen omdat hij geen opbrengst uit aandelen geniet. De hoofdgerechtigde kan blijkens de jurisprudentie
slechts het blote-eigendomsdeel van de dividendbelasting verrekenen. Ter verdediging van deze uitkomst zou men kunnen aanvoeren dat de Wet op de dividendbelasting een eigen maatstaf van heffing kent die weliswaar poogt aan te sluiten bij
de inkomsten uit vermogen, doch in voorkomende gevallen daarvan kan afwijken.
Door de partiele verrekening verwordt de dividendbelasting echter tot een gedeeltelijke eindheffing, hetgeen in strijd met haar karakter van voorheffing is. Slechts
indien de wettekst of strekking van de bepalingen dwingt tot partiele verrekening
en dus partiele eindheffing kan men daarin berusten. De wettekst en strekking
dwingen echter allerminst tot die conclusie. Hof Amsterdam heeft aan de hand
van de strekking van artikel63 Wet IB 1964 eenmaal beslist dat ingehouden loonbelasting op een vergoeding die niet tot het loon behoorde, toch verrekenbaar was
met de verschuldigde inkomstenbelasting.
De ingehouden dividendbelasting zou naar rnijn mening voor het geheel verrekenbaar met de inkomstenbelasting behoren te zijn, De Hoge Raad rechtvaardigt
gedeeltelijke verrekening met een beroep op artikel15 AWR. Dat artikel bepaalt
slechts dat de voorheffingen met de aanslag worden verrekend. Waarom deze bepaling dan met zich mee zou brengen dat slechts het blote-eigendomsdeel mag
worden verrekend is niet duidelijk. Als het enigszins kan, moet de Hoge Raad het
karakter van de dividendbelasting als voorheffing bewaken.
Mocht aan de motieven van de Hoge Raad 'reparatie' ten grondslag liggen omdat het vruchtgebruikgedeelte
in de inkomstenbelasting niet kan worden belast,
dan is dit oneigenlijk. In geval van onbevredigende gevolgen van bepaalde jurisprudentie is het aan de wetgever om in te grijpen.
Over de verrekening van de loonbelasting heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgelaten. Uit een aantal Hof-uitspraken blijkt echter dat de loonbelasting volledig
verrekenbaar is bij de hoofdgerechtigde. Ik ben van mening dat dit rechtens juist
is. Ik vraag mij echter af of de Hoge Raad deze jurisprudentie zal bevestigen nu
hij voor de dividendbelasting anders heeft beslist. De loonbelasting houdt rekening met persoonlijke omstandigheden, dit in tegenstelling tot de dividendbelasting. De vraag is echter of de Hoge Raad dit verschil van zodanig belang acht
dat de loonbelasting wei volledig verrekenbaar is en de dividendbelasting niet.
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3.11.4 Bruto- of nettotoevoeging aan bet vrucbtgebruikvermogen?
Uit het voorgaande blijkt dat de ingehouden dividendbelasting niet onder aile omstandigheden volledig verrekenbaar is met de inkomstenbelasting. Voor wat betreft de loonbelasting heeft de Hoge Raad zich hierover nog niet uitgelaten, maar
het is niet uitgesloten dat ook deze voorheffing niet volledig verrekenbaar zal zijn
bij de hoofdgerechtigde. De niet-verrekenbare voorheffingen bepalen mede de
verschuldigde belasting door de hoofdgerechtigde. Naar aanleiding van een en ander komt de vraag aan de orde welk bedrag aan het vruchtgebruikvermogen
moet
worden toegevoegd.
Drie mogelijkheden laten zich denken:
1. De bruto-opbrengst moet aan het vruchtgebruikkapitaal
worden toegevoegd.
2. De bruto-opbrengst
verrninderd met het niet-verrekenbare gedeelte van de
voorheffing moet aan het vruchtgebruikkapitaal
worden toegevoegd.
3. De netto-opbrengst moet aan het vruchtgebruikkapitaal
worden toegevoegd.
De eerste oplossing brengt met zich mee dat de hoofdgerechtigde de verschuldigde
inkomstenbelasting uit andere middelen dan de opbrengst moet financieren. Dat
zou betekenen dat het vermogen van de hoofdgerechtigde ten gunste van de
vruchtgebruiker wordt aangetast. Dit lijkt niet te passen binnen de aard van het
recht van vruchtgebruik. Het recht van vruchtgebruik dient van oudsher om iemand de opbrengst van vermogen te doen toekomen zonder dat hij de eigendom
daarvan heeft. Daarbij dient het begrip 'opbrengst' netto te worden opgevat. Aile
lasten die samenhangen met de opbrengst komen voor rekening van de vruchtgebruiker (artikel 3:220 lid 1).
In het geval dat een inkomst wordt genoten, niet zijnde een vrucht, welke aan
het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd, vindt er een verandering
plaats binnen het vermogen waarop het vruchtgebruik rust. Het ene vermogensbestanddeel wordt vervangen door een ander. Hierbij kan men denken aan de
liquidatie-uitkering die in de plaats van de aandelen treedt en de (postume) loonbetaling die in plaats van de vordering treedt. V66r de mutatie in de verrnogensbestanddelen, had de vruchtgebruiker het recht van vruchtgebruik op de aandelen
c.q. de loonvordering, waarop een latente inkomstenbelastingclaim
rustte. Ten gevolge van het genietingsmoment wordt de latente inkomstenbelastingc1aim manifest. Dit verandert dan niet de waarde van het vermogen waarop het vruchtgebruik rust.
Voorbeeld
Het recht van vruchtgebruik rust op een pakket aandelen. De waarde van deze
aandelen bedraagt 100 indien geen rekening wordt gehouden met de latente inkomstenbelastingc1aim. Op deze aandelen vindt een Iiquidatie-uitkering plaats.
Deze liquidatie-uitkering komt rechtens toe aan de hoofdgerechtigde onder de last
van het vruchtgebruik. De verschuldigde inkomstenbelasting wordt gesteld op 45
zodat netto 55 overblijft. 73
Door het manifest worden van de latente inkomstenbelastingclaim
blijkt de
73. Hierbij abstraheer ik van de jurisprudentie
van de Hoge Raad volgens welke slechts de bloteeigendomswaarde in de heffing wordt betrokken.
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waarde van het vruchtgebruikvermogen
55 te bedragen. De tegenwerping dat door
toevoeging van het nettobedrag de inkomstenbelastingschuld
van de hoofdgerechtigde op de vruchtgebruiker wordt afgewenteld, is naar rnijn mening niet terecht.
De vruchtgebruiker heeft geen recht van vruchtgebruik op 100, maar een recht van
vruchtgebruik op aandelen. Aan deze aandelen is een latente inkomstenbelastingclaim inherent. De waarde van het vruchtgebruikvermogen
bedroeg derhalve niet
100, maar 100 verminderd met de latente belastingclaim. Op het moment dat de
latente belastingclaim manifest wordt, blijkt deze 45 te bedragen, zodat de waarde
van het vruchtgebruikvermogen
slechts 55 bedroeg in plaats van 100. Dat de omYang van de latente belastingschuld door het marginale tarief van de hoofdgerechtigde wordt bepaald, doet hieraan naar mijn mening niet af.
Ook Van Dijck74 en Hofstra" achten het niet billijk dat de bruto-opbrengst aan
het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd.P lndien de inkomst zou
zijn genoten voor de vestiging van het vruchtgebruik, zou het vruchtgebruikkapitaal bestaan uit de netto-opbrengst. Wordt de inkomst genoten na de vestiging van
het vruchtgebruik dan zou het wei erg onbillijk zijn het vruchtgebruikkapitaal
te
stellen op de bruto-opbrengst en de hoofdgerechtigde volledig de last te laten dragen van de door hem verschuldigde belasting. Beide schrijvers beroepen zich hierbij op de artikelen 844/845 van het oude BW. Artikel 844 bepaalde dat de eigenaar verplicht was de buitengewone lasten te betalen, doch dat de vruchtgebruiker
de rented erving aan de eigenaar moet vergoeden. Artikel 845 regelde de betaling
van schuld en bij een algemeen vruchtgebruik in die zin dat de schuld ook economisch de vruchtgebruiker treft. Daarnaast gaf artikel 843 een regeling omtrent de
verdeling der lasten. Krachtens dit artikel was de vruchtgebruiker gehouden, gedurende zijn genot, de jaarlijkse en gewone lasten van het erf voor zijn rekening
te nemen, zoals grondrenten, belastingen en andere, die gewoonlijk als lasten der
vruchten worden beschouwd.
In het nieuwe BW is dit alles in artikel 3:220 geregeld. Gewone lasten worden
door de vruchtgebruiker gedragen. 'Lasten' ziet op bepaalde aan de zaak klevende
verplichtingen, het betreft kosten die uit de vruchten plegen te worden betaald."?
Het begrip 'schulden' daarentegen ziet op verplichtingen die ontstaan in de persoon. Deze schulden spelen dan ook geen enkele rol bij een vruchtgebruik onder
bijzondere tite!.
Voor wat betreft een vruchtgebruik onder algemene titel, kon artikel 845 uitkomst bieden. Betrof het een vruchtgebruik onder bijzondere titel dan moest met
een beroep op artikel 843 worden gerechtvaardigd dat slechts de netto-opbrengst
aan het vruchtgebruikkapitaal
behoefde te worden toegevoegd. Als lasten zoals
bedoeld in artikel 843 werden tevens belastingen vermeld. Hierbij is met name gedacht aan zakelijke belastingen, opgeroepen door de zaak zelf. Toch is het naar
rnijn mening mogelijk om ook inkomstenbelastingschulden
ten laste van het
vruchtgebruikkapitaal
te laten komen. Deze belasting hangt onverbrekelijk samen
met het innen van de opbrengst zodat een redelijke wetsuitleg meebrengt dat
74.
75.
76.
77.

In zijn noot bij HR BNB 1983/175.
In zijn noot bij HR BNB 1956/203.
In gelijke zin Van Arendonk, lnkoop van eigen aandelen, biz. 205.
Zie Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 71.
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slechts de netto-opbrengst als stijging van het vruchtgebruikkapitaal
tot uitdrukking komt. De inkomstenbelastingschuld
is weliswaar een schuld die ontstaat in
de per soon van de eigenaar, doch de inkomstenbelastingheffing
is zo nauw verbonden met de exploitatie van het vermogen dat deze kosten ten laste van het
vruchtgebruikkapitaal
moeten kunnen worden gebracht.?"
Tegen de tweede mogelijkheid kunnen dezelfde bezwaren worden aangevoerd
als tegen de eerste oplossing. De toevoeging aan het vruchtgebruikvermogen
van
het bruto-bedrag brengt ook in dit geval met zich mee dat de hoofdgerechtigde de
belastingschuld uit andere middelen moet financieren. Indien men de nietverrekenbare voorheffing als een zakelijke last aanmerkt, verbonden aan de inkornst en los van het subject, dan kan dit niet-verrekenbare gedeelte worden aangernerkt als een 'last' in de zin van art. 3:220, zodat deze voor rekening van de
vruchtgebruiker komt.
Uit het voorgaande volgt dat oplossing 3 als meest billijke is te verdedigen. Samengevat zijn daarvoor de volgende argumenten aan te voeren:
a. Indien de inkomst voor de vestiging van het vruchtgebruik zou zijn genoten,
zou het vruchtgebruikkapitaal
uit de netto-opbrengst bestaan. Wordt de inkomst genoten na de vestiging van het vruchtgebruik dan zou het wel erg onbillijk zijn het vruchtgebruikkapitaal
te stell en op de bruto-opbrengst
en de
hoofdgerechtigde volledig de last te laten dragen van de door hem verschuldigde belasting.
b. De inkomstenbelasting hangt onverbrekelijk samen met het innen van de opbrengst zodat een redelijke wetsuitleg rneebrengt dat slechts de netto-opbrengst
als vruchtgebruikkapitaal
geldt. De inkornstenbelastingschuld
is weliswaar een
schuld die ontstaat in de persoon van de eigenaar, doch de inkornstenbelastingheffing is zo nauw verbonden met de exploitatie van het vermogen dat deze
kosten, op gelijke wijze als de lasten, ten laste van het vruchtgebruikkapitaal
moeten kunnen worden gebracht.
c. Omdat het vruchtgebruik rust op vermogensbestanddelen,
moet ook rekening
worden gehouden met de latente inkomstenbelasting
die op het verrnogensbestanddeel rust. Als het belastbaar feit zich dan voordoet, kan niet worden
volgehouden dat het vruchtgebruikvermogen ineens afneemt door de belastingschuld.

3.II.4.a Is de niet-verrekenbare voorheffing aftrekbaar van he! inkomen?
Volgens Van Rooijen"? is de dividendbelasting van oorsprong een zakelijke belasting naar een vast percentage geheven, los van het persoonlijke inkomen van
de genieter. Voor een ingezetene is deze belasting uitdrukkelijk de functie van
voorheffing gaan vervullen en daarom niet aftrekbaar van het inkomen. Ret nietverrekenbare gedeelte van de dividendbelasting heeft zijn zakelijke karakter behouden. In die visie is het niet-verrekenbare gedeelte aftrekbaar van het inkomen.
Van Rooijen verwacht overigens dat de Hoge Raad de aftrekbaarheid van de niet78. Zo ook Hofstra in zijn noot bij HR BNB 1967/69. Anders echter Zwemmer,
van de vervreemding van genotsrechten, biz. 87.
79. WFR 1968/4907, biz. 653.
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verrekenbare voorheffing niet zal sanctioneren omdat aftrekbare kosten op de inkomsten moeten drukken en het niet-verrekenbare gedeelte heeft juist betrekking
op dat gedeelte van het dividend dat niet tot het inkomen (van hoofdgerechtigde,
noch van vruchtgebruiker) behoorL80,81
In HR BNB 1977/163 kwarn de vraag aan de orde of de niet-verrekenbare voorheffing als aftrekbare kost bij de hoofdgerechtigde in aanmerking kon worden genomen. Het geschil betrof aandelen waarop een liquidatie-uitkering werd betaald.
De aandelen waren belast met een recht van vruchtgebruik.
De bloteeigendomswaarde bedroeg 7011,10
van de volle waarde. De inspecteur staat slechts
verrekening van 70% van de ingehouden dividendbelasting toe. Belanghebbende
wenste het niet-verrekenbare deel van de dividendbelasting aan te mer ken als negatieve opbrengst van de aandelen of als aftrekbare kosten. Het Hof wijst beide
mogelijkheden af. In het onderhavige geval was de liquidatie-uitkering verminderd met de ingehouden dividendbelasting aan het vruchtgebruikvermogen
toegevoegd zodat volgens het Hof niets ten laste van belanghebbendes inkomen was gekomen. Het niet-verrekenbare gedeelte van de dividendbelasting is in feite door
de vruchtgebruikster
gedragen. De feitelijke vaststelling door het Hof dat de
kosten niet op belanghebbende drukten konden in cassatie niet opnieuw aan de
or de komen. De Hoge Raad bevestigde de uitspraak van het Hof.
De vraag rijst of de vruchtgebruiker dan de niet-verrekenbare dividendbelasting
als aftrekbare kosten in aanmerking mag nemen. Voor hem brengt het nietverrekenbare gedeelte van de clividendbelasting met zich mee dat het vermogen
waarop het vruchtgebruik rust, is afgenomen. In die zin heeft de niet-verrekenbare
dividendbelasting slechts invloed op het vermogen zelf en is derhalve niet aftrekbaar. Dat door het geringere vermogen in de toekomst ook minder inkomsten zullen worden genoten, brengt naar mijn mening niet met zich mee dat daardoor de
niet-verrekenbare dividendbelasting als aftrekbare kosten kwalificeren.V

3.II.4.b

Samenvatting

De meest billijke oplossing is dat slechts de netto-opbrengst aan het vruchtgebruikvermogen behoeft te worden toegevoegd. Als argumenten hiervoor kan men
aanvoeren:
Als het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd nadat het belastbaar feit zich
heeft voorgedaan wordt ook slechts de netto-opbrengst onder het vruchtgebruik gebracht.
- De latente inkomstenbelastingclaim
ligt besloten in de vermogensbestanddelen
waarop het vruchtgebruik rust.
De inkomstenbelastingheffing
is onlosmakelijk verbonden met de opbrengst
zodat deze als een last, die voor rekening van de vruchtgebruiker komt, is te
beschouwen.

80. In gelijke zin WattellMartens,
Dividendbelasting,
biz. 81.
81. Zie hieromtrent eveneens Visser in zijn aantekening in Fed IB: Art. 53: 10 en in Fed IE: Art. 53: 11.
Enerzijds is te verdedigen dat de niet verrekenbare dividendbelasting een zakelijke last is voor de hoofdgerechtigde, anderzijds is te verdedigen dat het een zakelijke last is voor de vruchtgebruiker.
82. In gelijke zin WattellMartens,
Dividendbelasting, biz. 80.
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3.11.5 Conclusies
In dit hoofdstuk is de problematiek besproken van de inkomst die niet een vrucht
in civielrechtelijke zin is, en aan het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd. In dat geval geniet de hoofdgerechtigde de inkomst. Hij heeft de inkomst
echter niet ter vrije beschikking. Op de inkomst rust de last van het vruchtgebruik.
De Hoge Raad heeft in een reeks arresten beslist dat de hoofdgerechtigde slechts
de blote-eigendomswaarde
van de inkomst geniet. Door deze opvatting werd de
Hoge Raad vervolgens gesteld voor de vraag of de 100n- en dividendbelasting voor
zover deze betrekking had op het vruchtgebruikgedeelte van het loon c.q. dividend, al dan niet verrekenbaar was. Met een uiterst magere motivering heeft de
Hoge Raad verrekening van dit gedeelte niet toegestaan waardoor de - in binnenlandse verhoudingen - als voorheffingen bedoelde loon- en dividendbelasting gedeeltelijk tot eindheffingen verworden. Over de vraag of deze niet-verrekenbare
voorheffing tot de aftrekbare kosten behoort, heeft de Hoge Raad zich tot nu nog
niet hoeven uitlaten.
De opvatting van de Hoge Raad brengt met zich mee dat verschil in belastingheffing ontstaat, indien de inkomst wordt ontvangen onder de last van vruchtgebruik in vergelijking met de situatie dat de inkomst onbezwaard wordt ontvangen.
De vruchtgebruiker geniet niets en de waarde-aanwas van blote eigendom naar
volle eigendom is niet belastbaar bij de hoofdgerechtigde. Veel schrijvers achten
dit verschil in belastingheffing niet aanvaardbaar en zijn van mening dat de Hoge
Raad dus anders had moeten beslissen. Daarvoor moest echter worden onderzocht
of de Hoge Raad binnen het wettelijke systeem van de inkomsten uit vennogen
tot een andere uitspraak had kunnen komen.
In paragraaf 3.11.1 is verdedigd dat binnen het objectieve systeem van bepaling
van vermogensinkomsten de omvang van de bate vaststaat zodra deze uit het vermogensbestanddeel wordt getrokken. De persoonlijke omstandigheden van het
subject spelen op dat niveau nog geen enkele rol. De jurisprudentie van de Hoge
Raad is wat dit aangaat niet houdbaar. De Hoge Raad had niet aileen anders kunnen beslissen, hij had anders moe ten beslissen.
Indien de inkomst in de heffing wordt betrokken zonder rekening te houden
met de last van het vruchtgebruik, wordt het verschil in belastingheffing tussen
een met vruchtgebruik bezwaarde inkomst en een onbezwaarde inkomst voorkomen. De vraag of dit onderscheid al dan niet wenselijk is (de hoofdgerechtigde kan
immers niet vrijelijk over zijn inkomst beschikken) komt niet aan de orde, nu deze
vraag binnen de objectieve bepaling van de vermogensinkomst niet relevant is.
Daarnaast zijn tevens de loon- en dividendbelasting volledig verrekenbaar zoals
een voorheffing betaamt. De vraag of de niet-verrekenbare voorheffing aftrekbaar is van het inkomen komt in deze opvatting niet aan de orde.
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DEEL I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN

4.1.1 Algemeen
ArtikeI 806 van het oude BW bepaalde dat het vruchtgebruik ontstond door de
wet of door de wil des eigenaars. Vruchtgebruik kon onder het oude BW echter
niet ontstaan door de wet. De toenmalige wetgever heeft vermoedeIijk met deze
zinsnede het oog gehad op het ouderIijk vruchtgenot, hetgeen echter geen zakelijk
recht van vruchtgebruik is. De verkrijging 'door de wet' zoals artikeI 806 dat
noemde, is vervallen.
Volgens artikel 3:202 van het nieuwe BW ontstaat vruchtgebruik door vestiging
(zie 4.1.2) of door verjaring (4.1.3). Met de invoering van boek 4 NBW verkrijgt
de Iangstlevende echtgenoot wellicht van rechtswege het recht van vruchtgebruik
van de nalatenschap van de eerststervende. Dat zou betekenen dat een recht van
vruchtgebruik kan ontstaan door vestiging, verjaring en krachtens de wet.
Een recht van vruchtgebruik kan eveneens ontstaan door conversie. Artikel3:85
bepaalt dat een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed voor een bepaalde tijd, wordt aangemerkt aIs een verbintenis tot vestiging van een vruchtgebruik op het goed voor de gestelde tijd. In het tweede lid is bepaald dat een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed onder opschortende tijdsbepaling,
wordt aangemerkt als een verbintenis tot onrniddellijke overdracht van het goed
met gelijktijdige vestiging van een vruchtgebruik van de vervreemder op het goed
voor de gestelde tijd.
Een vruchtgebruik kan worden gevestigd om niet of onder bezwarende titel
(4.1.4) en door uitgifte of door voorbehoud (4.1.5).

4.1.2 Vestiging
ArtikeI 3:98 BW bepaalt dat hetgeen in de desbetreffende afdeling is vermeld omtrent de overdracht van een goed (hetgeen dan het allesomvattend eigendomsrecht
betreft), van overeenkomstige toepassing is op de vestiging van een beperkt recht
op een zodanig goed. Artikel 3:84 BW bepaalt dat voor de overdracht van een
goed wordt vereist een levering krachtens een geldige titel, verricht door hem die
bevoegd is over het goed te beschikken. Naast de geldige titel tot overdracht en
de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder is een levering vereist. Hoe de levering dient plaats te vinden, hangt af van de goederen waarop het vruchtgebruik
is gevestigd. Dit betekent dat de vestiging van vruchtgebruik tot stand komt op:
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een onroerende zaak door overschrijving van de notariele akte in de open bare
registers (artikel 3:89);
roerende zaken door bezitsverschaffing! (artikel 3:90);
vorderingen aan toonder (waaronder begrepen aandelen die niet op naam
staan) door de bezitsverschaffing- van de toonderpapieren, betreft het rechten
aan order dan is tevens endossement vereist (artikel 3:93);
vorderingen op naam door een akte van cessie en mededeling daarvan aan de
schuldenaar door de vervreemder of de verkrijger (artikel 3:94);
aandelen krachtens een akte van levering en betekening van die akte aan de
vennootschap of schriftelijke erkenning der levering op grond van overlegging
van die akte aan de vennootschap (artikelen 2:86 en 2:196);
overige vermogensbestanddelen door een daartoe bestemde akte (artikeI3:95).
Artikel3:39 bepaalt dat rechtshandelingen die niet in de voorgeschreven vorm zijn
verricht, nietig zijn. Indien derhalve een recht van vruchtgebruik krachtens een
geldige titel door een beschikkingsbevoegde wordt gevestigd, dient vervolgens nog
te worden geleverd volgens de hiervoor vermelde regels. Wordt niet geleverd dan
is het recht van vruchtgebruik niet tot stand gekomen. De eigenaar blijft rechthebbende op de vruchten. Er is hooguit een obligatoire overeenkomst tussen eigenaar
en 'vruchtgebruiker'
ontstaan tot afdracht van de vruchten.
In de reeds in paragraaf 2.II.3.a besproken zaak HR BNB 19841211 had belanghebbende bij notariele akte aan zijn dochter het vruchtgebruik geschonken
van een aantal toondereffecten voor een periode van drie jaar. In geschil was wie
de rente en dividenden op de effecten had genoten. Het Hof stelde vast dat in de
notariele akte slechts was bepaald dat het recht op de burgerlijke vruchten was geschonken en niet dat de levering had plaatsgevonden. Artikel 807 van het oude
BW bepaalde dat de titel van vruchtgebruik van onroerende zaken moest worden
overgeschreven in de openbare registers. Wanneer het een roerende zaak betrof,
werd door levering het zakelijk recht geboren.I Nu van de levering niets was gebleken, was belanghebbende rechthebbende op de inkomsten gebleven. Zijn dochter had door de schenking hoogstens het recht verworven om van belanghebbende
te vorderen dat hij de vruchten aan haar zou overmaken.
Doordat de levering niet heeft plaatsgehad is het vruchtgebruik niet tot stand
gekomen en is er niets anders ontstaan dan een obligatoire overeenkomst tussen
de vader en zijn dochter, waarin de vader zich heeft verplicht de burgerlijke vruchten af te dragen aan zijn dochter. 4
Een vruchtgebruik kan niet ontstaan krachtens erfrecht. Indien een erflater in zijn
testament heeft bepaald dat hij het vruchtgebruik van (een gedeelte van) zijn ver-

I. Berenschot, WPNR 198515730, biz. 170 merkt op dat bezitsverschaffing
een onjuiste term is, omdat
de vruchtgebruiker slechts als houder van het vruchtgebruikvermogen
optreedt. In die zin zou moeten
zijn bepaald dat de goederen in de macht van de vruchtgebruiker moeten worden gebracht. Zie ook
Kleijn, Vruchtgebruik, bIz. J3.
2. Zie voorgaande noot.
3. Blijkens NJ 1952,428 was met 'levering' in artikel 807 lid 2 BW niet bedoeld de levering van het
recht van vruchtgebruik, doch 'van het roerend goed zelf ten titel van vruchtgebruik'.
4. Vgj. paragraaf 2.Il.3.a. Een soortgelijk geval deed zich voor in HR BNB 1974/3.
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mogen nalaat aan iemand, dan treedt deze op als legataris.l In HR Nl 1985,374
heeft de Hoge Raad beslist dat een legaat geen eigendom verschaft. Op grond van
het legaat heeft de legataris een vorderingsrecht tot afgifte jegens de erfgenamen.
Vestiging van het vruchtgebruik moet dus overeenkomstig de hiervoor vermelde
wijze plaatsvinden. De erfgenamen en de legataris treden daarbij op als vervreemder resp. verkrijger. Dit betekent eveneens dat - indien het vruchtgebruik een onroerende zaak betreft - niet volstaan kan worden met overschrijving van een afschrift van het testament ten hypotheekkantore."

4.1.3 Verjaring
De tweede wijze waarop een vruchtgebruik kan ontstaan is de verkrijgende verjaring. Hierdoor wordt bereikt dat het recht zich zo veel mogelijk bij de feitelijke
toestand aansluit. Ten aanzien van rechten op roerende zaken (niet registerzaken)
en rechten aan toonder of order, bepaalt artikel 3:99 dat deze in vruchtgebruik
worden verkregen door de bezitter indien deze over een peri ode van drie onafgebroken jaren te goeder trouw 'het vruchtgebruik' heeft gehad. Voor registerzaken
geldt blijkens artikel 3:99 een peri ode van tien jaren.
De verjaring begint ingevolge artikel 3: 101 te lopen vanaf de dag na de bezitsverschaffing. Het bezit dient tevens onafgebroken te zijn. Bezitsverlies stuit de
verjaringstermijn, zodat bij hernieuwde verkrijging van het bezit de verjaringstermijn opnieuw begint te lopeno In het geval van onvrijwillig bezitsverlies loopt, ingevolge artikel 3:103, de verjaringstermijn door mits het bezit binnen een jaar
wordt terugverkregen of binnen een jaar een rechtsvordering wordt ingesteld die
tot terugverkrijging leidt.
Aan de verkrijging krachtens verjaring kan men denken in het geval het vruchtgebruik niet rechtsgeldig is gevestigd, terwijl de vruchtgebruiker te goeder trouw
meent dat het recht weI rechtsgeldig tot stand is gekomen. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat in geval van beschikkingsonbevoegdheid
van de eigenaar de verjaringstermijn, voor wat roerende zaken aangaat, niet aan de orde komt. Op grond
van artikel 3:86 vindt een overdracht door een beschikkingsonbevoegde
toch
rechtsgeldig plaats indien de overdracht anders dan om niet geschiedt en de verkrijger te goeder trouw is. Voor de goederen waarop artikel 3:86 niet ziet, is artikel 3:88 van belang.

4.1.4 Om niet of onder bezwarende titel
De vestiging van een recht van vruchtgebruik kan zowel om niet als onder bezwarende titel plaatsvinden. De vestiging van een vruchtgebruik yond tot in de jaren

5. Zie artikel 1004 BW.
6. Voor de vraag of op deze wijze het vruchtgebruik rechtsgeldig was afgegeven, werd verschillend gedacht. Artikel 3 :89 spreekt echter van een 'tussen partijen opgemaakte notariele akte', zodat een testament niet aan dat vereiste voldoet. Zie hieromtrent Burgers, WPNR 1987/5841, biz. 486 e.v.
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'60 vrijwel uitsluitend plaats om niet en werd in de regel gebruikt als oudedagsvoorziening van de langstlevende echtgenoot. Zo schrijft Lubbers in 19597:
'Bij overeenkomst in het leven geroepen vruchtgebruiken zijn bijna uitsluitend die, welke door schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik, soms
door verkoop onder dat voorbehoud, ontstaan of wel bij boedelscheiding
worden gevestigd.'
Uit deze passage blijkt dat toentertijd de aan- en verkoop van rechten van vruchtgebruik iets uitzonderlijks was. Met name door de jurisprudentie op fiscaal gebied
is de handel in rechten van vruchtgebruik en blote eigendom toegenomen. Zoals
hierna zal blijken was beleggen in blote eigendom van vermogensbestanddelen een
rendabele aangelegenheid. Ook de aankoop van een voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik van vermogensbestanddelen
kon een aangename belegging zijn.
Banken en beleggingsmaatschappijen
stemmen hun produkten in de regel af op
de vraag van de beleggers. Dit betekende een opmars van vervreemding van blote
eigendom en uitgifte van vruchtgebruik van met name waardepapieren onder bezwarende titel. De vestiging van een vruchtgebruik onder bezwarende titel werd
daarmee een (fiscaal) normaal verschijnsel. Voor het ontstaan van vruchtgebruik
is uiteraard niet van belang of dit vruchtgebruik wordt gevestigd om niet of onder
bezwarende titel. Voor de fiscale aspecten is het onderscheid wel van belang.

4.1.5 Door uitgifte of voorbehoud
Dat een vruchtgebruik door uitgifte kan worden gevestigd, is onomstreden. Verschil van mening bestond ten aanzien van het voorbehoud. De eigenaar van een
vermogensbestanddeel
wit de eigendom vervreemden maar zelf het recht van
vruchtgebruik behouden. Er laten zich dan twee mogelijkheden denken:
1. De eigenaar vervreemdt het vermogensbestanddeel
en behoudt zichzelf een
vruchtgebruik VOOL In dit geval vindt er een rechtshandeling plaats, waarbij
de blote eigendom wordt geleverd.
2. De eigenaar vervreemdt het vermogensbestanddeel waarna de verkrijger het
vruchtgebruik aan de vervreemder uitgeeft. In dit geval is er sprake van twee
rechtshandelingen. Eerst de overdracht van de volledige eigendom en vervolgens de uitgifte van het vruchtgebruik.
De tweede figuur is civielrechtelijk zonder twijfel mogelijk. De vraag is echter of
de eerste figuur eveneens mogelijk is. Het belang in onderscheid ligt vooral in het
fiscale vlak; met name in de inkomstenbelasting is het onderscheid tussen beide
mogelijkheden van belang. De vervreemding van uitsluitend de blote eigendom
onder bezwarende titel leidt niet tot belastingheffing over inkomsten uit vermogen. In de tweede figuur kan de op de vervreemding volgende uitgifte van vruchtgebruik onder bezwarende titel wel gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting.

7. Vruchtgebruik
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Ten aanzien van de bestaanbaarheid van de eerste figuur waren de meningen
verdeeld. Met name Bregstein achtte haar niet mogeliik." De argument en tegen
de eerste figuur waren:
eigendom is niet een optelsom van blote eigendom en het beperkte recht;
blote eigendom als beperkt recht bestaat niet. Daarom is aIleen de overdracht
van blote eigendom niet denkbaar;
als verlener van een beperkt recht kan slechts de eigenaar optreden en dat is
de koper.
De voorstanders van de eerste mogelijkheid beriepen zich op het NBW. Zo beroept Lubbers? zich op Meijers die in de toelichting op artikel 3:98 zegt dat de
vestiging van een beperkt recht kan worden beschouwd als een wijze van overdracht van bepaalde bevoegdheden uit een ruimer recht. Hieruit voigt, aldus Lubbers, dat de vervreemder het beperkte recht al heeft. Op biz. 60 schrijft hij dat
een volle eigenaar beide opties (vruchtgebruik en blote eigendom) in portefeuille
heeft:
'En omdat hij die opties heeft, kan hij ook van zijn volle eigendom naar keuze en met directe zakelijke werking het vruchtgebruik afsplitsen'!",
Met ander woorden: het beperkte zakelijk recht is latent in de volle eigendom aanwezig. Berenschot!' verwoordt de juridische bestaanbaarheid van het voorbehoud als voigt:
'Als men in het algerneen geen moeite heeft met de overdracht van eigendom,
bezwaard met een beperkt recht ten behoeve van een derde, waarom zou dan
eigendom, bezwaard met een beperkt recht ten gunste van de vervreemder
zelf, het afzonderlijk bestaan van bloot-eigendom vereisen?'
Overigens bleek het NBW ook niet duideIijk om trent deze problematiek. Pleysier
achtte de voorbehoudsconstructie
onder het NBW niet meer mogelijk.P
Op 7 februari 1979 heeft de Hoge Raad in deze materie beslist.!' Het Hof had
aangenomen dat de eerste figuur niet mogelijk was en derhalve had de hoofdgerechtigde eerst de volle eigendom verworven en vervolgens het recht van vruchtgebruik ten behoeve van de vervreemder gevestigd. De Hoge Raad oordeelde de
eerste figuur echter wei mogelijk, zodat de verkrijger in een rechtshandeling de
blote eigendom had verworven.
De vraag rees vervolgens of het stand punt van de Hoge Raad houdbaar was onder het NBW. Vanuit de Eerste Kamer is naar aanleiding daarvan de vraag gesteld
of de figuur van de overdracht onder voorbehoud van een beperkt recht bestaan-

8. WPNR 1954/4352,
9. Vruchtgebruik naar
10. Zo ook Drielsma,
II. WPNR 1985/5730,
12. WPNR 1980/5509
13. HR NJ 1979, 551;

biz. 296; WPNR 1954/4335, biz. 91; WPNR 1955/4387, biz. 92.
huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 62.
WPNR 1955/4419, biz. 467.
biz. 172.
en 5510.
HR BNB 1979/87.
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baar zou zijn onder het NBW.14 Naar aanleiding daarvan is aan artikel 3:81 lid
I een tweede volzin toegevoegd die luidt:
'Hij (aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht
zijn recht onder voorbehoud van een zodanig beperkt
hij de voorschriften zowel voor overdracht van een
vestiging van een een zodanig beperkt recht in acht

toekomt; IvV) kan ook
recht overdragen, mits
zodanig goed, als voor
neemt.'

Door deze bepaling is buiten twijfel dat ook onder het nieuwe recht een vruchtgebruik kan worden gevestigd door voorbehoud.

4.1.6 Samenvatting
Vruchtgebruik kan ontstaan door vestiging, verjaring of conversie en met de invoering van boek 4 wellicht ook krachtens wet. Voor vestiging van een beperkt
recht op een vermogensbestanddeel gelden dezelfde bepalingen als voor de wijze
van eigendomsverkrijging
van het desbetreffende vermogensbestanddeel.
Een
vruchtgebruik kan niet aileen worden gevestigd door uitgifte maar ook onder
voorbehoud. Onder het oude BW is de voorbehoudsconstructie
gesanctioneerd
door de Hoge Raad, in het nieuwe BW is een uitdrukkelijke bepaling opgenomen
in artikel 3:81.

DEEL

n

FISCAALRECHTELIJKE ASPECTEN

4.11.1 Vestiging van het recht van vrucbtgebruik door uitgifte
De vestiging van een vruchtgebruik door uitgifte houdt in dat de eigenaar van het
desbetreffende vermogensbestanddeeI de blote eigendom behoudt en bet recht van
vruchtgebruik naar een ander doet overgaan.
In het hiernavolgende zal de nadruk liggen op de vestiging van een recht van
vruchtgebruik onder bezwarende tite!' Indien het recht van vruchtgebruik wordt
gevestigd om niet, zullen hieraan in de regel geen gevolgen VOOI de inkomstenbelasting zijn verbonden, met uitzondering van de toepassing van artikel 27 lid 1
Wet IB 1964 voor zover het lopende termijnen betreft en artikel 27 lid 2 Wet IB
1964 voor zover het recht van vruchtgebruik wordt gevestigd op aandelen (zie paragraaf 2.11.5 en 8.11.3).
Voor zover het recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel wordt gevestigd,
moet naar huidig recht onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de vestiging
van een recht van vruchtgebruik op een onroerende zaak, die de vruchtgebruiker
uit hoofde van het recht van vruchtgebruik gaat bewonen (in de literatuur aangeduid als de huuranalogie) en anderzijds de vestiging van een recht van vruchtgebruik op de overige vermogensbestanddelen en verhuurde onroerende zaken (in de
literatuur aangeduid als inkomstenverkoopanalogie).

14. Zie
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Eerst zal een overzicht van de ontwikkeling in de jurisprudentie worden gegeyen. In paragraaf 4.11.2 wordt de 'huuranalogie' besproken. De 'inkomstenverkoopanalogie' komt in 4.11.3 aan de orde.

4.II.l.a Historie
Het eerste arrest binnen dit kader dat door veel auteurs wordt aangehaald, is HR
BNB 1956/124. In deze zaak had iemand die in 1738 was overJeden, bij testament
bepaald, dat de afstammelingen van zekere in het testament genoemde personen
de 'vrugte en revenue' zouden genieten van zijn nalatenschap. Een afstammeling
deed in 1950 afstand van zijn recht op de 'vrugte en revenue' tegen een som ineens.
In geschil was of de vergoeding voor de afstand op grond van artikel 36 lid 1 onder
1 letter a Besluit IB 1941 (het huidige artikel 31 lid 1 Wet IB 1964) was belast. Het
betreft hier weliswaar geen vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel, doch de afstand van een recht op inkomsten. In de Jiteratuur zijn
uit het arrest echter concJusies getrokken met betrekking tot de vestiging van het
recht van vruchtgebruik onder bezwarende tite!. De Raad van Beroep stelde het
recht op de 'vrugte en revenue' op een Jijn met een lijfrente. BJijkens de duidelijke
bewoordingen van artikel 36 Besluit IB 1941 was de afkoopsom aan belasting onderworpen. In cassatie voert belanghebbende aan dat de Raad artikel 36 lid 1 onjuist heeft toegepast door de afkoopsom van een recht van vruchtgebruik belastbaar te oordelen. De Hoge Raad overwoog:
'dat dit middel blijkens de toelichting ervan uitgaat, dat volgens art. 36, lid
1, onder 1, letter a, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 aileen belasting zou kunnen worden geheven terzake van vergoedingen wegens rijpende inkomsten bij het prijsgeven van de bron dier inkomsten dan wel bij het
afzonderlijk vervreemden van een lopenden termijn van inkomsten uit vermogen, doch niet terzake van vergoedingen wegens afstand van de bron,
krachtens welke de opbrengst wordt genoten;
dat echter zodanige beperking niet is te lezen in het artikel en evenmin in
overeenstemming is met de strekking daarvan;
dat immers die strekking is buiten twijfel te stellen, dat het volgens het
Besluit belastbare inkomen ook omvat de toekomstige inkomsten, welke de
belastingpJichtige realiseert door of tengevolge van het afstand doen van de
bron van inkom en zelve;
dat dit ook blijkt uit het feit, dat art. 36 aan belasting onderwerpt de afkoopsommen ter vervanging van te derven periodieke uitkeringen (... ), waarbij
de afkoopsom ook toegekend wordt wegens den afstand van de bron, krachtens welke de opbrengst wordt genoten;
dat er geen reden is om in een geval, waarin de opbrengsten krachtens een
recht van vruchtgebruik worden genoten, de wet op andere wijze toe te passen;'
Voor ik overga tot bespreking van dit arrest en de verschenen Jiteratuur dient te
worden opgemerkt dat in het berechte geval geen sprake kon zijn van een recht
van vruchtgebruik. Het recht van vruchtgebruik kan slechts worden gevestigd ten
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behoeve van personen die ten tijde van de vestiging bestaan. In het hier berechte
geval had iemand die in 1738 was overleden, bij testament bepaald, dat de afstammelingen van zekere in het testament genoemde person en de 'vrugte en revenue'
van de naiatenschap zouden genieten. Belanghebbende was zo'n afstammeling.
Hij deed in 1950 afstand van zijn recht. Deze afstammeling kon niet het recht van
vruchtgebruik hebben, omdat hij niet bestond ten tijde van de vestiging.
Van belang is echter de laatste overweging van de Hoge Raad waarin door de
Raad het recht van vruchtgebruik met zichzelf verterende rechten wordt gelijkgesteld. In de fiscaie vakliteratuur heeft dit arrest nogal wat stof doen opwaaien.
Er zijn vier verschillende visies te onderscheiden:
1. Krachtens het uitgangspunt dat afstand van het recht van vruchtgebruik in gelijke zin moet worden behandeld als een afkoopsom ter vervanging van te derven
periodieke uitkeringen, behoort de vergoeding voor de afstand van het recht van
vruchtgebruik tot het inkomen. Artikel 36 Besluit IB 1941 gebruikt de term 'afkoopsom'. Afstand tegen een vergoeding is te beschouwen ais afkoop ook al is
dit civielrechtelijk niet hetzelfde.
Een vergoeding wegens vestiging of overdracht van het vruchtgebruik behoort
niet tot het inkomen, omdat in deze gevallen het recht van vruchtgebruik in stand
blijft. In het geval van afstand gaat evenwel het recht van vruchtgebruik teniet.
Bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik wordt een 'verkoopsom' ontvangen. In het geval van afstand van het vruchtgebruik wordt een 'afkoopsom'
ontvangen.P
2. Indien de vergoeding voor afstand van het recht van vruchtgebruik is belast onder artikel 36 Besluit IB 1941, moet dit met zich meebrengen dat ook de overdracht van het recht van vruchtgebruik aan de hoofdgerechtigde tegen een vergoeding binnen het bereik van artikel 36 Besluit IB 1941 valt omdat economisch bezien geen verschil tussen beide handelingen bestaat.l"
3. Indien de vergoeding voor afstand van het recht van vruchtgebruik belastbaar
is, behoort ook de vergoeding voor de overdracht belastbaar te zijn ongeacht of
het vruchtgebruik wordt overgedragen aan de hoofdgerechtigde of aan een ander.
Spaanstra'? leidt uit het zojuist vermelde arrest af dat elke vervreemding (a an de
hoofdgerechtigde of aan een ander, overdracht of afstand onder bezwarende titel)
onder de werking van artikel 36 van het Besluit vait, omdat de vergoeding economisch bezien strekt tot vervanging van te derven inkomsten. Het gevolg hiervan
is dat als de eigenaar het recht van vruchtgebruik vestigt ten behoeve van een derde
onder bezwarende titel, dit in feite niets anders is dan de verkoop van toekomstige
inkomsten zodat een dergelijke opbrengst eveneens onder artikel 36 Besluit IB
1941 zou moeten worden gebracht. Volgens Spaanstra is het in overeenstemming
met de wettekst om dergelijke vergoedingen in de heffing te betrekken. Hij rechtvaardigt zijn mening door te wijzen op de econornische gelijkheid tussen de ver-

15. Zie o.a. Broekerna, WPNR 1959/4591.
16. Van Duyn, WPNR 1961/4676.
17. Vrucbtgebruik en inkornstenbelasting,
biz. 111 e.v.
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vreemding van een recht van vruchtgebruik en de vervreemding van toekomstige
inkornsten.P
Daarna constateert hij een dubbele heffing. Eerst wordt de tegenprestatie voor
het recht van vruchtgebruik in de heffing betrokken bij de eigenaar, als een verkoop van inkomsten, vervolgens worden de inkomsten uit het desbetreffende vermogensbestanddeel als inkomsten uit vermogen belast bij de vruchtgebruiker naar
het normale progressieve tarief. Het lijkt me echter dat als de tegenprestatie voor
de ene partij als een vergoeding voor toekomstige inkomsten wordt geduid, een
dergelijke kwalificatie ook moet gelden voor de koper. De koper kan dan de betaalde koopsom als kosten ter verwerving van inkomsten ten laste van zijn inkomen brengen.
De derde opvatting houdt dus in: als afstand van het vruchtgebruik tot een belastbare bate leidt, moet dat eveneens geld en voor de overdracht van het vruchtgebruik. Aan wie overgedragen wordt (hoofdgerechtigde of een ander) is niet relevant.
De hierboven vermelde visies werden telkens vanuit het woord 'afkoopsom' in artikel36 Besluit IB 1941 beargumenteerd. AIleen Van Ravels plaatste bet probleem
in een breder kader. J 9
4. Niet het woord 'afkoopsom' is naar zijn mening van belang. Van belang is of
toekomstige inkomsten worden verkocht. De ratio van artikel 36 Besluit IB 1941
is niet om afkoopsommen in de belastingheffing te betrekken maar om aile vergoedingen die voor toekomstige inkomsten worden ontvangen in de heffing te betrekken. Een afkoopsom is daarvan slechts een voorbeeld. Van Ravels geeft teyens aan waarom 'afstand'. niet met 'afkoopsom' correspondeert. Het recht van
vruchtgebruik is ruet afkoopbaar. Van afkoop is sprake, wanneer een schuldenaar
die tot een bepaalde prestatie is gehouden, de bevoegdheid beeft zich door een andere prestatie te bevrijden. Een verbintenis is afkoopbaar, wanneer de schuldeiser
bij bet aangaan der overeenkomst beeft goedgevonden, of ingevolge de wet moet
accepteren, dat de scbuldenaar - indien hij dit wenst - van een verbintenis mag
terugtreden tegen betaling van een geldsom. Bij vrucbtgebruik is biervan geen
sprake zodat ook afstand van het recht van vruchtgebruik als vervreemding van
dat recht moet worden aangemerkt.
Hij wijst erop dat het zakelijk recht van vruchtgebruik afhankelijk is van het
leven van een of meer personen die ten tijde van de vestiging van het recht van
vruchtgebruik moeten bestaan. Aan deze eis was in de casus van HR BNB
1956/124 niet voldaan. De erflater had de vruchten en inkomsten gelegateerd. Hij
heeft niet de woorden vruchtgebruik of gebruik gebezigd. Volgens artikel 1017
BW heeft de legataris dan niets anders dan een persoonlijk recht tot afgifte van
de vruchten en inkomsten. lndien hij afstand doet van dit recht tegen een som ineens betekent dit in feite niets anders dan dat hij zijn toekomstige inkomsten verkoopt.
Van Ravels beoordeelt al dan niet belastbaarheid van de tegenprestatie aan de
hand van de uitleg van artikel 36 Besluit IB 1941. Hij maakt onderscheid tussen
18. Zie ook Den Boer in zijn noot bij HR BNB 19581218.
19. WPNR 1963/4758,4759 en 4760.
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subjectieve en objectieve vervanging.P Bij vervreemding van het recht van
vruchtgebruik kan slechts van subjectieve vervanging sprake zijn indien afstand
niet als afkoop kan worden beschouwd. Door afstand vervreemdt de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik waarna het door vermenging teniet gaat. In
die zin wordt de schuldeiser van de inkomsten een ander. Tevens dient er, voor
toepassing van artikel 36 Besluit IB 1941, sprake te zijn van vervanging van inkomsten. Indien een vergoeding voor het recht van vruchtgebruik wordt gegeven,
kan deze vergoeding slechts belast zijn op grond van artikel36 Besluit IB 1941 indien de vergoeding ziet op inkomsten. Daarom is de aard van het achterliggende
vermogensbestanddeel van belang. Soms behelst het recht van vruchtgebruik niet
meer dan het recht op de inkomsten zoals bij een lijfrente. Indien dan het recht
van vruchtgebruik wordt verkocht, worden inkomsten verkocht. Ingeval de
vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik van een onroerende zaak vervreemdt, vervangt naar de mening van Van Ravels de som niet alleen inkomsten,
omdat de vruchtgebruiker tot meer dan de inkomsten is gerechtigd, hij is immers
ook gerechtigd tot gebruik van het pand, In dat geval is er naar zijn mening dus
geen sprake van vervanging van inkomsten. De tegenprestatie valt derhalve niet
onder artikel 36 Besluit IB 1941.
Tot zover een beknopte beschrijving van vier zienswijzen over de afstand van een
vruchtgebruik.
De uitkomst van het arrest HR BNB 1956/124 is naar mijn mening juist. Belanghebbende deed afstand van een persoonlijk recht tot afgifte van de vruchten en
inkomsten. Dit recht kon als periodieke uitkering worden gekwalificeerd. De afkoopsom ter vervanging van te derven periodieke uitkeringen was belastbaar op
grond van artikel 36 Besluit IB 1941. De verwarring ontstond echter door de slotoverweging van de Hoge Raad dat het recht van vruchtgebruik in gelijke zin moest
worden beoordeeld. In hoofdstuk 2 heb ik reeds betoogd dat een periodieke uitkering en een recht van vruchtgebruik niet op een lijn kunnen worden gesteld. Een
periodieke uitkering is een fiscaalrechtelijke kwalificatie. Het stamrecht is de
bron, de termijnen zijn de inkomsten. Wanneer afstand wordt gedaan van een
recht op periodieke uitkeringen, gaat de bron teniet. Een recht van vruchtgebruik
daarentegen is een civielrechtelijke kwalificatie. Het regelt de rechtsverhouding
tussen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker met betrekking tot het vruchtgebruikvermogen. In fiscale term en betekent het recht van vruchtgebruik dat de vruchtgebruiker wordt belast voor de vruchten die door de vermogensbestanddelen als inkomsten uit vermogen worden voortgebracht. Niet het recht van vruchtgebruik is
de bron, maar de vermogensbestanddelen
waarop het vruchtgebruik rust. Door
afstand van het recht van vruchtgebruik gaat niet de bran teniet. 21
Van Ravels betoogt dat in het geval de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik van een onroerende zaak vervreemdt, de som niet aIleen inkomsten vervangt, omdat de vruchtgebruiker tot meer dan de inkomsten is gerechtigd, hij is
immers ook gerechtigd tot gebruik van het pand. Naar mijn mening is deze opvat-

20. Later uitgewerkt door Van Dijck in zijn brochure
21. Zie Dits, Inkomsten uit vermogen, biz. 147.
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ting voor discussie vatbaar. Een vruchtgebruiker van een onroerende zaak kan dit
zelf gaan bewonen of hij kan het verhuren.
In beide gevallen trekt hij de inkomsten uit het pand, in de vorm van de huurwaarde of in de vorm van huurpenningen. Zijn rechten gaan weliswaar verder in
die zin dat hij ook zijn recht van vruchtgebruik kan vervreemden of bezwaren.
Met name sinds de invoering van het nieuwe BW zijn de rechten van de vruchtgebruiker aanzienlijk uitgebreid. Het onderscheidend criterium ligt derhalve niet uitsluitend in de bevoegdheden met betrekking tot het gebruik van het pand, maar
in de overige rechten die voortvloeien uit het vruchtgebruik anders dan het trekken
van de vruchten. De vervreemding van het recht van vruchtgebruik houdt derhalve
niet alleen de vervreemding van inkomsten in, maar ook de vervreemding van de
overige rechten (met inachtneming van artikel 3:223).
De vraag rijst echter of de overige rechten het recht van vruchtgebruik waardevoller maken dan de waarde die voortvloeit uit het kunnen genieten van de inkomsten. Met andere woorden: leidt de vestiging van een recht van vruchtgebruik
op een vermogensbestanddeel
voor een bepaalde peri ode tot een hogere tegenprestatie dan de verkoop van de toekomstige inkomsten over dezelfde periode? Ik
meen van niet. Door de rechten van de vruchtgebruiker is zijn recht op de vruchten gewaarborgd. De geldswaarde van het vruchtgebruik wordt door deze toekomstige inkomsten bepaald. Ik zie niet in waarom een vruchtgebruiker, die een
schatting van de te verwachten vruchten heeft gemaakt, meer voor het recht van
vruchtgebruik zou betalen dan het hem hoogstwaarschijnlijk op zal leveren.
De tegenprestatie voor het recht van vruchtgebruik zal derhalve worden bepaald
naar de contante waarde van de te verwachten vruchten. Is dit gegeven voldoende
om tot een vervanging van inkomsten te concluderen? Met andere woorden: hebben partijen de toekomstige inkomsten bij overeenkomst verzelfstandigd? Indien
men de volle eigendom van een onroerende zaak vervreemdt, zal de tegenprestatie
veelal gelijk zijn aan de gekapitaliseerde waarde van de toekomstige opbrengsten
van die onroerende zaak. Toch is niet in discussie dat in dat geval een bron van
inkomen wordt vervreemd en niet een geheel van toekomstige inkomsten. Feitelijk
bezien wordt ook meer verkocht dan de inkomsten, aIle met het eigendomsrecht
samenhangende rechten en verplichtingen gaan over.
In hoofdstuk 2 is reeds betoogd dat van inkomsten sprake is indien de bron voor
het subject in stand blijft. De bron blijft in stand indien de opbrengstcapaciteit
niet definitief is aangetast. Indien de eigendom van een vermogensbestanddeel
wordt vervreemd en de tegenprestatie vindt zijn waarde in de te verwachten opbrengsten, is geen sprake van vervanging van inkomsten, omdat voor de vervreemder de bron teniet gaat.
Indien echter een recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel wordt
gevestigd, blijft de bron in stand. De opbrengstcapaciteit wordt voor de eigenaar
slechts tijdelijk aangetast. De vergoeding voor het recht van vruchtgebruik dient

ter vervanging van te derven vruchten.
Hieraan mag niet de conclusie worden verbonden dat ook de vervreemding van
een stamrecht als vervreemding van inkomsten moet worden gekwalificeerd. Indien de starnrechtgerechtigde het stamrecht vervreemdt, vervreemdt hij weliswaar
toekomstige opbrengsten, de bron (het stamrecht) verlaat echter zijn vermogen.
Er kan in dat geval geen sprake zijn van instandhouding van de bron, bezien vanuit de eigenaar. Het starnrecht is nog slechts een bron voor de verkrijger. Dit in
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tegenstelling tot de vestiging van een recht van vruchtgebruik. Niet het recht van
vruchtgebruik is immers de bron maar de acbterliggende vermogensbestanddelen.
Door de vestiging van bet recht van vruchtgebruik staan zowel de hoofdgerechtigde als de vruchtgebruiker in een opbrengstrelatie tot de vermogensbestanddelen.
Inmiddels kwamen nieuwe gevallen aan de orde in de jurisprudentie.
Hof
's-Gravenhage BNB 1959/195 betrof een geval dat het recht van vruchtgebruik tegen een som ineens werd beeindigd, Het Hof stelde vast dat sprake was van overdracht van vruchtgebruik aan de hoofdgerechtigde.
'dat dan hetzelfde (als het gevaI dat een som geld ontvangen wordt voor de
eigendom; IvY) moet gelden ingevaJ sprake is van overdracht niet van volle
eigendom, doch van een zakelijk genotsrecht, als bijv. een zakelijk recht van
vruchtgebruik - hetzij aan de blote eigenaar, betzij aan een derde - aangezien ook daarbij geldt, dat de door de vervreemder ontvangen bate strekt ter
vergelding van het door hem overgedragen vermogensbestanddeel (dat blijkens artikel 803 B. W. een ruimere inhoud heeft dan besloten ligt in het recht
tot vruchttrekking) en niet ter vervanging van vruchten als zodanig - waaraan niet afdoet het feit, dat het gevolg van de overdracht is de derving door
de voormalige rechthebbende van de uit het zakelijk genotsrecht te voren
verkregen revenuen;'.
Het Hof voegt daar nog aan toe:
'trouwens dat, ware het anders, evenzeer op grond van art. 36, lid 1, 1 sub
a belastbaar geoordeeld zou moeten worden de som, verkregen door de eigenaar bij vestiging van een vruchtgebruik onder bezwarende titel ten behoeve
van een ander, een conclusie die zichzelf veroordeelt in het licht van het feit
dat bij haar aanvaarding een groot fiscaal verschil zou bestaan tussen een
overdracht in volle eigendom, geschiedende in twee etappes (eerst vestiging
van vruchtgebruik, dan overdracht van de blote eigendom aan de vruchtgebruiker) en een overdracht van de volle eigendom ineens'.
Het Hof is aIdus van mening dat de overdracht van het recht van vruchtgebruik
- door de vruchtgebruiker of door de eigenaar - niet kan leiden tot belastingheffing, omdat de tegenprestatie op meer dan het recht op de inkomsten ziet.
In HR BNB 1961120 was in geschil of de som betaald door de hoofdgerechtigde
aan de vruchtgebruiker in verband met de afstand van het recht van vruchtgebruik, als aftrekbare kosten in de zin van artikel 14 Besluit IB 1941 (het huidige
artikel 35) kon worden aangemerkt. Het Hof overwoog dat door de vergoeding,
betaald door de hoofdgerechtigde aan de vruchtgebruiker, werd bereikt dat het
recht van vruchtgebruik werd opgeheven. Het recht van vruchtgebruik beperkte
het eigendomsrecht. De betaalde vergoeding heeft dus gediend ter verbetering van
de bron van inkomen en is dus niet aftrekbaar. De Hoge Raad overwoog in cassatie dat het vruchtgebruik niet een op de inkomsten rustende last is en dat de betaalde (afkoop)som dan ook niet heeft gestrekt om van zodanige last te worden bevrijd.
De overweging van de Hoge Raad is kort en duidelijk. Indien het vruchtgebruik
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niet een op de inkomsten rustende last is, ligt daarin besloten dat het vruchtgebruik een last is die op de bron rust. Vervreemding van het recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel zou dan ook niet kunnen leiden tot een belaste vergoeding, omdat·het een mutatie in de vermogenssfeer betreft. De kosten gemaakt
ter verwerving van een recht van vruchtgebruik zijn dan ook niet aftrekbaar omdat een (gedeelte van een) bron wordt verworven.
Hoe dit arrest met HR BNB 1956/124 moet worden gerijmd, is onduidelijk.
Daar overwoog de Hoge Raad immers in zijn laatste overweging dat:
'er geen reden is om in een geval, waarin de opbrengsten krachtens een recht
van vruchtgebruik worden genoten, de wet op andere wijze toe te passen'.
Wanneer een afkoopsom belastbaar zou worden geacht op grond van artikel 36
Besluit IB 1941, dient deze afkoopsom ter vervanging van te derven inkomsten.
Dit betekent dat de betaler van de afkoopsom een bedrag ter verwerving van inkomsten heeft betaald, nl. die inkomsten die de verkoper zal derven. Dit is slechts
anders wanneer het gaat om een periodieke uitkering. Als de schuldenaar een afkoopsom betaalt aan de schuldeiser is daarmee het recht op periodieke uitkeringen
teniet gegaan; een periodieke uitkering is immers een zelfverterend recht. Dat de
uitkomsten van HR BNB 19561124 en HR BNB 1961120 verschillen (belaste vergoeding resp. onbelaste vergoeding) is te verklaren uit het feit dat in de eerste zaak
geen sprake van een recht van vruchtgebruik kon zijn en in de tweede weI. Alleen
de slotoverweging van HR BNB 1956/124 - dat de uitkomst niet anders is indien
de vergoeding werd genoten ter zake van een recht van vruchtgebruik (en dus belast) - is niet anders te verklaren dan dat de Hoge Raad in dat arrest het recht
van vruchtgebruik beschouwde als een recht op periodieke uitkeringen. Een vergoeding van de hoofdgerechtigde
aan de vruchtgebruiker
waartegenover de
vruchtgebruiker afstand van zijn recht doet, is dan niets anders dan een afkoopsom voor een recht op periodieke uitkeringen. De vruchtgebruiker ontvangt deze
som ter vervanging van te derven inkomsten maar aangezien het recht op periodieke uitkeringen daarmee teniet is gegaan, kan de hoofdgerechtigde die som niet
hebben betaald ter verwerving van inkomsten en is derhalve voor hem niets aftrekbaar.
De opvatting van de Hoge Raad dat een vergoeding voor de afstand van een
recht van vruchtgebruik voor de vruchtgebruiker in de belaste sfeer zit en voor de
hoofdgerechtigde niet tot de aftrekbare kosten behoort, brengt dan niet automatisch met zich mee dat ook de overdracht van een recht van vruchtgebruik aan de
hoofdgerechtigde op gelijke wijze moet worden behandeld. Door de overdracht
van het recht van vruchtgebruik blijft het recht op de periodieke uitkeringen
bestaan, de periodieke uitkeringen komen voortaan aan de voormalige hoofdgerechtigde toe. De hoofdgerechtigde is echter tevens als eigenaar tot de inkomsten
gerechtigd zodat belastingheffing op grond van artikel 24 Wet IB 1964 plaatsvindt.
Vanuit de opvatting dat het recht van vruchtgebruik in feite niets anders zou
zijn dan een recht op periodieke uitkeringen is HR BNB 1961120 in de Jijn van
de slotoverweging van HR BNB 1956/124 te verklaren.
Ook is binnen dit kader de uitspraak van het Hof 's-Gravenhage BNB 1959/195
te plaatsen omdat het daar een overdracht betrof. Het desbetreffende Hof over-
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woog echter ten overvloede dat ook al was er sprake van afstand van het recht van
vruchtgebruik geweest, ook dan artikel 36 Besluit IB 1941 niet aan de orde had
kunnen komen.P
HR BNB 19641213
Voor zover we tot nu toe kunnen spreken van een lijn in de jurisprudentie-' is
hierin in 1964 verandering gekomen met HR BNB 19641213. Belanghebbende bezat het onvoorwaardelijke recht van vruchtgebruik van onroerende zaken en effecten. Tegen een vergoeding deed hij afstand van het recht. Het Hof overwoog
dat artikel 36 Besluit IB 1941 beoogt te belasten de vergoedingen welke zijn toegekend ter vervanging van periodieke uitkeringen en andere opbrengsten en inkomsten:
'dat het Hof deze bepaling aldus verstaat, dat dergelijke vergoedingen alleen
zijn belast, indien zij worden verkregen uitsluitend ter vervanging van toekomstige opbrengsten, doch niet indien zij de tegenprestatie vormen van de
verkrijging van de zaak, waaruit opbrengsten voortvloeien'.
Kortom, artikel 36 Besluit IB 1941 kan niet aan de orde komen indien met toekomstige inkomsten tevens het object, waaruit de opbrengsten voortvloeien,
wordt overgedragen. De Hoge Raad bevestigde de uitspraak van het Hof:
'dat imrners dit bedrag niet werd toegekend ter vervanging van toekomstige
inkomsten of opbrengsten, gerealiseerd door of tengevolge van het afstand
doen en tenietgaan van de bron zelve, waaruit die inkomsten of opbrengsten
voortkomen;
dat toch als bran van inkomsten niet geldt het zakelijk recht krachtens hetwelk de inkomsten of opbrengsten van de aan het recht onderworpen vermogensbestanddelen worden genoten, doch elk van die vermogensbestanddelen
afzonderlijk, en voorts zich daaronder blijkens de vaststaande feiten in het
onderhavige geval geen vermogensbestanddelen (rechten op uitkeringen) bevinden, welke tengevolge van den door belanghebbende gedane afstand als
bran teniet gaan'.
De zienswijze dat de Hoge Raad het recht van vruchtgebruik als een periodieke
uitkering aanmerkt, is door dit arrest - terecht - achterhaald. Uitdrukkelijk betoogt de Hoge Raad dat in dit geval de inkomsten worden genoten uit de achterliggende vermogensbestanddelen.
Door de afstand gaat de bron niet teniet, zodat de
vergoeding niet als vervanging van inkomsten kan worden aangemerkt. De Hoge
Raad heeft hierbij het oog op objectieve vervanging. In zoverre is deze overweging
22. Zie ook Spaanstra, WFR 1959/4444.
23. Van Ravels, WPNR 1963/4760, biz. 137 acht HR BNB 1961120 juist omdat de betaling betrof de
verwerving van het recht op bet gebruik en op de vruchten van het huis; de uitgaaf strekt mitsdien niet
uitsluitend tot verwerving van inkomsten. In deze visie past ook Hoi 's-Gravenhage BNB 1959/195. In
HR BNB 1956/124 was geen sprake van een recht van vruchtgebruik zodat dit arrest een op zichzelf
staand geval is. Onvolkornenheid is dan echter dat de Hoge Raad in HR BNB 1956/124 besloot tot belastbaarheid en overwoog dat ook indien sprake zou zijn van een recht van vruchtgebruik, het antwoord
niet anders zou luiden.
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juist. Zoals hiervoor en in hoofdstuk 2 reeds betoogd, is naar mijn mening echter
sprake van subjectieve vervanging. De staatssecretaris beriep zich in zijn cassatiemiddel uitdrukkelijk op HR BNB 19561124. De Hoge Raad ging er echter niet op
in. Naar mijn mening werd de omstreden laatste overweging in dat arrest als achterhaald beschouwd.
In de casus van Hof Leeuwarden BNB 1969/131 verschafte een zoon aan zijn
moeder het onvoorwaardelijke recht van bewoning tegen een som ineens ad ca.
f 13 000. In het desbetreffende jaar was de moeder 76 jaar. De inspecteur rekende
van dit bed rag f 7000 tot het inkomen van de zoon, omdat dat bedrag gezien de
leeftijd van de moeder en de huurwaarde van het huis een reele tegenprestatie
vormde.P Het Hof was van mening dat de f 7000 niet als inkomsten uit vermogen is aan te merken. Uit de toelichting op artikel 21 in de MvT leidt het Hof af
dat de vergoeding niet is belast omdat deze is verkregen vanwege het verlenen van
een persoonlijk recht, hetgeen zich afspeelt in de vermogenssfeer. Ook artikel 31
lid 1 Wet IB 1964 is niet van toepassing. Dit wordt beargumenteerd met precies
dezelfde overweging als door de Hoge Raad in HR BNB 19641213 gebezigd, nu
echter toegespitst op het persoonlijk recht van bewoning.

4.II.l.b

Samenvatting

De eerste, binnen het onderwerp van belang zijnde arresten, hebben betrekking op
afstand van het recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel, Na wat onduidelijkheid wordt in HR BNB 19641213 uitdrukkelijk overwogen dat de afstand van
een recht van vruchtgebruik zich afspeelt in de vermogenssfeer, zodat de tegenprestatie niet kan worden belast.
Voortbouwend op hetgeen ik reeds in hoofdstuk 2 heb verdedigd, wordt de
geldswaarde van het recht van vruchtgebruik slechts bepaald door de waarde van
te verwachten vruchten. De bron blijft voor de hoofdgerechtigde in stand, de aantasting van de opbrengstcapaciteit is slechts tijdelijk. Dit is anders indien een
stamrecht wordt vervreemd. Ook in dat geval wordt de waarde bepaald door de
waarde van te verwachten uitkeringen, maar door vervreemding van het starnrecht
gaat de bron voor de eigenaar verloren.

4.11.2 De vergoeding voor het vruchtgebruik
huuropbrengst
4.Il.2.a

wordt geUjkgesteld aan

Jurisprudentie

De jurisprudentie van de Hoge Raad opende perspectieven voor verhuurders van
onroerende zaken. Waarom nog langer een pand verhuren waarbij de huurpenningen in de heffing worden betrokken? Een beter resultaat kon worden bereikt door
de vestiging van een recht van vruchtgebruik tegen een som ineens, die in de leer
van HR BNB 19641213 onbelast zou zijn.
De eerste procedure treffen we aan in Hof 's-Gravenhage BNB 1%91211. Be24. De overige f 6000 werd als een rnateriele scbenking aangemerkt.
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langhebbende had een recht van bewoning gevestigd ten behoeve van een echtpaar
op een pand voor de periode van 3 jaren tegen een som ineens. In geschil was of
deze som belast was voor de inkomstenbelasting. Het Hof overwoog dat het verleende recht van vruchtgebruik meer lijkt op het recht van bewoning in de zin van
artikel 865 BW.
'dat, afgezien van het recht dat de bewoners van het huis verkregen om de
zakelijke rechtsvorderingen in te stell en die de wet aan de eigenaar toekent,
deze bewoners krachtens het recht van bewoning aIs bovenbedoeld over niet
meer rechten de beschikking kregen dan zij aan een huurcontract hadden
kunnen ontlenen en ingevolge een huurcontract op hen dezelfde verplichtingen had den kunnen rust en;
dat de belangh. derhalve, gezien ook de betrekkelijk korte duur van het afgestane gebruiksrecht, niet, worden feitelijke en maatschappelijke maatstaven aangelegd, haar eigendomsrecht uitholde door het toekennen van dit gebruiksrecht - zij maakte haar huis aileen maar op een bijzondere wijze renderend - en de aantasting van het eigendomsrecht in juridisch opzicht
slechts van zeer geringe betekenis was;
dat mitsdien doe I en strekking van de bepalingen, neergelegd in de art. 29
en 30 I.B.'41, zouden worden miskend, indien geoordeeld zou worden dat
het door belangh. genoten bedrag van f 17.000 geen inkomst was uit goederen, doch de tegenprestatie voor een afgestaan vermogensbestanddeel, te weten het zakelijk recht van bewoning, dat in de volle eigendom besloten lag
en dat tegenover de blote eigenares uit niets anders bestond dan uit een recht
tot persoonlijke bewoning - voor een betrekkelijk korte tijd - dus in het
genieten van een burgerlijke vrucht;
dat het voormelde, door belangh. ontvangen bedrag van f 17.000 derhalve
terecht aangemerkt is als opbrengst van vermogen in de zin van art. 5, sub
2e, en art. 29I.B.'41;'
Het Hof legt feitelijke en maatschappelijke maatstaven aan. Gezien de korte duur
van het genotsrecht lijkt het maatschappelijk bezien zoveel op verhuur van het
huis dat het ook als zodanig moet worden behandeld. De feiten leiden fiscaalrechtelijk tot de kwalificatie huur.
In HR BNB 19691212 had belanghebbende een huis voor de duur van 6 jaar in
erfpacht gegeven. Hij bedong hiervoor een jaarlijkse canon van f 10 en een bedrag
ineens van f 6000. In geschil was of deze f 6000 behoorde tot belanghebbendes inkomen. De Hoge Raad overwoog:
'dat het vestigen van een erfpachtsrecht voor enkele jaren tegen een naast de
canon bedongen betaling van een som ineens een wijze van rendabel maken
van een onroerend goed is en mitsdien de som van f 6.000 als een uit het onroerend goed getrokken voordee1, als bedoeld in artikel24 van de Wet op de
Inkomstenbelasting
1964, moet worden aangemerkt'.
Hofstra komt in zijn noot bij dit arrest tot de conclusie dat beide uitspraken het
rechtsgevoel bevredigen. 'Maar over de vraag waar nu de grens komt te liggen tussen met huuropbrengst gelijk te stell en voordelen en het resultaat van - onbelaste
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- vermogenstransacties kan in de toekomst nog heel wat verschil van mening ontstaan'. Van Dijck25 acht het criterium rendabel maken van vermogen onwerkbaar. Hoe kortlopend moet een genotsrecht zijn om te kunnen spreken van rendabel maken van vermogen? En als er sprake is van een langlopend genotsrecht is
er dan geen sprake van rendabel maken van vermogen, ook niet als het een huurcontract betreft?
In HR BNB 19731151 had de eigenaar van een stuk grond aan een echtpaar een
recht van opstal verleend tot aan het overlijden van de langstlevende. Het echtpaar
had zich verplicht om tegenover het recht van opstal een bungalow op de grond
te bouwen die aan het einde van het recht van opstal zou toevallen aan de eigenaar
van de grond. Het Hof achtte de waarde van de woning belast als voordeel uit de
onroerende zaak, omdat het opstalrecht van korte duur lOU zijn gezien de leeftijd
van het echtpaar (66 en 69 jaar). De onroerende zaak is in stand gebleven en heeft
dus zijn waarde behouden. In cassatie voerde belanghebbende aan dat het ging om
een tegenprestatie voor een zakelijk recht hetgeen zich in de vermogenssfeer afspeelt.
De Hoge Raad bevestigde de uitspraak van het Hof met de overweging dat de
uitlegging door het Hof van de overeenkomst van feitelijke aard was en de conclusie dat er sprake was van een inkomst uit vermogen juist was. De tegenprestatie
voor de vestiging van een onvoorwaardelijk genotsrecht werd in dit arrest als inkomst uit vermogen aangemerkt.
In HR BNB 19781253 verleende belanghebbende het 15-jarig recht van vruchtgebruik van een onroerende zaak tegen een som ineens aan de vennootschap waarvan hij (te zamen met zijn echtgenote) aandeelhouder en directeur was. De vennootschap huurde voorheen het pand van belanghebbende. Het Hof achtte het
rendabel maken van de bron aanwezig. De som ineens trad in de plaats van de bedragen die anders gedurende een reeks van jaren zouden zijn genoten. De som ineens was derhalve belastbaar op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964. De Hoge
Raad overwoog:
'dat immers het tegen betaling van een som ineens op een onroerend goed
vestigen van een tijdeIijk recht van vruchtgebruik in die zin, dat het niet eerst
door de dood van de vruchtgebruiker, of, is deze een rechtspersoon, door
haar ontbinding of na verloop van de beperkte tijd waarvoor dat recht is toegestaan, in feitelijk en maatschappeIijk opzicht veelal zozeer overeenstemt
met verhuur van dat goed, dat het in de regel is aan te mer ken als een wijze
van rendabel maken van dat goed, terwijl bijzondere omstandigheden, welke
te dezen tot een andere opvatting zouden nopen, gesteld noch gebleken zijn'.
In dit arrest werd voor de eerste keer duidelijk aangegeven wanneer een vergoeding voor het recht van vruchtgebruik fiscaalrechtelijk als huuropbrengst moest
worden aangemerkt en wanneer de vergoeding moest worden aangemerkt als een
bate die zich in de vermogenssfeer bevond. De vestiging van een voorwaardeIijk
recht van vruchtgebruik ligt in de inkomstensfeer (tenzij bijzondere omstandigheden(?) tot een andere opvatting kunnen leiden) omdat dit feitelijk en maatschappelijk zozeer lijkt op verhuur van de onroerende zaak. De vestiging van een on25. Van Dijck, Fed IB'64: Art. 24:16 e.v.
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voorwaardelijk recht van vruchtgebruik speelt zich af in de vermogenssfeer. Uit
HR BNB 1973/151 kan worden afgeleid dat als het recht van vruchtgebruik onvoorwaardelijk is, terwijl het recht feitelijk van korte duur zou zijn, eveneens
sprake is van een transactie in de inkomstensfeer. Hofstra in zijn noot bij dit arrest achtte de beslissing juist:
'Vast stond dat in casu het onroerend goed als zodanig in stand bleef en dat
het te zijner tijd weer ter vrije beschikking van belanghebbende zou komen
om alsdan op andere wijze opbrengsten op te leveren. Naar mijn oordeel
mag aan de titel waaronder het genotsrecht van onroerend goed wordt afgestaan - huur, pacht, zakelijk recht van vruchtgebruik of opstal, persoonlijk recht van vruchtgenot - fiscaalrechtelijk geen betekenis worden toegekend, mits, zoals in het onderhavige geval, de afstand een tijdelijk karakter
heeft, die het onroerend goed zijn eigenschap van inkomensbron op langere
termijn niet verloren doet gaan. In al deze gevallen blijft n1. sprake van het
rendabel maken van onroerend goed, dat als zodanig binnen de sfeer van de
inkomensverwerving is gelegen.'
Hofstra is vervolgens van mening dat slechts sprake is van een verrnogenstransactie indien het een eeuwigdurend genotsrecht betreft, omdat aIleen in dat geval blijvend afstand van de bron zelf wordt gedaan.
De Hoge Raad zette zijn lijn uit HR BNB 19781253 voort in HR BNB 19851234.
Het betrof in dit geval een tandarts die een praktijkruimte liet bouwen. Vervolgens verleende hij aan de BV het recht van vruchtgebruik voor een peri ode van
30 jaar tegen een som ineens. In geschil was of deze som behoorde tot het inkomen
van belanghebbende. De Hoge Raad overwoog:
'Het tegen betaling van een som ineens op een onroerend goed vestigen van
een tijdelijk recht van vruchtgebruik stemt in feitelijk en maatschappelijk
opzicht veelal zozeer overeen met verhuur van dat goed, dat het in de regel
is aan te merken als een wijze van rendabel maken van dat goed. Deze beschouwingswijze kan echter niet worden gevolgd indien het, zoals in het onderhavige geval, betreft een recht van vruchtgebruik dat is gevestigd ten behoeve van een rechtspersoon voor de in artikel 857 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven maximumtermijn van dertig jaren'. 26
Vervolgens rijst dan de vraag hoe de tegenprestatie voor het voorwaardelijk recht
van vruchtgebruik in de heffing betrokken moet worden. Is artikel24 van toepassing of is er sprake van een vergoeding ter vervanging van te derven inkomsten?

26. Den Boer in zijn noot onder dit arrest schrijft: 'Wat een natuurlijk persoon betreft, kan men hierbij
in aanmerking nemen dat deze gedurende zijn leven nimmer meer de volle eigendom zal terugkrijgen
- hij vervreemdt het vermogensverschil tussen volle en blote eigendom dus definitief, hetgeen men,
subjectief gezien, moeilijk meer een vorm van rendabel maken kan noemen ... '
Dit is naar mijn mening onhoudbaar. Het vruchtgebruik dient aileen van het leven van de vruchtgebruiker afhankelijk te zijn om in de opvatting van de Hoge Raad in de vermogenssfeer te liggen. Dit zegt
niets over het feit of de hoofdgerechtigde nu wei of niet de volle eigendom tijdens zijn leven za1 terugkrijgen.
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Met andere woorden: welk tarief is van toepassing op de ontvangen vergoeding?
Is dit het normale pragressieve tarief of het bijzondere tarief?
In HR BNB 19781253 werd de tegenprestatie aangemerkt als een som ter vervanging van te derven inkomsten, waardoor het bijzondere tarief van toe passing
werd. In dat geval werd een huuravereenkomst vervangen door een recht van
vruchtgebruik. In Hof 's-Gravenhage BNB 19691211 en HR BNB 19691212 werd
de tegenprestatie belast als inkomsten uit vermogen, naar het normale progressieve tarief. In die gevallen was geen sprake van vervanging van inkomsten. Het
recht van vruchtgebruik werd niet door een huurovereenkomst voorafgegaan. In
zijn noot bij HR BNB 19781253 pleitte Hofstra voor heffing op grand van artikel
24 Wet IB 1964.27 Het bijzonder tarief kon volgens hem niet aan de orde komen
omdat hij niets ter 'vervanging' van inkomsten ontvangt. Indien huurtermijnen
een maal per jaar of een maal per drie jaar vervallen, wordt telkens niets anders
ontvangen dan huur. Dus ook indien het genotsrecht tegen een som ineens wordt
afgestaan, is dat de vergoeding en niet iets ter vervanging ervan.28
In HR BNB 19811144 verkocht een directeur /enig-aandeelhouder
het recht van
vruchtgebruik van een pand aan 'zijn' BV voor tien jaren.29 De Hoge Raad achtte de koopsom bij belanghebbende belast op grond van artikel24 Wet IB 1964 omdat het een opbrengst van de onroerende zaak zelf was en niet ter vervanging van
te derven inkomsten. De vestiging van het voorwaardeIijk recht van vruchtgebruik
werd met door een huurovereenkomst ten behoeve van de BV voorafgegaan.
Als de conclusie is dat het vestigen van een voorwaardelijk genotsrecht onder
bezwarende titel naar maatschappelijke en feitelijke maatstaven overeenkomt met
verhuur, dan is de tegenprestatie voor het genotsrecht ook niets anders dan huur.
Indien een bedrag ineens wordt ontvangen, wordt fiscaalrechtelijk huur ineens
ontvangen. Zoals in de volgende paragraaf nog zal blijken, meen ik dat de vergoeding voor een recht van vruchtgebruik niet met huur kan worden gelijkgesteld.

4.I1.2.b

Commentaar

Ik heb me tot nu toe beperkt tot de vestiging van een recht van vruchtgebruik op
een onroerende zaak. In die gevallen acht de Hoge Raad de vergoeding - onder
voorwaarden
- in maatschappelijk en feitelijk opzicht overeenstemmen met
huur, zodat de vergoeding als inkomsten uit vermogen moet worden beschouwd.
De vestiging van een recht van vruchtgebruik op overige vermogensbestanddelen
waar sprake kan zijn van gelijkschakeling aan de verkoop van inkomsten, komt
hierna nog aan de orde.

27. Zie ook Rensema, WFR 1978/5372, biz. 861 e.v.
28. Dit leidt tot de conclusie dat artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 niet van toepassing is en dus de weg naar
het bijzondere tarief is geblokkeerd. Oit moet naar mijn mening worden beschouwd a1s een tekortkoming van de toepasselijkheid van het bijzondere tarief. Elke bate die op meerdere jaren betrekking
heeft, zou - gezien de ratio van het bijzondere tarief - naar dit tarief moeten worden belast.
29. De bedoeling was geweest dat de BV het recht van vruchtgebruik van de derde zou kopen en belanghebbende de blote eigendom. Deze splitsing werd echter pas uitgevoerd bij de notariele eigendornsoverdracht. Bij het tekenen van de (voorlopige) koopovereenkomst trad slechts belanghebbende op als koper. Het Hof stelde vast dat belanghebbende het pand kocht en vervolgens het recht van vruchtgebruik
doorverkocht aan de BY.
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Met betrekking tot de analoge toepassing van huur dient nog het een en ander
te worden opgemerkt voor de meest recente jurisprudentie aan de orde komt. De
vraag is namelijk of deze jurisprudentie - afgezien van de hierna aan de orde komen de zwakke plekken - bevredigend is.
Zwemmer
Zwemmer komt in zijn dissertatie'" tot de conclusie dat de opbrengst van de
vervreemding van een genotsrecht onder het inkomensbegrip kan worden gebracht. De eigenaar die een eenmalige prestatie ontvangt voor de vestiging van een
genotsrecht, maakt zijn bron rendabel. Zijn recht als eigenaar neemt wei af, maar
dat vindt zijn oorzaak in het feit dat hij de te genieten voordelen uit de bron nu
ineens ontvangt. De eigenaar van het vermogensbestanddeel blijkt na afloop van
het genotsrecht een voordeel te hebben genoten met instandhouding van dat vermogensbestanddeel.
Economisch bezien geniet de hoofdgerechtigde pas het voordeel naarmate het
genotsrecht 'slijt'. Ten tijde van de vestiging van het genotsrecht doet de eigenaar
niets anders dan zijn eigendomsrecht omzetten in blote eigendom en een bedrag
in contanten. Het voordeel geniet hij naarmate de blote-eigendomswaarde
toeneemt. Als de hoofdgerechtigde zijn eigendom verkoopt, is hij gehouden aan de
nieuwe eigenaar een vergoeding te betalen voor zover aan hem de inkomsten uit
de bron worden onthouden door de vestiging van het genotsrecht.
Dit laat onverlet dat vergoedingen ontvangen voor eeuwigdurende genotsrechten niet als rendabel maken van verrnogen kunnen worden beschouwd. Dan is er
sprake van blijvende uitholling van het eigendomsrecht. De hoofdgerechtigde geniet op den duur ook geen voordeel nu de verplichting tot verrekening van de vergoeding van de te derven inkomsten niet afneemt. Met andere woorden, de bloteeigendomswaarde is definitief kleiner dan de volle eigendomswaarde; de duur van
het genotsrecht is van zo'n lange tijd, dat de waardedaling door de tijd verwaarloosbaar klein is.
Op grond van deze redenering komt Zwemmer tot de conclusie dat het antwoord op de vraag of de tegenprestatie voor de vestiging van een genotsrecht als
inkomsten uit vermogen kan worden aangemerkt, afhankelijk is van de duur van
het genotsrecht. Van een belastbare opbrengst is dan sprake indien het genotsrecht
jaarlijks merkbaar in waarde daalt (onafhankelijk van veranderingen in rentestand en opbrengst). Wanneer sprake is van een merkbare daling van waarde
van het genotsrecht (met als tegenhanger een merkbare stijging van de waarde van
de blote eigendom, met de daaraan gekoppelde vermindering van de verrekeningsplicht in geval van vervreemding van de blote eigendom) dient naar de opvatting van Zwemmer forfaitair in de wet te worden vastgelegd.
Dits
Dits31 maakt onderscheid tussen directe en indirecte vruchtherleiding. Van direete vruehtherleiding is sprake indien voordelen/niet-vruchten
worden herleid tot
de vruchten, die binnen dezelfde rechtsfiguur hadden kunnen worden genoten.
Een voorbeeld hiervan vinden we in HR BNB 19691212 in welke casus een erf30. De fiscale gevolgen van de vervreernding
31. lnkomsten uit verrnogen, biz. 182.
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pachtrecht aan de orde was. Een erfpachtrecht levert als vrucht de jaarlijkse canon
op. Indien nu een sam ineens wordt betaald in plaats van (of naast) een jaarlijkse
canon, kan deze sam ineens worden herleid tot de canon. In dit geval is naar zijn
mening sprake van subjectivering van het voordeelbegrip uit artikel 24 Wet IB
1964. Een voordeel dat niet door een vermogensbestanddeel is afgescheiden en dat
geen burgerlijke vrucht vormt, wordt niettemin tot de vermogensinkomsten gerekend.
Hiernaast bestaat de zogenaamde indirecte vruchtherleiding. In dit geval wordt
de rechtsfiguur die geen vruchten kan opleveren herleid tot de rechtsfiguur die wel
vruchten kan opleveren. Een voorbeeld hiervan is het verlenen van een recht van
vruchtgebruik op een onroerende zaak in plaats van verhuur daarvan. Een recht
van vruchtgebruik levert geen vruchten op (er bestaat in dit geval niet zoiets als
een jaarlijkse canon). Directe vruchtherleiding is dus niet mogelijk.
Eigen opvatting
Tegen de hiervoor besproken jurisprudentie bestaan twee bezwaren. In de eerste
plaats is het onderscheid tussen de vestiging van een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik niet bevredigend en in de tweede plaats
is de vergelijking met huur naar mijn mening Diet juist.
Aan onze Wet op de inkomstenbelasting ligt het zgn. empirische inkomensbegrip ten grondslag. Men wilde niet weten van wetenschappelijke theorieen, men
gaf de voorkeur aan een inkomensbegrip dat op de maatschappelijke behoeften
was afgesteld. Hieraan doet niet af dat onze inkomstenbelasting grotendeels op
het zogenaamde bronnenstelsel is gebaseerd. Dit bronnenstelsel brengt globaal gezegd met zich mee dat slechts een voordeel dat uit de bron afkomstig is, kan worden belast. Dit vinden we terug in de bewoordingen van artikel 24 Wet IB 1964.
Dit artikel spreekt van voordelen getrokken uit. Oat wi! zeggen dat slechts die inkomsten zijn belast die met instandhouding van de bron worden genoten.
Zoals reeds vermeld in paragraaf 2.II.2.a behelst een objectief inkomstenbegrip
niets anders dan dat het voordeel vanuit het object moet worden beschouwd. Zodra een voordeel zich losmaakt van het vermogensbestanddeel
staat (de omvang
van) het voordeel vast. Er wordt, via de bedding, een subject bij gezocht bij wie
het kan worden belast. Het al dan niet vereist zijn van menselijk handel en om een
voordeel te laten ontstaan, doet aan de objectiviteit van het begrip inkomst Diet
af. Ik kan daarom niet de opvatting van Dits onderschrijven dat het inkornstenbegrip door de jurisprudentie van de Hoge Raad is gesubjectiveerd.
Deze jurisprudentie past naar mijn mening binnen het objectieve systeem van
voordeelbepaling. Vanuit het vermogensbestanddeel
dient te worden beoordeeld
of sprake is van een voordeel in de zin van de Wet IB 1964. Hiervan kan aIleen
sprake zijn indien de bron in stand blijft. Het is dus van belang dat het vermogen
om inkomsten op te leveren niet definitief wordt aangetast. 32
De voordelen die men uit een onroerende zaak trekt, zijn op grond van artikel
24 Wet IB 1964 belast. Het betreft de voordelen die de zaak als zodanig voortbrengt. Een onroerende zaak brengt niets anders voort dan het gebruik ervan. Dit
voordeel kan men realiseren door de zaak te gaan bewonen (men geniet het voordeel dan in natura in de vorm van de huurwaarde), te verhuren, in erfpacht te ge32. HR B 6680.
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yen enz. Daarnaast kan men de toekomstige inkomsten van een onroerende zaak
vervreemden. In dat geval vindt heffing plaats op grond van artikel 31 lid 1 Wet
IB 1964. Hoe men dit gebruik realiseert, is derhalve fiscaal niet relevant. De opbrengst wordt aangemerkt als een fiscaal voordee!.
In HR B 6680 gaf de Hoge Raad aan dat van instandhouding niet kan worden
gesproken indien het vermogen om opbrengst op te leveren definitief is aangetast.
Aangezien niets definitief is en dus alles tijdelijk is, dient dit begrip nader te worden ingevuld. Ik heb betoogd dat binnen het tijdsbesef van de mens een mensenleyen als tijdelijk moet worden beschouwd. De Hoge Raad is echter uitgegaan van
de volgende redenering: wettelijk bezien is de duur van het vruchtgebruik begrensd. Het eindigt in elk geval bij het overlijden van de vruchtgebruiker of na
verloop van 30 jaar indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is. Omdat het
vruchtgebruik nooit langer kan duren dan deze perioden, dient een onvoorwaardelijk vruchtgebruik te worden aangemerkt als niet tijdelijk. Aan partijen is irnmers geen vrijheid gegeven het recht van vruchtgebruik voor een langere peri ode
te vestigen. In de gevallen waarin sprake was van een voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik is gekozen voor een kortere terrnijn dan mogelijk is, deze dienen
dan als tijdelijke aantastingen van de bron te worden beschouwd.
Naar mijn mening had de redenering inzake een onvoorwaardelijk vruchtgebruik echter als volgt moeten luiden: Hoe lang loopt het recht van vruchtgebruik?
Zo lang als wettelijk mogelijk is. Hoe lang is dat? Maximaal een mensenleven,
c.q. maximaal 30 jaar. Dat betekent dat de opbrengstcapaciteit
hoe dan ook
stechts tijdelijk is verminderd. Dat de wet geen mogelijkheid biedt een langere periode te kiezen doet hieraan niet af. Door het enkel verstrijken van de tijd - in
een overzienbare periode - groeit de opbrengstcapaciteit weer aan tot volledig,
Naar aanleiding hiervan kan men mij tegenwerpen dat het recht van vruchtgebruik meer inhoudt dan het recht op het gebruik van de woning. Zo heeft de
vruchtgebruiker ook beheersmacht, hij kan het recht van vruchtgebruik verkopen
aan een ander en hij kan het recht van vruchtgebruik met hypotheek belasten. In
sornmige gevallen heeft de vruchtgebruiker zelfs het recht het vruchtgebruikvermogen te verteren.
Deze tegenwerping doet niets af aan mijn standpunt. Door deze rechten is het
recht op de vruchten voor de vruchtgebruiker slechts gewaarborgd. Deze rechten
dragen ertoe bij dat hij een redelijke schatting kan maken van de te verwachten
opbrengsten. De geldswaarde van het recht van vruchtgebruik wordt derhalve bepaald op de contante waarde van de in de toekomst te verwachten vruchten,
bestaande uit het gebruik (huurwaarde) van het pand.
In het geval dat aan de vruchtgebruiker van een onroerende zaak verteringsbevoegdheid wordt verleend, laat het zich evenwel den ken dat de geldswaarde van
het vruchtgebruik meer bedraagt dan de contante waarde van de tijdens het recht
van vruchtgebruik te verwachten vruchten. De vruchtgebruiker is immers bevoegd
het vruchtgebruikvermogen te vervreemden en te verteren. Het is vanuit de hoofdgerechtigde onzeker of de opbrengstcapaciteit van dat vermogensbestanddeel voor
hem definitief is afgenomen. In dit geval zou ik dan ook niet willen concluderen
dat geen sprake is van een definitieve aantasting van de opbrengstcapaciteit.
Het
verlenen van de verteringsbevoegdheid zal zich echter niet snel voordoen bij de
vestiging van een vruchtgebruik onder bezwarende tite!' De verteringsbevoegdheid
is in de wet opgenomen teneinde te voorzien in de verzorgingsbehoefte van de
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vruchtgebruiker. Indien de vruchten die het vruchtgebruik oplevert daartoe te gering zijn, kan de verteringsbevoegdheid uitkomst bieden. Het lijkt niet aannemeJijk dat bij de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel
verteringsbevoegdheid wordt verleend of bedongen. Dan zou vervreemding van de
volle eigendom meer voor de hand liggen.
De geldswaarde van het recht van vruchtgebruik wordt derhalve bepaald door
de contante waarde van de toekomstige huurtermijnen. Maar, zou men kunnen
stellen, bij vervreemding van de volle eigendom van de onroerende zaak wordt in
feite niets meer ontvangen dan de contante waarde van de toekomstige opbrengsten daarvan, zodat dan ook de verkoopopbrengst
moet worden belast.
Hiertegen kan worden aangevoerd dat door de vervreemding van de volle eigendom het pand als bron van inkomen voor de verkoper veri oren gaat. Het pand
verliest voor de verkoper definitief het vermogen om opbrengsten op te leveren.
Dit is anders indien een recht van vruchtgebruik wordt gevestigd. Eens zal de
hoofdgerechtigde (of zijn rechtsopvolgers) weer de volle eigendom bezitten. Aangezien een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik niet eeuwigdurend is - het
eindigt immers bij het overlijden van de vruchtgebruiker (dan wei na verloop van
30 jaar indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is) - behoort naar mijn mening de opbrengst altijd te worden belast.
Nu is betoogd dat e!ke tegenprestatie voor de vestiging van het recht van vruchtgebruik ais een belaste vergoeding behoort te worden beschouwd, rijst de vraag hoe
de tegenprestatie moet worden belast. Als inkomsten uit de onroerende zaak (artikel 24 Wet IB 1964) of ais een vergoeding voor de te derven inkomsten (artike!
31 lid 1 Wet IB 1964)?
De Hoge Raad heeft voor een analogische wetsinterpretatie gekozen. Omdat de
vestiging van het recht van vruchtgebruik op een onroerende zaak zoveellijkt op
huur, dient ook die tegenprestatie ais een inkomst uit het pand te worden beschouwd, aldus de Hoge Raad. Ik meen echter dat een analogische wetsinterpretatie ter zake van de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende
titel niet aan de orde komt. De vergoeding die wordt ontvangen, dient fiscaalrechtelijk te worden gekwalificeerd. Deze zelfstandige kwalificatie leidt tot een 'vergoeding voor vruchten en het gebruik'. Wanneer de vruchtgebruiker het pand gaat
bewonen uit hoofde van zijn recht, geniet hij het gebruik daarvan. De vergoeding
voor het recht van vruchtgebruik is derhalve te herleiden tot de waarde van het
gebruik.
Ik heb erop gewezen (paragraaf 2.1I.2.a) dat bij onroerende zaken ook prestaties van derden als inkomsten uit het verrnogensbestanddeel worden beschouwd.
Dit uitgangspunt vonden we al in artikel 5 Wet m 1914. In dat artikel werden
huur- en pachtpenningen als opbrengsten van de onroerende zaak aangemerkt. In
de MvT33 is ten aanzien van dit artikel overwogen dat het geen uitputtende opsomming bevat van de opbrengsten van onroerende zaken. Volledigheid werd niet
verondersteld, zodat het geen bezwaar zou opleveren, aidus het betoog, wanneer
enige bate die onder de algemene omschrijving van het artikel vait, niet met name
blijkt te zijn genoemd. Het artikel bevatte alleen voorbeelden teneinde de bedoeling te verduidelijken. Wat de bedoeling was, werd echter nergens expliciet ver33. BIz. 29.
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meld. Maar uitgegaan mag worden van de opvatting dat de wetgever beoogde
naast de huurwaarde - de voordelen uit onroerende zaken, die werden genoten
vanwege het afstaan van het gebruik, te belasten.
Wordt een recht van vruchtgebruik op een pand gevestigd, dan zou men kunnen
stellen dat niets anders dan het genot tegen een vergoeding wordt afgestaan, zodat
ook deze vergoeding als voordeel getrokken uit de onroerende zaak wordt aangemerkt. Huur- en pachtvergoedingen veronderstellen echter een periodieke betaling. Dit in tegenstelling tot vergoeding voor de vestiging van het recht van vruchtgebruik. Ik ben dan ook van mening dat de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik als een vervangende inkomst moet worden beschouwd en niet als een
voordeel getrokken uit de onroerende zaak. De inkomsten uit vermogensbestanddelen worden belast op grond van artikel24 Wet IB 1964, de vergoeding voor toekomstige inkomsten wordt belast op grond van artikel 31 lid I Wet IB 1964. Canons, huur- en pachtpenningen hebben betrekking op het huidige gebruik van de
zaak. Deze betalingen zijn naar hun aard periodiek en worden verschuldigd naarmate het gebruik duurt. Of de eigenaar het gebruik van het pand geniet of een periodieke vergoeding voor dat gebruik ontvangt, yond de wetgever blijkbaar niet
relevant. Beide voordelen worden getrokken uit de onroerende zaak. Bij de vestiging van een recht van vruchtgebruik ligt dit anders. De vestiging van een recht
van vruchtgebruik houdt fiscaal bezien niets anders in dan het naar voren halen
van toekomstige inkomsten. De vergoeding vloeit niet naarmate het gebruik vordert, maar het gebruik (de inkomsten uit de bron) wordt voor een langere periode
ineens te gelde gemaakt. Door de vestiging van het recht van vruchtgebruik worden de toekomstige inkomsten van de bron afgescheiden. Dit zou ook zo behoren
te zijn indien de vruchtgebruiker het pand uit hoofde van zijn recht gaat bewonen.
De Hoge Raad heeft gekozen voor de toepassing van artikel 24 Wet IB 1964.
Hierdoor blijft de toegang tot het bijzondere tarief afgesloten. Dit is voor ontvangen huur- en pachtpenningen en andere periodieke vergoedingen voor het afstaan
van het gebruik van het pand geen bezwaar. Het wordt echter weI bezwaarlijk
wanneer een vergoeding ineens wordt ontvangen die op meerdere jaren betrekking
heeft. Toepassing van het bijzondere tarief zou in dat gevaI bilIijk zijn.
Ik meen dat het verdedigbaar is dat de wetgever bij de - niet Iimitatieve - opsomming van de inkomsten uit onroerende zaken met name het oog heeft gehad
op periodieke vergoedingen voor het afstaan van het gebruik. Hieraan doet niet
af dat huurpenningen ook voor meerdere jaren tegelijk kunnen worden voIdaan.
Het karakter van huurbetalingen is een periodieke betaling. Het karakter van de
vergoeding voor een recht van vruchtgebruik is een eenmalige betaling.
Dit uitgangspunt brengt met zich mee dat de eigenaar van een onroerende zaak
die daarop een recht van vruchtgebruik vestigt tegen een som ineens, zijn inkomsten (het gebruik) vervreemdt. De bate zou bij hem in aanmerking moeten
worden genomen op grond van artikeI 31 lid I Wet IB 1964. Dat zou tevens betekenen dat het bijzondere tarief van toepassing is.
Wanneer de ontvangen vergoeding voor de hoofdgerechtigde wordt gekwalificeerd als vervangende inkomsten in pIaats van voordeIen uit de zaak zelf, heeft
dit naar mijn mening geen gevoIgen voor de vruchtgebruiker. Hij koopt het gebruik van het pand. Het pand is voor hem geen bron van inkomen omdat hij inkomensbestedend bezig is zoaIs ieder ander die tegen vergoeding het gebruik van een
woning heeft. Met andere woorden: de eigenaar vervreemdt inkomsten en wordt
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belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. De vruchtgebruiker koopt het
gebruik van het pand. Voor hem is de koopsom niet aftrekbaar omdat hij geen
inkomsten uit het pand geniet, hij is inkomensbestedend bezig.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat een juiste kwalificatie van de feiten zal
moeten bepalen wie uiteindelijk het recht van vruchtgebruik heeft gevestigd. Ik
denk hierbij aan de situatie dat de eigenaar zijn pand wenst te verkopen en dat
op verzoek van de koper het pand gesplitst wordt geleverd. Een dergelijke situatie
deed zich voor in het geschil dat aan het Hof 's-Gravenhage BNB 19911155 werd
voorgelegd. Gestyleerd lagen de feiten als volgt: Blijkens de koopovereenkomst
kocht belanghebbende enkele pan den 'voor zich of nader te noemen lastgever'.
Belanghebbende was aandeelhouder in een BV. Bij de eigendomsoverdracht van
de pan den werd het recht van vruchtgebruik aan de BV geleverd en de blote eigendom aan de aandeelhouder.
Het zou in een dergelijk geval te ver voeren om bij de verkoper een belastbare
bate te constateren wegens de vervreemding van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel. De verkoper heeft immers geen belang bij de splitsing, hij
wil slechts de volle eigendom van zijn pand vervreemden. Als bij de levering van
het pand het recht van vruchtgebruik op instigatie van de koper wordt afgesplitst,
mag dit niet tot gevolg hebben dat de vervreemdingsopbrengst voor de vervreemder gedeeltelijk belastbaar zou zijn. lk meen dan ook dat het Hof terecht besliste
dat het recht van vruchtgebruik door de belanghebbende/aandeelhouder
is gevestigd. Een juiste kwalificatie van de feiten brengt met zich mee dat de aandeelhouder met de BV is overeengekomen dat de BV het vruchtgebruik verwerft. De
afsplitsing is derhalve door de aandeelhouder/koper
gerealiseerd. Hij geniet de
belastbare bate.
In dit verband verdient tevens HR BNB 19911219 aandacht. Uit de hier van belang zijnde feiten bleek dat een BV een onroerende zaak verkocht aan belanghebbende en zijn zuster. Belanghebbende kocht, blijkens de koopovereenkomst,
5070
van de volle eigendom en het recht van vruchtgebruik (voor een periode van 15
jaar) van de overige 95%. Zijn zuster kocht de blote eigendom van 95% van de
onroerende zaak. Het geschil spitste zich onder meer toe op de vraag of de koopsom voor het recht van vruchtgebruik voor belanghebbende aftrekbaar was. Het
Hof overwoog dat de verkrijging van het voorwaardelijk recht van vruchtgebruik
moest worden gekwalificeerd als de betaling van huurpenningen, zodat belanghebbende de koopsom voor het recht van vruchtgebruik niet ten laste van zijn inkomen kon brengen.
In dit geval trad een rechtspersoon op als verkoper van de zaak. Voor de winstberekening is het niet van belang of de volle eigendom dan weI het recht van
vruchtgebruik enerzijds en de biote eigendom anderzijds wordt verkocht. De
vraag rijst echter wat de gevolgen zouden zijn geweest indien de verkoper een binnenlandse particulier was geweest. Zou de opbrengst van het recht van vruchtgebruik voor hem ais een belastbare bate moeten worden beschouwd, omdat het Hof
de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik ais een vergoeding voor het woongenot aanmerkt? Dit zal afhangen van de feiten. Als in de koopovereenkomst
slechts belanghebbende (of nader te noemen lastgever) is genoemd, moet men aannemen dat beJanghebbende het pand heeft gekocht. Ais bij de levering wordt
gesplitst, heeft belanghebbende gesplitst. Indien men deze splitsing aan de verko127
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per zou toerekenen zou hij worden geconfronteerd met een belastbaar feit (vervreemding van het recht van vruchtgebruik) zonder dat hij dit wist of kon weten.
Het wordt echter anders indien reeds bij de koopovereenkomst wordt gesplitst.
In dat geval verkoopt de verkoper enerzijds het recht van vruchtgebruik en dus
de inkomsten en anderzijds verkoopt hij de blote eigendom. Als zich een koper
aandient die slechts gesplitst wil kopen, zal de verkoper zich moeten realiseren dat
de fiscale gevolgen voor hem verstrekkend zijn. Een deel van de ontvangen vergoeding is dan immers belast.
Conclusie

Binnen het objectieve systeem van voordeeibepaling wordt vanuit de bron beoordeeld of sprake is van een inkomst in de zin van artikel 24 Wet IB 1964. Indien
het vermogen van het vermogensbestanddeel om inkomsten op te leveren niet blijvend is verminderd, is de bron als zodanig voor het desbetreffende subject in stand
gebleven. Onroerende zaken kunnen geen andere (fiscale) voordelen opleveren
dan het gebruik ervan. Deze voordelen kunnen worden gerealiseerd door de zaak
zelf te gebruiken of aan derden ter beschikking te stellen. De tegenprestatie vormt
dan de inkomst uit de onroerende zaak. De wetgever heeft gedacht aan onder meer
huur- en pachtpenningen. Hieruit kan worden afgeleid dat slechts vergoedingen
voor het gebruik die naar hun aard periodiek vloeien als inkomsten uit de onroerende zaak moeten worden aangemerkt. Dat zou betekenen dat de vergoeding ineens voor het recht van vruchtgehruik niet als een inkomst uit de onroerende zaak
zou moeten worden beschouwd, doch als een vervreemding van inkomsten is te
beschouwen. De bate is derhalve belastbaar op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB
1964. Het bijzondere tarief is dan van toepassing hetgeen niet meer dan billijk is
nu een vergoeding ineens wordt ontvangen die op meerdere jaren betrekking
heeft.
Aangezien het recht van vruchtgebruik per definitie een tijdelijk karakter heeft
(het eindigt immers uiterlijk bij overlijden van de vruchtgebruiker of door het verloop van 30 jaar indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is) behoort de tegenprestatie voor dit recht onder aile omstandigheden als een vergoeding voor verkochte inkomsten te worden aangemerkt.
De jurisprudentie van de Hoge Raad is niet bevredigend. Het onderscheid tussen een onvoorwaardelijk en voorwaardelijk recht van vruchtgebruik werkt niet,
aIleen al vanwege het feit dat een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik van
slechts zeer korte duur kan zijn. Blijkens het bovenstaande kan het argument, dat
slechts bij een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik sprake is van een aantasting van de bron, mij niet overtuigen.
Tevens is de huuranalogie naar mijn mening niet nodig. Naast huur- en pachtovereenkomsten kan het gebruik van de onroerende zaak te gelde worden gemaakt
door de vestiging van een recht van vruchtgebruik. De tegenprestatie die de eigenaar ontvangt voor het recht van vruchtgebruik is te herleiden tot de waarde van
het gebruik gedurende het recht van vruchtgebruik. De bate dient daarom onder
aIle omstandigheden te worden belast op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964,
omdat artikel24 Wet IB 1964 slechts lijkt te zien op naar hun aard periodieke betalingen voor de onroerende zaak.
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4.Il.2.c Recente juris pruden tie
De Hoge Raad had in HR BNB 19781253 beslist dat de vestiging van een recht
van vruchtgebruik onder bezwarende titel zich in de vermogenssfeer afspeelt, indien het recht van vruchtgebruik slechts eindigt door het overlijden. Betreft het
een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik dan dringt, aldus de Hoge Raad, de
vergelijking met huur zich op, zodat de tegenprestaties van dergelijke genotsrechten zich afspelen in de inkomstensfeer. Het laat zich echter denken dat een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik slechts van korte duur zal zijn. Dit doet
zich voor indien de vruchtgebruiker een vergevorderde leeftijd heeft. In dat geval
kan men stell en dat het onvoorwaardelijke recht van vruchtgebruik slechts een tijdelijke aantasting inhoudt, zodat het zich niet in de vermogenssfeer afspeelt. In
HR BNB 1987/103 en BNB 1989/74 heeft de Hoge Raad verfijningen aangebracht.
In HR BNB 1987/103 had belanghebbende een erfpachtrecht gevestigd op zijn
onroerende zaak ten behoeve van de BV waarvan hij enig aandeelhouder was. Het
erfpachtrecht werd gevestigd voor 30 jaar34 tegen een som ineens. I.c. is sprake
van een onvoorwaardelijk genotsrecht. De transactie speeJt zich af in de vermogenssfeer. De Hoge Raad overwoog echter:
'De bij de overeenkomst aitgedrukte tijdsduur van het zakelijke genotsrecht
is echter niet onder alle omstandigheden bepalend voor de vraag of sprake
is van een wijze van rendabel maken van onroerend goed. Daarvan zal ondanks de lange duur sprake zijn indien de overeenkomst is gesloten met een
wederpartij die niet is te beschouwen als een willekeurige derde - bijvoorbeeld omdat tussen partijen een farnilieband bestaat of omdat de ene partij
een rechtspersoon is die door middel van aandelenbezit of anderszins door
de andere partij wordt beheerst en indien op grond van die omstandigheid
waarschijnlijk is dat het recht eerder zal eindigen dan is overeengekomen'.
In de visie van de Hoge Raad is dus sprake van een vermogenstransactie in de volgende gevallen:
- Bij natuurlijke personen indien het recht uitsluitend eindigt bij overlijden.
- Bij een rechtspersoon indien het recht eindigt na verloop van dertig jaar.
Tenzi)
1. De overeenkomst is gesloten met een familielid en op grond van die omstandigheid het waarschijnlijk is dat het recht eerder zal eindigen dan is overeengekomen.
2. De overeenkomst is gesloten met de 'eigen' BV en op grond van die omstandigheid het waarschijnlijk is dat het recht eerder zal eindigen dan is overeengekomen.
In HR BNB 1989/74 heeft de Hoge Raad nog een verfijning geformuleerd. Het
betrof i.c. een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik ten behoeve van een 77jarige.

34. 783 BW jo. 765 van het oude BW.
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3. De vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik speelt zich af
in de inkomstensfeer indien ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
slechts een betrekkelijk korte genotsperiode is te verwachten wegens de vergevorderde leeftijd of gezondheidstoestand van de gerechtigde.P
Ik heb er reeds op gewezen dat een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik teyens kortiopend kan zijn, hetgeen de belastingplichtigen aanzet tot creativiteit. De
Hoge Raad kan naar aanieiding daarvan onverkort vasthouden aan het onderscheid onvoorwaardelijk versus voorwaardelijk, maar kan eveneens verfijningen
aanbrengen. Zoals uit HR BNB 1987/103 en HR BNB 1989/74 blijkt, heeft de
Hoge Raad voor de laatste mogelijkheid gekozen. Dat betekent dan wei dat de ene
vage norm op de andere wordt gestapeid.
- Wanneer is iets (redelijkerwijs) te verwachten?
Hoe lang is een 'betrekkelijk korte' genotsperiode? Is daarvan sprake in aile
gevallen dat het waarschijnlijk is dat het recht eerder zal eindigen dan is overeengekomen?
En in welke gevallen is het waarschijnIijk dat het recht eerder zal eindigen? Is
daarvoor een familie-relatie of relatie aandeelhouder-B'V reeds voldoende of
moeten er meer aanwijzingen zijn?
Blijkens de bewoordingen van de Hoge Raad is de 'nauwe' relatie tussen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker niet voldoende om aan te nemen dat het onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik in de inkomstensfeer wordt geplaatst. Het
bestaan van de 'nauwe' relatie is op zich niet een omstandigheid op grond waarvan het aannemelijk is dat het vruchtgebruik eerder zal eindigen dan overeengekomen. Er dient meer te zijn. Maar wat? Wat kan een inspecteur, afgezien van de
relatie tussen hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker, aanvoeren waardoor aannemelijk is dat het recht van vruchtgebruik eerder zal eindigen dan overeengekomen?
Wat er ook zij van de juistheid van HR BNB 1978/253, dit arrest bood wei duidelijkheid: voorwaardelijk versus onvoorwaardeIijk.
Een duidelijkheid die van
belang was voor de fiscale praktij k. Door HR BNB 1987/103 en HR BNB 1989/74
is weer onzekerheid geschapen. Men kan zich dan afvragen wat voor manipulatiemogelijkheden bestaan bij de vestiging van een - onbelast - onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik.

Onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik ten behoeve van een famiiielid
In het hiernavolgende ga ik ervan uit dat de vruchtgebruiker/farnilielid
in goede
gezondheid verkeert en geen vergevorderde leeftijd heeft. Op grond van HR BNB
1987/103 en HR BNB 1989/74 belandt een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik in de inkomstensfeer indien op grond van 'het familie-zijn' een betrekkelijk
korte genotsperiode is te verwachten. Door een juiste kwalificatie van de feiten
dient te worden voorkomen dat een als voorwaardelijk bedoeld recht van vruchtgebruik wordt gepresenteerd als een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik
om zo de onbelastbaarheid van de tegenprestatie te bereiken. Op grand van de feiten ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik moet worden bezien
of een voorwaardelijk dan weI onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik is be35. Vgl. HR BNB 1973/151.
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doeld. De inhoud van de akte ter vestiging van het recht van vruchtgebruik dient
als uitgangspunt maar heeft geen doorslaggevende betekenis. Op grond van andere feiten en omstandigheden kan de conclusie worden getrokken dat een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik is beoogd.
De vraag rijst wat er gebeurt indien een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik als zodanig wordt erkend (de tegenprestatie blijft derhalve onbelast) en het
toch eerder eindigt.
a. Het recht van vruchtgebruik eindigt eerder indien de vruchtgebruiker afstand
doet van het recht. Doet de vruchtgebruiker afstand van zijn recht om niet, dan
wordt de hoofdgerechtigde schenkingsrecht over de waarde van het vruchtgebruik op dat moment verschuldigd. Er is geen sprake van belaste inkomsten.
b. Doet de vruchtgebruiker afstand onder bezwarende titel, dan is de betaalde
vergoeding bij de vruchtgebruiker niet belastbaar en bij de hoofdgerechtigde
niet aftrekbaar. Dit speelt zich immers af in de vermogenssfeer. Het gevolg is
dat de tegenprestatie v~~r het onvoorwaardelijke recht onbelast blijft. 36
c. Het recht van vruchtgebruik kan tevens eerder eindigen indien de vruchtgebruiker de blote eigendom koopt. In dit geval gebeurt er niets oneigenlijks. De oorspronkelijke vruchtgebruiker verwerft de volle eigendom in twee fasen. In de
visie van de Hoge Raad verwerft de vruchtgebruiker tweemaal een vermogensbestanddeel zodat het geheel - terecht - buiten de inkomstenbelasting blijft.
In mijn opvatting zal onder alle omstandigheden de tegenprestatie voor de vestiging van het recht van vruchtgebruik als vervanging van inkomsten worden aangemerkt. Voor de vruchtgebruiker heeft dit geen gevolgen voor de inkornstenbelasting. De koopsom van het recht van vruchtgebruik is niet aftrekbaar omdat
sprake is van een inkomensbesteding. De latere aankoop van de blote eigendom
brengt daarin geen verandering. De tegenprestatie voor de vestiging van het recht
van vruchtgebruik is bij de verkoper even wel belast. Ook dit is in rnijn visie terecht
omdat hij de inkomsten (het gebruik) van het pand te gelde maakt door de verkoop aan de bewoner/vruchtgebruiker.
In de prijs die de vruchtgebruiker voor de
blote eigendom van de zaak betaalt, zal rekening worden gehouden met het feit
dat hij reeds voor het woongenot heeft betaald.F
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat - naar geld end recht - de
manipulatiemogelijkheid
bij onbelastbaarheid van de vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik zich voordoet in het geval dat de vruchtgebruiker tegen een vergoeding afstand doet van het recht van vruchtgebruik. In dat geval blijkt dat de vergoeding voor een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik
dat eerder is geeindigd onbelast is gerealiseerd.

De vergevorderde leeftijd of gezondheidstoestand van de vruchtgebruiker
In HR BNB 1989/74 was een recht van vruchtgebruik gevestigd ten behoeve van
een 77-jarige. Dit recht van vruchtgebruik zou naast het overlijden van de vruchtgebruiker tevens eindigen bij het metterwoon verlaten van het pand, Na te hebben
overwogen dat i.c. geen sprake was van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik, overweegt de Hoge Raad dat de te verwachten genotsduur zo kort is dat
36. Zie hieromtrent nader hoofdstuk 5.
37. Zie omtrent de fiscale gevolgen van e.e.a. het tweede deel van hoofdstuk

6.
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sprake is van een wijze van rendabel maken van het pand. Hoe lang de vermoedelijke duur van het recht van vruchtgebruik moet zijn om een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik in de vermogenssfeer te behouden is niet duidelijk. Indien
wordt vastgesteld dat een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik ten behoeve
van een 77-jarige zich in de inkomstensfeer afspeelt, geldt dit dan ook indien de
gerechtigde 70 jaar is en zo ja, ook indien de gerechtigde 65 jaar is enz.? Hoeveel
levensjaren moet de gerechtigde statistisch bezien nog tegoed hebben om nog van
een vermogenstransactie te kunnen spreken?
In HR BNB 1992127 was een zakelijk recht van gebruik en bewoning gevestigd
tegen een som ineens. Dit recht zou naast het overlijden van de vruchtgebruiker
tevens eindigen op het moment dat de vruchtgebruiker op medische indicatie blijvend in een bejaardenhuis of in een verpleegkliniek zou worden opgenomen. In
dit geval was sprake van een voorwaardelijk recht van gebruik en bewoning, zodat
het Hof 's-Hertogenbosch, bij de motivering van de belastbaarheid van de tegenprestatie, had kunnen volstaan met hiernaar te verwijzen. Het Hof nam echter het
voortouw en bepaalde dat nu de statistische levensverwachting van de vruchtgebruiker 18,5 jaar bedroeg, slechts een betrekkelijk korte genotsperiode was te verwachten. De Hoge Raad ging hier in het geheel niet op in. De Raad overwoog
slechts dat de tegenprestatie in de belaste inkomstensfeer lag omdat het recht voorwaardelijk was.
Terecht is naar mijn mening de wrevel van Van Dijck in zijn noot bij dit arrest.
Belastingplichtigen worden in het ongewisse gelaten. Eens zal de Hoge Raad toch
een grens moeten trekken, de uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch zou een
goede aanleiding zijn geweest.
De vestiging van een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik wordt als inkomstentransactie beschouwd als een betrekkelijk korte genotsperiode is te verwachten. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. Een voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik dient dan als een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik te worden gekwalificeerd. Stel dat een recht van vruchtgebruik op een zaak wordt gevestigd ten behoeve van een 80-jarige, welk recht van vruchtgebruik eindigt na
verloop van tien jaren of eerder overlijden. De statistische levensverwachting van
een 80-jarige is 6,3 jaren. Is dit een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik (gezien de statistische levensverwachting van de vruchtgebruiker) of een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik omdat het recht vermoedelijk feitelijk zal eindigen
ten gevolge van het overlijden van de vruchtgebruiker? Binnen de leer die de Hoge
Raad heeft ontwikkeld, is de beoordeling van een dergelijk geval naar mijn mening vrij eenvoudig. Indien de overeengekomen tijdsduur van het recht val:
vruchtgebruik langer is dan de levensverwachting van de gerechtigde, zoals bij een
tien-jarig vruchtgebruik, is in feite sprake van een onvoorwaardelijk genotsrecht.
Indien een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik voor een periode van vijf jaar
wordt gevestigd, is het werkelijk voorwaardelijk. De vraag die dan aan de orde
komt, is of het onvoorwaardelijke recht van vruchtgebruik voor een periode van
ongeveer tien jaren nog van zo lange duur is dat het zich in de ogen van de Hoge
Raad afspeelt in de vermogenssfeer.
In mijn visie is elke tegenprestatie voor de vestiging van een recht van vruchtgebruik als inkomst te beschouwen zodat ook dit dilemma niet aan de orde kan komen.
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Dertigjarig vruchtgebruik ten behoeve van de 'eigen' B V
Van een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik ten behoeve van een
rechtspersoon is sprake indien het recht slechts eindigt na verloop van 30 jaar.
Ook hier heeft de Hoge Raad beslist dat de vestiging van een dergelijk recht van
vruchtgebruik een inkomstentransactie is indien is te verwachten dat het recht van
betrekkelijk korte duur zal zijn.
Omdat de aandeelhouder van de 'eenmans BV' - als AVA - voor de BV
beslissingen neemt, kan hij naar eigen believen het genotsrecht doen eindigen.
Mocht ten tijde van de vestiging van het genotsrecht dit recht inderdaad kwalificeren als een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik dan blijft de opbrengst in
beginsel onbelast. Het recht van vruchtgebruik kan op verschillende manieren
voortijdig eindigen.
a. De BV doet afstand van het recht om niet. In dit geval handelt de BV onzakelijk. Indien de hoofdgerechtigde een willekeurige derde was, zou de BV voor
de afstand een tegenprestatie hebben bedongen. Op dit moment kan een uitdeling worden geconstateerd, zodat de aandeelhouder over de waarde van het
recht ten tijde van de afstand inkomstenbelasting is verschuldigd.
b. De BV kan afstand doen van het recht tegen een reele prijs. In dit geval is sprake van zakelijk handelende partijen (tenzij uit overige feiten blijkt dat onzakelijk is gehandeld). De betaalde afkoopsom is bij de aandeelhouder niet aftrekbaar, omdat het een onvoorwaardelijk recht betreft. De vergoeding die de aandeelhouder destijds onbelast heeft ontvangen, blijkt achteraf betrekking te
hebben op een kortlopend recht van vruchtgebruik. In zoverre die vergoeding
hoger is dan de latere afkoopsom heeft de aandeelhouder een onbelast voordeel ontvangen.
c. De BV kan worden geliquideerd. In dat geval eindigt het recht van vruchtgebruik met als gevolg dat de blote eigendom van de aandeelhouder tot volle eigendom aangroeit. Indien ten tijde van de liquidatie blijkt dat de doorslaggevende reden voor de liquidatie is dat de aandeelhouder weer de volle eigendom
verwerft, kan naar mijn mening wederom een uitdeling worden aangenomen.
Bijvoorbeeld in het geval dat zich ten tijde van de liquidatie in de BV, niets anders meer bevindt dan het genotsrecht.
d. Indien voor liquidatie niet-fiscale redenen doorslaggevend zijn, behoeft naar
mijn mening geen uitdeling te worden aangenomen. De aandeelhouder verkrijgt weliswaar eerder dan voorzien weer de volle eigendom van het vermogensbestanddeel, maar dit wordt veroorzaakt door het eerder 'overlijden' van
de vruchtgebruiker. Een natuurlijk persoon, vruchtgebruiker, kan onverwacht
vroeg overlijden, een BV ook.
e. De BV verwerft de blote eigendom van het pand, waarna zij door vermenging
de volle eigendom bezit. Hiervoor geldt hetzelfde als hiervoor opgemerkt met
betrekking tot familieleden.
Ook hier luidt de conc1usie dat manipulatie aIleen mogelijk is in het geval v66r
het verloop van de periode van 30 jaar afstand wordt gedaan van het recht van
vruchtgebruik tegen een vergoeding.
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4.II.2.d Samenvatting
De Hoge Raad heeft de scheidslijn tussen inkomstensfeer en vermogenssfeer getrokken bij een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik versus een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik. Uitgangspunt daarbij is dat een voorwaardelijk recht
van vruchtgebruik niet voor de langst mogelijke periode is gevestigd, zodat de tegenprestatie in de inkomenssfeer ligt. De aantasting van de bron is tijdelijk. Een
onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik speelt zich af in de vermogenssfeer.
Partijen hebben de langst mogelijke periode gekozen, de aantasting van de bron
is niet meer tijdelijk. Aangezien een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik
een betrekkelijk korte periode kan beslaan, heeft dit de belastingplichtigen aangezet tot creativiteit. De Hoge Raad heeft evenwel in sommige gevallen de vestiging
van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik toch als inkomstentransactie
bestempeld. De vage normen die hierbij worden aangelegd, komen de rechtszekerheid niet ten goede.
Ik heb aan de hand van het inkomensbegrip en het objectieve systeem van voordeelbepaling ervoor gepleit elke vestiging van een recht van vruchtgebruik in de
heffing te betrekken. Dat betekent dat in aile gevallen waarin een recht van
vruchtgebruik wordt gevestigd op een zaak de opbrengst belast zou moeten zijn
als vervanging van inkomsten.
De problemen die door de rechtspraak van de Hoge Raad worden teweeggebracht, doen zich dan niet voor.

4.11.3 De vergoeding voor bet vrucbtgebruik
verkoop van inkomsten

wordt gelijkgesteld aan de

In het voorgaande heb ik aandacht besteed aan de vestiging van een recht van
vruchtgebruik op onroerende zaken, indien de vruchtgebruiker op grond van zijn
recht de zaak gaat bewonen. De tegenprestatie voor het recht van vruchtgebruik
heeft de Hoge Raad gelijkgesteld met huur. Indien echter een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel wordt gevestigd op een ander vermogensbestanddeel of op een onroerende zaak die door een ander wordt bewoond, kan geen sprake zijn van een inkomst uit het desbetreffende vermogensbestanddeel, omdat de vergoeding van een derde wordt ontvangen. Dergelijke vergoedingen zijn in de jurisprudentie bestempeld als belastbare baten op grand van
artikel 31 lid I Wet IE 1964. Hierna volgt een overzicht van de jurisprudentie, de
wetswijziging als gevolg van deze jurisprudentie en mijn commentaar hierop.

4.Il.3.a Jurisprudentie
Het eerste arrest uit deze reeks betreft HR BNB 1980/99. In de casus die hier aan
de or de was had belanghebbende een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik op
aandelen en obligaties vervreemd tegen een som ineens. Het Hof was van mening
dat de verlening van het voorwaardelijk recht van vruchtgebruik als het rendabel
maken van vermogen moest worden beschouwd. Hierdoor is bereikt, aldus het
Hof, dat de inkomsten uit de effecten vervroegd zijn genoten in de vorm van de
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tegenprestatie. (Een gedeelte van) de tegenprestatie werd belast naar het progressieve tarief. Het is een zwak gemotiveerde uitspraak. Het Hof geeft niet aan waarom de verlening van het recht van vruchtgebruik is aan te merken als het rendabel
maken van vermogen. Tevens is niet duidelijk hoe in dit geval de inkomsten uit
de effecten kunnen zijn genoten. De inkomsten worden door de vestiging van het
recht van vruchtgebruik juist van een ander (de vruchtgebruiker) genoten.
In cassatie geeft de Hoge Raad eerst een uiteenzetting over de werking van artikel 24 en 31 lid 1 Wet IB 1964:
'dat naar het stelsel van de Wet (... ) heffing van inkomstenbelasting over de
opbrengst van effecten als de onderhavige pleegt plaats te vinden doordat de
gerechtigde tot de rentetermijnen en dividenden (... ) deze na betaling door
de schuldenaar van die termijnen en dividenden tot zijn inkomsten uit vermogen dient te rekenen;
dat daarnaast volgens dat stelsel (... ) heffing mogelijk is ingeval van verkoop van nog niet lopende rentetermijnen of nog vast te stell en dividenden,
en wei aldus, dat alsdan door de werking van artikel 31, lid I, de koopsom
bij de verkoper kan worden belast, terwijl de koper (... ) de opbrengst van
de te zijner tijd te innen rentetermijnen dan wel te verzilveren dividendbewijzen ten vone tot zijn inkomsten uit vermogen dient te rekenen, waartegenover hij de voor die termijnen of dividendbewijzen betaalde som in het jaar
van betaling als aftrekbare kosten in aanmerking heeft kunnen nemen;
dat deze wettelijk regeling naar doel en strekking toelaat om de vestiging, tegen een tegenprestatie, van een tijdelijk recht van vruchtgebruik op de onderhavige obligaties en aandelen gelijk te stell en met een verkoop van de gedurende de loop van hetvruchtgebruik
te verwachten rentetermijnen en dividenden, zodat op deze wijze de tegenprestatie bij belanghebbende als inkomste uit vermogen in de heffing kan worden betrokken;
dat uit een en ander volgt, dat die tegenprestatie niet - zoals het Hof kennelijk heeft aangenomen - kan worden aangemerkt als een rechtstreeks uit de
effect en als bronnen van inkomen getrokken voordeel in de zin van artikel
24, maar dat zonder de werking van artikel 31, lid 1, van belastbaarheid van
het bedrag van die prestatie geen sprake zou zijn.'
De toepasselijkheid van artikel 31 lid 1 opent tevens de weg naar het bijzonder tarief. Het arrest van de Hoge Raad is juist. Ik had echter liever gezien dat de Hoge
Raad ook hier had overwogen dat op grond van feitelijke en maatschappelijke
maatstaven de vestiging van het vruchtgebruik niets anders inhoudt dan de verkoop van de inkomsten en dat op grond daarvan artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 belastbaarheid van de tegenprestatie met zich meebrengt. Nu geeft de Hoge Raad
een beschrijving van de wijze van heffing in geval van inkomsten uit vermogen,
waarna wordt overwogen dat doel en strekking van die regeling meebrengen dat
wordt geheven. Niet wordt aangegeven waarom doel en strekking dat met zich
meebrengen.
In HR BNB 1990/125 vult de Hoge Raad de hierboven weergegeven overweging
verder aan. In deze procedure had belanghebbende een recht van vruchtgebruik
gevestigd op een pakket aandelen ten behoeve van twee BV's tegen een som ineens. Het recht van vruchtgebruik zou eindigen bij het overlijden van de langstle135
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vende van X (belanghebbende/hoofdgerechtigde)
en zijn echtgenote Y. Het recht
van vruchtgebruik was derhalve ook afhankelijk van een ander tijdstip dan het
verloop van 30 jaren, namelijk indien de langstlevende van de van beide echtgenoten zou overlijden. Nadat de Hoge Raad wederom het systeem van artikel 24 en
31 lid 1 Wet IB 1964 heeft uiteengezet en vaststelt dat doel en strekking van die
bepalingen meebrengen dat de tegenprestatie voor het voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik belastbaar is, vervolgt hij:
'Deze regel lijdt uitzondering indien de uit de eigendom van de effecten
voortvloeiende bevoegdheden voor zo lange duur worden overgedragen dat
de fiscaalrecbtelijke beoordeling dient aan te sluiten bij de door partijen voor
hun rechtshandeling gekozen privaatrechtelijke vorm. Een zodanig geval
doet zich voor indien de overeenkomst aansluit bij de voor het recht van
vruchtgebruik wettelijk voorgeschreven maximumtermijn, die in geval van
vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon eindigt na verloop van dertig jaren na de vestiging dan wei bij ontbinding van die rechtspersoon en, in
geval van vruchtgebruik ten behoeve van een natuurlijk per soon bij de dood
van de vruchtgebruiker. Zoais de Hoge Raad in zijn arresten van 7 januari
1987, gepubliceerd in BNB 1987/103, en van 30 november 1988, gepubliceerd in BNB 1989/74, heeft overwogen, is de bij de overeenkomst uitgedrukte tijdsduur van het genotsrecht te dezen niet beslissend.'
In dit geval werd de tegenprestatie aangemerkt als een bate die belastbaar was op
grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 omdat het vruchtgebruik niet voor de maximale tijdsduur van 30 jaar was gevestigd. Het vruchtgebruik eindigde immers
eveneens op het moment dat de langstlevende van de hoofdgerechtigde en zijn
ecbtgenote zou overlijden.
De Hoge Raad blijft dus vasthouden aan het onderscheid onvoorwaardelijk versus voorwaardelijk recht van vruchtgebruik. Voor de bepaling of de tegenprestatie
in de inkomstensfeer dan wei in de vermogenssfeer ligt, is niet uitsluitend het al
dan niet voorwaardelijk zijn van het recht van belang. Op grond van andere omstandigheden mag geen betrekkelijk korte genotsperiode zijn te verwachten. Wat
er zij van deze vage normen (zie paragraaf 4.Il.2.d), het onderscheid onvoorwaardelijk versus voorwaardelijk blijft kunstmatig. In de laatstgenoemde procedure
was het recht van vruchtgebruik naast het verstrijken van de termijn van 30 jaar
tevens afhankelijk van het leven van de hoofdgerechtigde en/of zijn echtgenote.
De leeftijd van beide echtelieden was niet gegeven maar stel dat de statistische levensverwachting van beide echtelieden meer dan 30 jaar bedroeg. Door het recht
van vruchtgebruik mede afhankelijk van de twee levens te stellen, wordt de te verwachten genotsperiode niet korter.
De Hoge Raad lijkt echter het enige criterium aan te leggen bij de maximale
wettelijke termijn. Aileen als daarvoor is gekozen, speelt het geheel zich af in de
vermogenssfeer, in aile andere gevallen leidt de tegenprestatie tot een belastbare
bate op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Uit paragraaf 2.II.4.c blijkt dat slechts vergoedingen voor inkomsten zijn belast
op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964, zodat deze moeten worden onderschei-
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den van vergoedingen voor de bron zelf. Het uitgangspunt daarbij is dat als een
vermogensbestanddeel wordt verkocht, de tegenprestatie gesplitst moet worden in
een dee Idat ziet op de lopende termijn en een deel dat betrekking heeft op het vermogensbestanddeel zelf. AIleen het deel van de vergoeding dat betrekking heeft
op de lopende termijn is een bate in de zin van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Dit is anders indien het vermogensbestanddeel niet overgaat. In dat geval ziet
de tegenprestatie aIleen op inkomsten. Op deze wijze kan belastingplichtige toekomstige inkomsten te gelde maken zonder het vermogensbestanddeel
te vervreemden, De tegenprestatie die hij hiervoor ontvangt, heeft geen betrekking op
het vermogensbestanddeel maar op inkomsten, zodat artikel31 lid 1 Wet IE 1964
met zich mee brengt dat de ontvangen vergoeding wordt belast.
Door de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een verrnogensbestanddeel gaat niet de eigendom van het vermogensbestanddeel over naar de vruchtgebruiker. De vergoeding die de vruchtgebruiker betaalt, wordt bepaald door de toekomstige inkomsten die de vruchtgebruiker krachtens zijn recht zal mogen innen.
Weliswaar heeft de vruchtgebruiker meer rechten dan het trek ken van de vruchten, de tegenprestatie voor het vruchtgebruik wordt echter bepaald door de te verwachten inkomsten. In die zin verkoopt de eigenaar zijn toekomstige inkomsten.
Het onderscheid tussen een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik en een
voorwaardelijk recht van vruchtgebruik, zoals de Hoge Raad aanlegt, spreekt mij
niet aan. Ook indien een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel wordt gevestigd, blijft dit vermogensbestanddeel een bron van inkomen voor de hoofdgerechtigde. Het vermogen om opbrengsten op te leveren is
voor hem immers niet definitief verdwenen. Bij het einde van het vruchtgebruik
zal de hoofdgerechtigde weer de inkomsten uit het vermogensbestanddeel
genieten. Ik verwijs in dit verband naar hetgeen ik omtrent de inkomsten uit onroerende zaken (paragraaf 4.II.2.b) heb opgemerkt. Naar mijn mening is afhankelijkheid van het leven van de vruchtgebruiker niet relevant voor het antwoord op de
vraag of de transactie zich afspeelt in de inkomstensfeer of in de vermogenssfeer.
De Hoge Raad kent echter doorslaggevende betekenis toe aan het eindigen door
overlijden (of het verstrijken van een periode van 30 jaar indien het een vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon betreft) waardoor het recht van vruchtgebruik letterlijk genomen altijd tijdelijk is. Hierdoor gaan belastingplichtigen aftasten tot hoever zij kunnen gaan. Denk aan het onvoorwaardelijke
recht van
vruchtgebruik ten behoeve van een 77-jarige. Er blijft voor de Hoge Raad dan ook
weinig anders over dan de gekozen oplossing door verfijningen zo eng mogelijk
toe te passen. In die zin past HR BNB 1990/125 in de lijn die de Hoge Raad in
1978 heeft uitgezet.

4.II.3.b Aftrekbare kosten
In HR BNB 1980/99 schetste de Hoge Raad de systematiek van de verkoop van
inkomsten binnen het wettelijk systeem. Enerzijds leidt artikel 31 lid 1 Wet IE
1964 tot belastingheffing ook a1 geniet de vervreemder niets uit het verrnogensbestanddeel. Anderzijds gaat de koper nu de inkomsten genieten waarvoor hij zal
worden belast op grond van artikel 24 Wet IB 1964. Het daarvoor opgeofferde
bedrag kan hij als aftrekbare kosten ten laste van zijn inkomen brengen. Vervol137
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gens plaatste de Hoge Raad de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik binnen dit kader. Dit bracht in de desbetreffende procedure met zich mee
dat de opbrengst bij de verlener van het recht van vruchtgebruik op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 in de hefting werd betrokken. Omdat de koper de inkomsten in de toekomst zal gaan genieten, was de door hem betaalde koopsom
aftrekbaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit slechts zo is als de koper
daadwerkelijk inkomsten koopt. In paragraaf 4.II.2 heb ik betoogd dat de vergoeding voor een recht van vruchtgebruik op een onroerende zaak voor de eigenaar
vervanging van inkomsten is. Hij vervreemdt het gebruik van het pand. De
vruchtgebruiker echter koopt geen inkomsten. Hij kan niet worden belast voor het
gebruik omdat hij inkomensbestedend bezig is. Het pand is voor hem geen bron
van inkomen. In aile andere gevallen zal de vruchtgebruiker inkomsten kopen.
Dat het niet in aile gevallen zo duidelijk is, blijkt uit twee tegengestelde uitspraken van Hof 's-Gravenhage en Hof Amsterdam ter zake van dezelfde feiten.38 In
deze casus kocht een belastingplichtige het recht van vruchtgebruik van een pakket
aandelen voor een peri ode van 20 jaar. Het recht van vruchtgebruik zou bij het
overlijden van de vruchtgebruiker, voor ommekomst van die termijn, overgaan
op achtereenvolgens: zijn echtgenoot, de kinderen met inbegrip van hun plaatsvervullers en zijn bloedverwanten in de rechte linie en in de tweede graad van de zijlinie. Omtrent de opbrengsten van de aandelen was bepaald dat deze zouden toekomen aan de vruchtgebruiker. De hoofdgerechtigde zou zijn stemrecht overeenkomstig de instructies van de vruchtgebruiker gebruiken. De waarde van het recht
van vruchtgebruik van de aandelen bedroeg ca. 5010 rninder dan de waarde van de
volle eigendom. Deze feiten gaven Hof Amsterdam aanleiding om tot het oordeel
te komen dat de transactie zich afspeelde in de vermogenssfeer en de koopsom,
betaald voor het recht van vruchtgebruik, derhalve niet aftrekbaar was. Hof 'sGravenhage was daarentegen van mening dat gezien het wettelijk systeem de
koopsom voor een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik aftrekbaar was van
het inkomen.
Het ene Hof stond derhalve aftrek van de kosten toe en het andere Hof niet.
Naar mijn mening is de uitspraak van Hof 's-Gravenhage juist. De koopsom
voor het desbetreffende recht van vruchtgebruik behoort i.c. aftrekbaar te zijn
van het inkomen. Ook indien het desbetreffende recht niet als een recht van
vruchtgebruik kan worden aangemerkt (vanwege de uitputtende regeling in geval
van vooroverlijden), blijkt dat niets anders is gekocht dan de toekomstige opbrengsten van de aandelen. Belanghebbende (en zijn eventuele rechtsopvolgers)
was slechts gerechtigd tot de inkomsten over een bepaalde periode. De benaming
die partijen hieraan geven, is fiscaalrechtelijk niet van doorslaggevende betekenis.
De feiten wezen in deze gevallen naar vervreemding van de toekomstige opbrengsten van de desbetreffende aandelen voor een peri ode van 20 jaar. De koopsom hiervoor is aftrekbaar op grond van artikel 35 Wet lB 1964 tenzij, zoals hierna zal worden betoogd, met succes een beroep op het leerstuk van de wetsontduiking kan worden gedaan.
De aankoopsom van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik is aftrekbaar in
het jaar waarin deze is betaald, verrekend, ter beschikking gesteld, dan wei rente38. Hof 's-Gravenhage,
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dragend is geworden. De mogelijkheid bestaat dus een aftrekpost te creeren. Hier
is op zich niets tegen. Een aftrekpost kan echter in verbinding met andere gebeurtenissen een fiscaal voordeel opleveren:
a. In het geval een belastingplichtige voornemens was te emigreren, kon hij, door
de aftrekpost in het jaar voor emigratie te situeren, de inkomstenbelasting, premieheffing en vermogensbelasting over het desbetreffende jaar verlagen. Door
de verliescompensatie konden onder omstandigheden over de drie voorafgaande jaren de heffingen worden teruggevorderd. Na emigratie is de Nederlandse
fiscus in de regel de claim kwijt.
b. Indien men een bate verwachtte die naar het bijzondere tarief zou worden belast, kon een aftrekpost fiscale voordelen bieden. Tot 1 januari 1990 was de
hoogte van het bijzondere tarief mede afhankelijk van het gemiddelde inkomen van de afgelopen vier jaren. Door in een of meer van die vier jaren een
aftrekpost te creeren kon het bijzondere tarief worden gemitigeerd.I? Een dergelijke opzet is niet meer mogelijk nu het bijzondere tarief vast 450/0bedraagt.
c. Indien men voornemens is de volle eigendom van het vermogensbestanddeel te
verwerven, kan het aantrekkelijk zijn eerst het voorwaardelijke recht van
vruchtgebruik aan te kopen en vervolgens de blote eigendom bij te kopen. In
dat geval presenteert men een gedeelte van de aankoopsom van de volle eigendom aan de fiscus (zie paragraaf 6.11.2).
d. Men beoogt een tariefsvoordeel te behalen. De aankoopsom van het voorwaardelijke recht van vruchtgebruik is aftrekbaar van het inkomen tegen het normale progressieve tarief van maximaal 600/0. Wanneer later het recht van
vruchtgebruik wordt doorverkocht, wordt de ontvangen vergoeding belast
naar een tarief van 45%. Om dit tariefsvoordeel te kunnen behalen moet de
aankoop van het recht van vruchtgebruik in een ander kalenderjaar plaatsvinden dan de verkoop van het vruchtgebruik. Het bijzonder tarief wordt toegepast op de zuivere inkomsten (artikel 57 lid 1 onderdeel g Wet IB 1964).
De manipulatie van het bijzondere tarief als vermeld onder b behoort tot het verleden, zodat deze hier buiten beschouwing blijft. De mogelijkheden onder a en c
doen zich aileen voor indien de afgetrokken kosten bij een ander niet tot de belastbare inkomsten behoren. Indien het voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik
wordt gekocht van een binnenlandse particulier is de vergoeding bij hem belast op
grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964. Indien de koper het bedrag aftrekt en vervolgens emigreert of de blote eigendom bijkoopt, komt de fiscus niet te kort. Blijft
mogelijkheid d waardoor een tariefsvoordeel kan worden behaald.
Er laat zich een aantal oplossingen den ken voor dit oneigeniijk gebruik.f? Bezien wij daarom hoe in de wet, voor zover van belang voor de probleemstelling,
de aftrek van kosten is beperkt. Ik noem de volgende gevallen:
1. Artikel271id 1 eerste volzin Wet IB 1964. Koper en verkoper krijgen op grond
van deze bepaling ieder een gedeelte van de inkomst toegerekend, afhankelijk
van de respectievelijke bezitsduur gedurende de rijpingsperiode. Op grond van
HR BNB 19781299 en HR BNB 1987/176 geldt dit artikeldeel slechts voor de
gevallen dat de lopende termijn inclusief het achterliggende vermogensbestanddeel wordt vervreemd (zie paragraaf 2.11.5).
39. Zie voor de betrekkelijkheid hiervan Van Dijck, WFR 1988/5835, biz. 1078.
40. Zie Van Dijck, WFR 1988/5835, biz. 1077 e.v.
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2. Artikel 38 lid 4 Wet IB 1964. Dit artikellid ziet op de aankoop van niet vervallen rentetermijnen van schuldvorderingen als bedoeld in de tweede volzin van
artikel27 lid 1 Wet IB 1964. Kosten gemaakt ter zake van dergelijke termijnen
worden in aanmerking genomen tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende jaar uit zodanige schuldvorderingen en bij vervreemding van rentetermijnen daarvan aan inkomsten is genoten. Een fictiebepaling (vierde lid, tweede volzin) zorgt ervoor, dat het in een jaar niet-aftrekbare bedrag aan meegekochte rente doorschuift naar het volgende jaar. De doorgeschoven meegekochte rente wordt krachtens het bepaalde in de eerste volzin gevoegd bij de
in dat jaar werkelijk betaalde meegekochte rente, waarna de regeling zich herhaalt. Het niet-aftrekbare surplus van de betaalde en fictief betaalde meegekochte rente schuift derhalve steeds door naar het volgende jaar."! Indien de
belastingplichtige overlijdt, kan het nog niet afgetrokken gedeelte van de
kosten ineens ten laste van zijn inkomen worden gebracht. Aldus wordt voorkomen dat belastingplichtigen een aftrek zouden derven in gevallen waarin van
oneigenlijk gebruik van de huidige aftrekmogelijkheid geen sprake is, aldus de
MvT, biz. 17.
3. Artikel36lid
9 jo. artikel 38 lid 3 Wet IB 1964. Deze bepalingen zien op aankoopsommen van inkomsten die voortvloeien uit de gerechtigdheid tot de
voordelen die eindigen uiterlijk op een vast tijdstip. Dergelijke aankoopsommen zijn aftrekbaar voor zover er inkomsten tegenover staan. Aftrek vindt in
dat geval plaats tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende kalenderjaar krachtens die gerechtigdheid is genoten.
De aftrekbeperking zoals neergelegd in artikel 36 lid 9 en artikel 38 lid 3 Wet IB
1964 is eerst met ingang van 1 januari 1990 daarin opgenomen en geldt voor aankoopsommen van de daar bedoelde inkomsten welke zijn betaald, verrekend enz.
op of na 19 december 1987. De wetswijziging zal hierna nog uitgebreid aan de orde komen. Eerst zal nu aandacht worden besteed aan de jurisprudentie inzake de
aankoopsommen van voorwaardelijke rechten van vruchtgebruik.
De inspecteurs hebben - voor de invoering van artikel 36 lid 9 en artikel 38 lid
3 Wet IB 1964 - de aftrekbare kosten met aIle mogelijke middelen bestreden.
Beperking van de aftrekbaarheid op grond van artikel 27 lid 1 eerste volzin kan
naar mijn mening na HR BNB 19871176 niet meer aan de orde komen. De kwalificatie 'verkoop van inkomsten' bewerkstelligt dat de vestiging/aankoop
van een
voorwaardelijk recht van vruchtgebruik fiscaal op dezelfde wijze wordt behandeld
als de verkoop/aankoop
van inkomsten. Blijkens HR BNB 19781299 en HR BNB
1987/176 is de eerste volzin van artikel 27 lid 1 Wet IB 1964 niet bedoeld voor de
verkoop van losse termijnen (dus exclusief het achterliggende vermogensbestanddeel), In zo'n geval gelden de artikelen 31,24 en 35 Wet IB 1964. Deze artikelen
gelden ook indien een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik wordt gevestigdl aangekocht. 42
De jurisprudentie ter zake van de aftrekbaarheid van aankoopsommen van
voorwaardelijke rechten van vruchtgebruik was, voor de totstandkorning van arti-

41. Zie wetsontwerp 15 516, MvT, biz. 28.
42. Zie ook Hof 's-Hertogenbosch,
V-N 1990, biz. 2799.
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kel 36 lid 9 en artikel 38 lid 3 Wet IB 1964, dan ook toegespitst op toepassing van
artikel 38 lid 4 Wet IB 1964.
Toepassing van artikel 38 lid 4 Wet IB 1964
In HR BNB 1989/241 kocht iemand het vruchtgebruik van een pakket obligaties die gedurende de volle looptijd een zelfde, regelmatig vervallende rente droegen, die betrekking had op een tijdvak van een jaar of korter. Anders gezegd: belanghebbende kocht het recht van vruchtgebruik van obligaties als bedoeld in artikel 27 lid 1 tweede volzin Wet IB 1964. In paragraaf 2.11.5 is vermeld op welke
gevaIlen dit artikeldeel ziet. lndien coupons van de daar bedoelde obligaties worden verkocht, wordt de verkoper voor de door hem ontvangen koopsom belast en
kan de koper de betaalde kosten aftrekken waartegenover hij voor de couponrente
wordt belast. De aftrekbaarheid van de koopsom van dergelijke termijnen wordt
door artikel 38 lid 4 Wet IB 1964 beperkt. De aftrekbare kosten worden beperkt
tot het bedrag dat in het jaar uit zodanige schuldvorderingen en bij de vervreemding van renteterrnijnen daarvan aan inkomsten is genoten. Het restant van de
aankoopsom wordt naar het volgende jaar doorgeschoven waarvoor hetzelfde
geldt.
Zoals inmiddels vaststaat, beschouwt de Hoge Raad de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel als de vervreemding van toekomstige inkomsten. De vestiging van het recht van vruchtgebruik op
de desbetreffende obligaties moet dan ook worden beschouwd als de verkoop van
de inkomsten van dergelijke obligaties, hetgeen de toepasselijkheid van artikel 38
lid 4 Wet IB 1964 met zich meebrengt. De vruchtgebruiker (koper van de inkomsten) kan slechts het bedrag tot welk hij inkomsten uit die obligaties geniet
ten laste van zijn inkomen brengen.
De Hoge Raad overweegt in dit arrest dat de gelijkstelling van de vestiging van
een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik aan de verkoop van inkomsten, met
zich meebrengt dat de koopsom voor het voorwaardelijke recht van vruchtgebruik, aftrekbaar is. Uit de wetshistorie blijkt dat artikel 38 lid 4 Wet IB 1964 niet
aIleen van toepassing is bij de aankoop van dergelijke obligaties, maar tevens
geldt indien aIleen de losse terrnijnen worden aangekocht.
'Doel en strekking van art. 38, tweede lid (het huidige lid 4; IvV), zoals deze
aldus blijken uit de parlementaire geschiedenis, laten toe met de aankoop
van losse, niet vervallen coupons gelijk te stellen de verkrijging, tegen een tegenprestatie, van een tijdelijk recht van vruchtgebruik van rentedragende
schuldvorderingen als bedoeld in art. 27, eerste lid, tweede volzin, van de
Wet op de inkomstenbelasting 1964 en met het bedrag dat in een jaar uit zodanige schuldvorderingen is genoten gelijk te stellen het bedrag dat in een
jaar uit dit vruchtgebruik is genoten.'
Dit arrest kan alleen maar in stemming genieten.P Indien men de vestiging van
een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik gelijksteIt met de verkoop van inkomsten moet men ook de gevolgen van die gelijkstelling voor de koper aanvaarden. Er is dan geen enkele reden te bedenken waarom artikel 31 lid 1 en artikel
43. Zie de aantekening

van Sprey in FED 1989/609 en de noot van Van Dijck bij HR BNB 19891241.

141

ONSTAAN VAN VRUCHTGEBRUIK

35 Wet IB 1964 weI zouden moeten worden toegepast en artikel 38 lid 4 Wet IB
1964 niet.
In die zin was een eerdere uitspraak van Hof Amsterdam niet bevredigend.f"
De toepassing van artikeI 38 lid 4 Wet IB 1964 lijkt, aIdus het Hof, binnen de
tekst, doeI en strekking van de bepaling mogelijk, maar uit de wetsgeschiedenis
volgt dat de wetgever deze wetsbepaIing niet van toepassing achtte op de aankoopsom van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik omdat ter zake daarvan wetgeving in voorbereiding was. De motivering van het Hof is naar mijn mening onvoldoende om tot een dergelijke uitIeg van artikel38 lid 4 Wet IB 1964 te komen.
De jurisprudentie omtrent voorwaardelijke rechten van vruchtgebruik op vermogensbestanddelen heeft zich ontwikkeld naar de gelijkstelling met verkoop van inkomsten. Deze jurisprudentie was - na de door de Hoge Raad gebezigde huuranalogie - weliswaar te verwachten, maar het eerste arrest op dit terrein is HR
BNB 1980/99. Op dat moment was de parlementaire behandeling van artikel 38
lid 4 Wet IB 1964 reeds afgesloten. Het is niet goed denkbaar dat voor de verkoop
van inkomsten bepaaIde artikelen wei opgeld zouden doen en andere niet.
De temporisering van de aftrek van kosten zoaIs artikel 38 lid 4 Wet IB 1964
die regelt, is echter slechts van toepassing op zeer specifieke inkomsten, nl. op niet
vervallen rentetermijnen van schuldvorderingen aIs zijn bedoeld in de tweede volzin van artikel 27 lid 1 Wet IB 1964. De schuldvordering als bedoeld in dat artikeldeel is een schuldvordering die gedurende haar volle looptijd een zelfde, regelmatig vervallende rente draagt, betrekking heeft op een tijdvak van een jaar of korter
en is gekocht (... ).
De regeling van artikel 38 lid 4 Wet IB 1964 is overigens wei ruimer dan de regeling van artikel27 lid 1 tweede volzin Wet IB 1964. Dit laatste artikeldeel ziet immers slechts op /opende termijnen. Artikel 38 lid 4 Wet IB 1%4 ziet blijkens de
tekst op niet verval/en rentetermijnen. Dat kunnen derhalve ook nog niet lopende,
toekomstige termijnen betreffen.P De binding met artikel 27 is gelegen in de
soortgelijke schuldvorderingen waarop beide bepalingen zien.
Anderzijds vallen niet onder artikel 38 lid 4 Wet IB 1964 de aankoop van een
voorwaardelijk recht van vruchtgebruik van een verhuurde onroerende zaak of
van een pakket aandelen. In zoverre levert de schakeling tussen artikel 27 lid 1 en
artikel 38 lid 4 via het begrip 'schuldvorderingen'
een beperking op.

44. V·N 1987, biz. 2262.
45. Ilzerman in zijn aantekening bij de Hof uitspraak, FED 1988/45 komt tot een tegenovergestelde
conclusie. Naar zijn mening zijn, blijkens de tekst van artikel 38 lid 4 Wet IB 1964, nog niet lopende
coupons niet relevant. Oit is naar mijn mening gebaseerd op een onjuiste lezing van artikel 38 lid 4 Wet
IB 1964. De bepaling van artikel 27 lid I tweede volzin Wet IB 1964 ziet op lopende rentetermijnen van
nader omschreven schuldvorderingen. Artikel 38 lid 4 Wet IB 1964 ziet op nog niet vervailen rentetermijnen van nader omschreven schuldvorderingen.
Zou artikel 38 lid 4 Wet IB 1964 hebben verwezen
naar de 'rentetermijnen ais bedoeld in artikel 27 lid I tweede volzin', dan zou de uitJeg van I1zerman
juist zijn. Nu slechts wordt verwezen naar de schuldvorderingen heeft de term 'niet vervallen renteterrnijnen' uit artikel38 lid 4 Wet IB 1964 een eigen betekenis en blijkens de MvT (biz. 29) bij de invoering
van artikel 38 lid 4 is het systeem niet aileen van toepassing op de vergoeding welke wordt betaaid bij
aankoop van obligaties met inbegrip van de lopende coupon, maar ook op de vergoeding die wordt betaaid bij de aankoop van losse, lopende of nog niet lopende coupons.
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Fraus legis"
Uit het voorgaande blijkt dat de getemporiseerde aftrek van artikel38 lid 4 Wet
IB 1964 slechts in zeer specifieke gevallen van toepassing was. In de overige gevallen waarin een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik werd gekocht, leidde de
betaalde koopsom voor het recht tot een kost in het jaar waarin hij was betaald,
verrekend enz., hetgeen betekende dat belastingplichtige aftrekbare kosten kon
creeren. Voor zover de beperking van artikel 38 lid 4 Wet IB 1964 niet gold heeft
de fiscus een beroep gedaan op het leerstuk van de wetsontduiking.
In HR BNB 1986/119 had belanghebbende het voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik gekocht van een verhuurd pand. De koopsom werd gefinancierd
met vreemd vermogen. De koopsom bracht hij ten laste van zijn inkom en. In het
daaropvolgende jaar werden zijn aandelen door de BV ingekocht. Met deze inkomst loste belanghebbende zijn schuld af. Indien de koopsom van het recht van
vruchtgebruik aftrekbaar zou zijn, zou het bijzonder tarief over de opbrengst uit
de aandelen 200/0 bedragen in plaats van 50%. De Hoge Raad overwoog echter
dat niet de belegging doch de besparing van belasting door bemvloeding van het
bijzonder tarief de doorslaggevende beweegreden was voor de transacties.
In HR BNB 1990/123 trok de fiscus even wei aan het kortste eind. In dat geval
had belanghebbende een voorwaardelijk - 20-jarig - recht van vruchtgebruik
van een pakket aandelen gekocht. Hij financierde de koopsom met eigen vermogen. De koopsom bracht hij in het jaar van betaling ten laste van zijn inkomen
op grond van artikel 35 jo. artikel 38 lid 1 Wet IB 1964. Drie jaar later verkocht
hij het recht van vruchtgebruik. Het voordeel was onder meer gelegen in het tariefsvoordeel dat ontstond doordat de koopsom aftrekbaar was van het progressief belaste inkomen en de verkoopopbrengst werd belast naar het bijzondere tarief.
De inspecteur weigerde de aftrek van de koopsom voor het vruchtgebruik.V
Het Hof overwoog dat de transaetie buiten de fiscale voordelen geen reele praktisehe betekenis had, dat verijdeling van de belastingheffing de enige, althans
volstrekt overwegende beweegreden tot het aangaan van de onderwerpelijke transaetie was geweest en dat deze aehterwege zou zijn gebleven indien daarmee niet
de heffing van inkomstenbelasting voor het vervolg geheel of ten dele onmogelijk
zou worden. Belanghebbende is volgens het Hof aldus in strijd gekomen met doel
en strekking van de fiseale wetgeving, in het bijzonder in strijd met artikel 35 en
57 van de Wet.
In cassatie overweegt de Hoge Raad dat de enkele omstandigheid dat belastingbesparing de doorslaggevende beweegreden was voor het aangaan van de overeenkomst, niet voldoende is om aftrek van de koopsom te weigeren. De verijdeling
van de belastingheffing dient in strijd te zijn met doel en strekking van de wet.
Het gebruik maken van aftrekposten die de wet biedt, is geoorloofd. Strijd met
doel en strekking van de wet kan wei aan de orde komen indien de belastingplichtige - bijvoorbeeld doordat hij transacties financiert met behulp van geldleningen

46. Zie voor een uitgebreide bespreking van dit leerstuk JJzerman, Het leerstuk van de wetsontduiking
in het belastingrecht, met name hoofdstuk 5 en 6.
47. Zie voor afzonderlijke behandeling van zijn stellingen mijn aantekening bij dit arrest gepubliceerd
in FED 1990/556.

143

ONSTAAN VAN VRUCHTGEBRUIK

- zich min of meer onbeperkt en op elk daartoe door hem nuttig geacht moment
van de aftrek kan bedienen, aldus de Hoge Raad.
In de ogen van de Hoge Raad is er geen strijd met doel en strekking van de wet
indien belastingplichtige van het tariefsvoordeel geniet dat de Wet IB 1964 biedt
doordat kosten, gemaakt voor toekomstige inkomsten, naar het normale progressieve tarief aftrekbaar zijn, terwijl de vergoeding voor toekomstige inkomsten belast is naar het bijzondere tarief. Voorwaarde is echter weI dat de aankoop van
de inkomsten met eigen vermogen is gefinancierd.
Wordt de aankoop van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik gefinancierd met vreemd vermogen ter bemvloeding van het bijzondere tarief, dan acht
de Hoge Raad wel strijd met doel en strekking van de wet aanwezig omdat de belastingplichtige 'zich min of meer onbeperkt en op ieder daartoe door hem nuttig
geacht moment van de aftrek kan bedienen'.
Deze overweging van de Hoge Raad vinden we terug in een aantal arresten.Y
Het betrof het beleggen in blote eigendom met geleend geld en de bemvloeding van
het bijzondere tarief. In beide gevallen ontstaat door 'het fiscale trucje' gegarandeerd een voordeel. Dat de doorslaggevende beweegreden voor de transacties is
gelegen in de besparing van belasting kan worden afgeleid uit het feit dat zonder
rekening te houden met de fiscale aspecten de transactie een negatief resultaat
heeft (in geval van aankoop van blote eigendom met vreemd vermogen) of dat de
transactie zinloos is (in geval van manipulatie van het bijzondere tarief). Het gebruik maken van de ongelimiteerde rente-aftrek levert strijd met doe I en strekking
van de wet op. Door de ongelimiteerde aftrekmogelijkheid zou men anders zoveel
rentekosten kunnen maken als nodig is om het beoogde voordeel te behalen.
De vraag rijst of tevens sprake is van strijd met doel en strekking van de wet
indien het bijzondere tarief wordt gemanipuleerd met eigen vermogen. In HR
BNB 1986/119 overweegt de Hoge Raad dat de wijze van financieringniet uitsluit
dat belastingbesparing de doorslaggevende beweegreden voor de transacties vormde. Indien echter een dergelijke transactie wordt gefinancierd met eigen vermogen
zullen hier tevens rendementsoverwegingen
aan ten grondslag liggen zodat belastingbesparing als hoofddoel niet snel zal kunnen worden aangetoond.r?
In een uitspraak van Hof Arnhem-? werd de aftrek van de aankoopkosten van
een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik op een pakket effecten met eigen vermogen echter geweigerd omdat het Hof oordeelde dat de aankoop van het recht
was gedaan met het uitsluitende oogmerk op belastingbesparing. Belanghebbende
had in november 1982 het vruchtgebruik gekocht en op 3 januari 1983 een gedeelte
van dit recht verkocht. Het Hof leidde hieruit af dat belastingbesparing
- met
betrekking tot het verkochte gedeelte - het uitsluitende oogmerk was geweest.
Tevens oordeelde het Hof strijd met doel en strekking van de wet aanwezig nu belanghebbende die aankopen heeft verricht teneinde zich van de door de wet geboden aftrekmogelijkheid min of meer onbeperkt en op een daartoe door hem nuttig
geacht moment te bedienen.

48, HR BNB 19821243, HR BNB 19821244, HR BNB 19821298, HR BNB 1982/299, HR BNB
1982/301, HR BNB 1983/151, HR BNB 1989/37, Niet met deze bewoordingen maar met hetzelfde idee:
Hof 's-Hertogenbosch
BNB 1984/135, HR BNB 19851171 en Hof 's-Gravenhage BNB 1987/35.
49, Zie Van Dijck in zijn noot bij HR BNB 198611 19.
50. V-N 1991, biz. 3086 e.v.
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In HR BNB 1990/123 slaagde een beroep op fraus legis niet omdat de aankoop
van het recht van vruchtgebruik met eigen vermogen was gefinancierd. Weliswaar
stond vast dat belastingbesparing de doorslaggevende beweegreden was, er was
echter geen strijd met doel en strekking van de wet. Het enkel benutten van de aftrekmogelijkheid die artikel 35 Wet lB 1964 biedt, is niet voldoende om tot strijd
met doel en strekking van de wet te concluderen. Daarvan kan in het algemeen
slechts worden gesproken indien belastingplichtige zich min of meer onbeperkt en
op elk daartoe door hem nuttig geacht moment van de aftrek kan bedienen. De
vraag rijst of de uitspraak van het Hof Arnhem in de visie van de Hoge Raad in
stand kan blijven. Door de financiering met eigen vermogen kan de belastingplichtige zich immers niet min of meer onbeperkt van de aftrekmogelijkheid van
artikel35 Wet IB 1964 bedienen. Daartegenover kan men betogen dat in dat geval
een tariefsvoordeel werd beoogd waardoor wei sprake is van strijd met doel en
strekking van de wet.
Men kan zich echter afvragen of de wijze van financieren van een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik belangrijk is. Stel dat het voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik van aandelen met vreemd vermogen wordt gefinancierd. Dit gegeyen op zich geeft niet zonder meer aanleiding tot toepassing van het leerstuk van
de wetsontduiking. Er bestaat geen fundamenteel verschil met iemand die met geleend geld de volle eigendom van de aandelen koopt. De koper zal speculeren op
een onbelaste waardestijging van de aandelen, die de rentelast overtreft. Een dergelijk beleggingsbeleid is wellicht onverstandig, er is echter niets oneigenlijks aan.
Hetzelfde geldt in beginsel indien de belegger niet de volle eigendom van de aandelen koopt, doch slechts het recht van vruchtgebruik. Bij een gelijkblijvende koers
van de aandelen zal de waarde van het vruchtgebruik immers afnemen in verband
met de veroudering van dit recht. Er wordt derhalve gespeculeerd op een waardestijging van de aandelen en daarmee een waardestijging van het recht van
vruchtgebruik die de afname in verband met de veroudering goed maakt.
Het aangaan van een geldlening am een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik
te financieren is derhalve niet voldoende om fraus legis van toepassing te doen
zijn. Dit wordt anders wanneer de transactie is verricht met het oog op andere fiscale voordelen zoals de beinvloeding van de hoogte van het bijzondere tarief.
Daarnaast komt fraus legis aan de orde wanneer met geleend geld risicornijdende
beleggingen worden aangekocht. Dit doet zich voor als in vastrentende nominale
waarden wordt belegd. In dat geval kan vrijwel onbeperkt worden geleend omdat
de kosten van de geldlening en de opbrengsten van de belegging elkaar min of
meer dekken. In dat geval komt de geldlening in de verdachte sfeer terecht. Indien
aannemelijk is dat belastingbesparing het hoofddoel was van de geldlening, kan
fraus legis toepassing vinden"

4.II.3.c Artikel 36 lid 9 en artikel 38 lid 3 Wet IB 1964
Uit het voorgaande blijkt dat het leerstuk van de wetsontduiking slechts in een beperkt aantal gevallen uitkomst biedt. Teneinde het misbruik van de aftrekbepalin51. Zie hieromtrent

Van Dijck, WFR 1984/5624,

biz. 1202 e.v.
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gen te keren, heeft de wetgever met ingang van 1 januari 1990 in de wet artikel
36 lid 9 en artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 opgenomen.V Beide bepalingen werken
terug tot 19 december 1987. Transacties voor die datum aangegaan, blijven dus
buiten de aftrekbeperking.
Artikel 36 lid 9 Wet ill 1964 luidt ais voIgt:
'De aftrekbare kosten ter zake van de verkrijging van de uiterlijk op een vast
tijdstip eindigende gerechtigdheid tot voordelen uit onroerende of roerende zaken
of uit rechten die niet op zaken betrekking hebben ter zake van zaken of rechten
van een ander dan de belastingplichtige worden in aanmerking genomen bij de beIastingplichtige die de kosten heeft gemaakt en weI tot ten hoogste het bedrag dat
hij in het kalenderjaar en de volgende kalenderjaren krachtens die gerechtigdheid
en bij de vervreemding daarvan aan inkomsten geniet.'
Artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 luidt als volgt:
'In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt hetgeen ter zake van de verkrijging van de gerechtigdheid tot voordelen getrokken uit onroerende of roerende zaken of uit rechten die niet op zaken betrekking hebben van een ander dan de belastingplichtige in een kalenderjaar is of wordt geacht te zijn voldaan, in aanmerking genomen tot ten hoogste het bedrag dat in het jaar krachtens die gerechtigdheid en bij de vervreemding daarvan aan inkomsten is genoten. Hetgeen op grond
van de vorige volzin buiten aanmerking blijft, wordt geacht in het daaropvolgende
jaar te zijn voldaan.'
Artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 maximeert de kosten ter zake van de verkrijging
van de uiterlijk op een vast tijdstip eindigende gerechtigdheid tot de voordelen tot
ten hoogste het bedrag dat de belastingplichtige krachtens die gerechtigdheid aan
inkomsten ontvangt.
In artikel38 lid 3 Wet IB 1964 wordt het aftrekbare bedrag getemporiseerd. De
kosten ter verwerving van de gerechtigdheid tot de voordelen zijn slechts aftrekbaar voor zover er in dat kalenderjaar inkomsten krachtens die gerechtigdheid tegenover staan. Deze temporisering impliceert tevens een maximering van de aftrekbare kosten (zie hierna).
De systematiek van de wettelijke bepalingen is nu als voigt: of de koopsom van
een recht van vruchtgebruik aftrekbaar is, zal in eerste instantie moeten worden
beoordeeld aan de hand van artikel35 Wet IB 1964. Zijn de kosten aftrekbaar op
grond van artikel 35 Wet IB 1964 dan moet vervolgens worden bezien of de des betreffende kosten worden getroffen door de aftrekbeperkingen in artikel 36 lid 9
en artikel 38 lid 3 Wet IB 1964. De wetgever heeft dus geen uitbreiding van artikel
35 Wet IB 1964 beoogd.P
Blijkens vaste jurisprudentie wordt de vestiging van een voorwaardelijk recht
van vruchtgebruik gelijkgesteld met de vervreemding van inkomsten, ter zake
waarvan de verkrijger kosren van verwerving maakt.
De aftrekbeperking van artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 geldt ten aanzien van:
'De aftrekbare kosten ter zake van de verkrijging van de uiterlijk op een vast
tijdstip eindigende gerechtigdheid tot voordelen uit (... ).'

52. Zie Van Dijck, WFR 1988/5835, biz. 1077 voor andere mogelijke opiossingen.
53. Zie wetsontwerp 20 648, MvT, biz. 22.
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van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 geldt ten aanzien van:

'( ... ) hetgeen ter zake van de verkrijging van de gerechtigdheid tot voordelen
getrokken uit (... ). is (... ) voldaan (... )'
Hieruit voIgt dat bij de verkrijging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik de zojuist genoemde voorschriften in het beeld komen.

4.II.3.d Commentaar
Mijn eerste opmerking over artikel38lid 3 Wet IB 1964 betreft de ruime bewoordingen van dit artikel, in die zin dat iedere belastingplichtige die de 'gerechtigdheid tot voordelen' koopt onder de aftrekbeperking valt. Dat zou betekenen dat
niet aIleen de koopsommen van genotsrechten onder deze bepaling vallen, maar
ook koopsornmen voor een vaste reeks inkomsten. Als artikel 38 lid 3 Wet IB 1964
zo mag worden uitgelegd is het probleem opgeroepen door HR BNB 1987/176 opgelost. In dit arrest heeft de Hoge Raad beslist dat bij de verkoop van losse hUUT-,
rente- en pachttermijnen artikel27 lid 1 eerste volzin Wet IB 1964 niet geldt. Hierdoor is de koopsom voor lopende rentetermijnen (enz.) onbeperkt aftrekbaarP"
Door de ruime formulering van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 zou de aftrekbeperking nu ook voor dergelijke termijnen kunnen gelden.
De aftrekbeperking in artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 is te ruim geformuleerd. Ik
meen dat de aftrekbeperking slechts zou moeten gelden in die gevallen dat de gerechtigdheid tot de voordelen van een niet binnenlandse particulier is gekocht. Zoals hiervoor in paragraaf 4.I1.3.b. reeds is opgemerkt, verliest de fiscus geen enkele claim indien de vervreemder een binnenlandse particulier is. Bij deze laatste
wordt de ontvangen vergoeding immers in de heffing betrokken op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. In die situaties blijft slechts over de mogelijkheid dat
de koper van de inkomsten van tariefsverschillen profiteert. Zijn koopsom is immers aftrekbaar tegen het normale progressieve tarief. Wanneer hij het recht van
vruchtgebruik vervreemdt, wordt de bate naar het bijzondere tarief belast. Dit zou
een gerichte reparatie in artikel 57 Wet IB 1964 vragen.
Afgezien van dit te ruime toepassingsgebied (indien de vervreemder een binnenlandse particulier is) bestaan nog andere bezwaren tegen de artikelen 36 lid 9 en
38 lid 3 Wet IB 1964. In deze wettelijke bepalingen zijn andere begrippen geintroduceerd dan tot dusver in de jurisprudentie ontwikkeld. Hierdoor ontstaat een
aantal problemen:
a. Worden, door de andere omschrijving van de wetgever van het begrip 'voorwaardelijk' wel aile koopsommen ter zake van een vruchtgebruik getroffen
door de aftrekbeperking?
b. Zien de bepalingen van artikel 36 lid 9 en artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 niet op
hetzelfde zodat artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 overbodig is?
c. Waarom vervalt het nog niet afgetrokkeri bedrag indien belastingplichtige
overlijdt?

54. Zie mijn bespreking

van dit arrest in WFR 1987/5792,

biz. 1241 e.v. en paragraaf

2.IL5.b.
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Ad a. Uiterlijk eindigend op een vast tijdstip
De koopsom voor een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik is aftrekbaar van
het inkomen.P Voor een recht van vruchtgebruik dat uiterlijk eindigt op een vast
tijdstip is de aftrekbaarheid in enig jaar beperkt tot het bedrag van de in dat jaar
genoten inkomsten. Van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik, zoals dat in
de jurisprudentie is ontwikkeld, is sprake indien het recht ook eindigt door een
andere gebeurtenis dan overlijden van de vruchtgebruiker. Deze andere gebeurtenis hoeft echter niet op een vast tijdstip plaats te vinden. Zo is blijkens HR BNB
1990/125 eveneens sprake van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik indien
het recht tevens eindigt door het overlijden van de hoofdgerechtigde, zodat de
koopsom in rnindering op het inkom en kan worden gebracht. 56
Deze aftrekbare kosten vallen echter niet onder de beperking van artikel 36 lid
9 Wet IB 1964 omdat het niet betreft een gerechtigdheid tot voordelen die uiterlijk
op een vast tijdstip eindigt. 57 Of in dit geval de temporisering van artikel 38 lid
3 Wet IB 1964 aan de orde kan komen is twijfelachtig. Blijkens de wetsgeschiedenis is deze bepaling eveneens gericht op de aankoop van gerechtigdheid tot voordelen die uiterlijk op een vast tijdstip eindigt. Artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 is in
samenhang met artikel36lid 9 Wet IB 1964 ingevoerd. Krachtens de tekst van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 ziet de temporisering op kosten ter zake van de 'verkrijging van de gerechtigdheid tot voordelen ( ... )'. Naar de letter van de wet valt derhalve elke koopsom voor een recht van vruchtgebruik, die aftrekbaar is op grond
van artikel 35 Wet IB 1964, onder de temporisering van artikel 38 lid 3 Wet IB
1964. Maar wanneer artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 naar de bedoeling van de wetgever wordt uitgeiegd, ziet de temporisering van de aftrekbaarheid niet op elke
koopsom die voor een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik wordt betaald, omdat de wetgever slechts het oog had op de uiterlijk op een vast tijdstip eindigende
genotsrechten. Het gevolg hiervan is dat de ongewenste gevolgen die samenhangen
met het creeren van een aftrekpost niet geheel zijn verdwenen.
Opvallend is dat in de toelichting op het wetsvoorstel steeds wordt gesproken
van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik alsof dat hetzelfde zou zijn als

55. Het betreft in casu koopsommen welke kwalificeren als koopsommen voor inkomsten. Indien de
koopsorn dient ter verwerving van het woongenot komt deze problematiek dus niet aan de orde. Tevens
betreft het koopsommen waarvan de aftrekbaarheid niet door het leerstuk van de wetsontduiking wordt
voorkomen.
56. Voor een ander voorbeeld zie HR BNB 1992/27 in welk geval het recht van vruchtgebruik tevens
zou eindigen bij opname in een verpleegkliniek of bejaardentehuis.
57. Ook de omgekeerde situatie kan zich voordoen. lndien een 80-jarige een recht van vruchtgebruik
voor een periode van 10 jaar koopt is de koopsom op grond van artikel35 Wet IB 1964 niet aftrekbaar,
wanneer men aanneemt dat het, gezien de statistische levensverwachting van de vruchtgebruiker,
een
onvoorwaardelijk recht is (zo ook Sprey, WFR 1991/5962, biz. 712). Het is echter een genotsrecht dat
uiterlijk eindigt op een vast tijdstip, nl. over 10 jaar. Naar de letter is de koopsom aftrekbaar op grond
van artikel36lid
9 Wet IB 1964 of eindigt het vruchtgebruik nu feitelijk niet op een vast tijdstip? Vanwege de wetssystematiek is de koopsom naar mijn mening echter niet aftrekbaar nu artikel 36 lid 9 Wet
IB 1964 geen uitbreiding beoogt te geven aan het begrip aftrekbare kosten (zie de Memorie van Toelichting, biz. 22).
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een recht van vruchtgebruik dat uiterlijk op een vast tijdstip eindigt-" In de Memorie van Antwoord (biz. 15)59gaat de staatssecretaris op de afwijkende terminologie in:
'Ik heb er in dit wetsvoorsteI voor gekozen op dit punt de grens tussen de
inkomstensfeer en de vermogenssfeer op zodanige wijze te verleggen dat het
te belasten fiscale voordeel gelijk is aan het economische voordeel (... ). Het
antwoord op de vraag of een transactie zich afspeelt in de onbelaste vermogenssfeer of in de belaste inkomstensfeer wordt daardoor afhankelijk van
het antwoord op de vraag of het genotsrecht al dan niet uitsluitend afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis (... ). Het vorenstaande irnpliceert dat deze grensverlegging doorwerkt in het regime voor de vermogensinkomsten (opbrengstkant) met betrekking tot genoemde vermogensbestanddelen. Zij zal zich met name ook uitstrekken tot de vestiging van een
recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon, nu dit recht ingevolge het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek maximaal dertig jaren kan
duren. Een dergelijke transactie zal dan ook steeds in de belaste inkomstensfeer komen te Jiggen.'
In deze passage komt de aap uit de mouw. Door deze andere terminologie beoogt
de staatssecretaris niets anders dan de vestiging van een 30-jarig vruchtgebruik ten
behoeve van een rechtspersoon in de belaste sfeer te trekken. Op deze wijze van
wetgeven is het een en ander aan te merken:
1. Wat de ink oms ten uit vermogen betreft, bepaait artikel 24 Wet IB 1964 wat als
zodanig kan worden aangemerkt. Het is con stante jurisprudentie van de Hoge
Raad dat de vergoeding voor de vestiging van een 30-jarig recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon zich afspeelt in de vermogenssfeer.
Kan deze rechtspraak opzij worden gezet door een voorschrift inzake de aftrekbare kosten?
Artikel 35 Wet IB 1964 bepaalt welke kosten aftrekbaar zijn: de kosten gemaakt
ter verwerving van inkomsten. Wanneer de inkornsten uit vermogen worden uitgebreid, zijn de kosten gemaakt ter verwerving van de 'nieuwe' inkomsten aftrekbaar op grond van de bestaande tekst van artikel 35 Wet IB 1964. Door aan de
kostenkant een uitbreiding op te nemen van de aftrekbare kosten, ontstaat echter
geen inkomst. De term aftrekbare kosten is immers gekoppeld aan de inkomsten
en de inkomsten niet aan de aftrekbare kosten. Het is overigens de vraag hoe de
grensverleggende werking van artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 zich verhoudt ten opzichte van de opmerking in de Memorie van Toelichting dat artikel 36 lid 9 Wet
IB 1964 geen uitbreiding beoogt te geven aan het begrip aftrekbare kosten.

58. Zie bijv. MvT, biz. 4: 'Het wetsvoorstel heeft slechts betrekking op situaties waarin sprake is van
tijdelijke genotsrechten; genotsrechten waarvan de dum niet uiterlijk op een vast tijdstip eindigt, maar
bij voorbeeld uitsluitend afhankelijk is van het leven, worden ongemoeid gelaten', en biz. 14: 'In de
eerste plaats wordt voorgesteld aan artikel 35 een zesde lid toe te voegen op grond waarvan de aftrekmogelijkheid van de aankoopsom van een tijdelijk genotsrecht wordt beperkt tot de inkomsten die de verkrijger van he! genotsrecht zelf krachtens dat recht geniet.'
59. Zie ook de Nota naar aanleiding van het Eindverslag, biz. 10 en II.
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2. De wettelijke regeling van artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 heeft geen enkele betekenis voor de rechtspersoon ten behoeve van wie een 30-jarig recht van vruchtgebruik wordt gevestigd. De fiscale behandeling van de aankoopkosten van een
dergelijk recht van vruchtgebruik wordt irnmers geregeerd door goed koopmansgebruik.
3. Rest de vraag of de wetsgeschiedenis bij artikel 36 lid 9 Wet IE 1964 invloed
kan hebben op de uitleg van artikel 24 Wet IB 1964. lets vergelijkbaars was
aan de orde in HR BNB 1983/157. In de M vA op artikel 42a Wet IB 1964 was
vermeld dat het huurwaardeforfait
ook voor de bepaling van de omvang van
de aftrekbare kosten uit dienstbetrekking zou gelden.
De Hoge Raad overwoog:
'dat dit een verandering betekent in de op artikel 35 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 berustende berekening van de aftrekbare kosten ter
zake van inkomsten uit arbeid, welke verandering de te dien aanzien bestaande gelijkheid tussen eigenaars en huurders beeindigt;
dat nu zodanige verandering in de tekst der wet niet tot uiting is gekomen,
doch slechts bij de invoeging van het niet op aftrekbare kosten ter zake van
arbeid betrekking hebbende artikel 42a van de zijde van de Regering is ter
sprake gebracht, daarmee geen rekening kan worden gehouden;'
Aan de parlementaire behandeling bij de invoering van artikel 42a Wet IE 1964
werd door de Hoge Raad geen doorslaggevende betekenis toegekend. De uitlatingen van de staatssecretaris in de toelichting op artikel 42a Wet IB 1964 zouden tot
gevolg hebben dat de berekening van de aftrekbare kosten op dat gebied zouden
veranderen en die verandering zou de gelijkheid tussen eigenaars en huurders
beeindigen. Dit kan aileen maar bereikt worden indien dat uit de wettekst
blijkt. 60
De vraag die naar aanleiding van dit arrest rijst, is of de wetsgeschiedenis bij
het ene artikel invloed kan hebben op de uitleg van een ander (niet bij de wetswijziging betrokken) artikel. Voor de beantwoording van deze vraag is het van belang
hoe de wetshistorie bij de interpretatie moet worden toegepast. De wet wordt beschouwd als een in de woorden uitgedrukte wi! van de wetgever.P' De wetshistorie
kan dan ook op verschillende manieren invloed hebben op rechterlijke uitspraken.
Zo kan een beroep op de wetshistorie dienen ter aanvulling van de tekstuele interpretatie. De uitleg van de desbetreffende wettekst wordt dan aangevuld met een
verwijzing naar de wetshistorie. De wetshistorie heeft hier slechts een ondersteunende functie. Indien de wettekst onduidelijk is, kan doorslaggevende betekenis
aan de wetshistorie toekomen. Het is echter niet zo dat de bedoeling van de wetgever uitsluitend wordt vastgesteld aan de hand van de Karnerstukken.f
Dit zou
immers in extremis betekenen dat onze Wet op de inkomstenbelasting slechts een
artikel hoeft te bevatten voor wat betreft het object van heffing. In dat artikel zou
dan kunnen worden bepaald dat inkomstenbelasting wordt geheven van 'het inkomen'. Vervolgens zou dan in de Kamerstukken worden vermeld wat inkomen is.
60. Zie HR BNB 19881259 en HR BNB 1988/302.
61. Zie Geppaart, FiscaJe Rechtsvinding, biz. 53.
62. Zie Geppaart, FiscaJe Rechtsvinding, biz. 56.
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De wil van de wetgever moet dus op enigerlei wijze zijn neerslag in de wettekst
vinden.
In de jurisprudentie is de werking van artikel 24 Wet IB 1964 steeds zo uitgelegd
dat de vestiging van een 30-jarig recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel
ten behoeve van een rechtspersoon, zich in de vermogenssfeer afspeelt.P! De Hoge Raad kan 'omgaan', maar daar is meer voor no dig dunkt mij, dan de toelichting van de staatssecretaris van Financien op een wetswijziging in de aftrekbare
kostensfeer. De toelichting kan door de Hoge Raad hooguit worden aangegrepen
als ondersteuning van het argument waarom hij 'omgaat'. Het laat zich bijv. denken dat de Raad overweegt, dat gezien de maatschappelijke en feitelijke ontwikkeling het 30-jarig recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon zozeer
is geevolueerd tot verhuur/verkoop van inkomsten, dat het ook als zodanig moet
worden behandeld. Ter ondersteuning kan dan worden aangevoerd dat de wetgever dit eveneens met de wijziging van artikel 36 lid 9 en artikel 38 lid 3 Wet IB
1964 heeft beoogd. Ik meen derhalve dat de wetsgeschiedenis bij het ene artikel
geen doorslaggevende invloed kan hebben op de interpretatie van een ander artikel; slechts ondersteunende invloed bij de interpretatie van dat andere artikel laat
zich denken. De Hoge Raad zou aan de toelichting op artikel36 en 38 van de Wet
een argument kunnen ontlenen om 'om te gaan' met betrekking tot de werkingssfeer van artikel 24 Wet IB 1964,·maar niet het argument.
De gevolgen van de wettelijke bepalingen van artikel 36 lid 9 en 38 lid 3 Wet IB
1964 overziend kan niet anders worden geconcludeerd dan dat er sprake is van
slechte wetgeving. Door met een andere terminologie te gaan werken beoogde de
staatssecretaris de inkomsten uit vermogen uit te breiden. Of hij hierin is geslaagd,
kan ten zeerste worden betwijfeld.P" Het gevolg van de gekozen terminologie is
dat de koopsom voor bepaalde voorwaardelijke rechten van vruchtgebruik niet
wordt getroffen door de maximering. Dit doet zich voor ingeval het recht van
vruchtgebruik naast het overlijden van de vruchtgebruiker tevens op een ander onzeker tijdstip kan eindigen. Of dergelijke aftrekbare kosten worden getroffen
door de temporisering is vooralsnog onduidelijk. Om het beoogde doel te bereiken
had de wetgever er beter aan gedaan een uitdrukkelijke bepaling in artike125 Wet
IB 1964 op te nemen op grond waarvan de verkoopsom voor een 30-jarig vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon (eventueel onder nader te noemen omstandigheden) tot de belaste sfeer zou gaan behoren.
Op grond van artikel 35 Wet IB 1964 is de koopsom voor een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik aftrekbaar, omdat inkomsten worden gekocht. Naar de
letter van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 worden dergelijke koopsommen in aftrek
getemporiseerd. Was dit de bedoeling van de wetgever? Nu bestaat hieromtrent
onzekerheid doordat verband is gelegd met de be paling van artikel 36 lid 9 Wet
IB 1964, waarin slechts sprake is van maximering indien de gerechtigdheid tot de
inkomsten uiterlijk op een vast tijdstip eindigt.

63. De uitzonderingen als vermeld in paragraaf
64. Zie Van de Wetering, WFR 1989/5854, biz.
Commentaar
van de Nederlandse Orde van
199015917, biz. 818 en Huige WFR 1991/5945,

4.l1.2.c laat ik hier verder buiten beschouwing.
113 e.v; Van Vijfeijken, WFR 1989/5881, biz. 1026;
Belastingadviseurs,
FED 19891103; De Boer WFR
biz. 63.
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Ad b. Is artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 overbodig?
Volgens de parlementaire toelichting ziet artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 op de
maximering van de aftrekbare kosten en regeJt artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 de temporisering. Dit zou betekenen dat artikel 36 lid 9 Wet m 1964 een nadere regeling
geeft van aftrekbare kosten: kosten ter zake van de verkrijging van de uiterlijk op
een vast tijdstip eindigende gerechtigdheid tot voordelen (... ), zijn aftrekbaar tot
maximaal het bedrag dat aan inkomsten uit die gerechtigdheid wordt genoten.
Vervolgens wordt het tijdstip waarop deze kosten aftrekbaar zijn in artikel 38 lid
3 Wet IB 1964 nader bepaald.
Artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 behelst echter eveneens een maximering. Op grand
van dit artikellid komen de kosten in aftrek 'tot ten hoogste het bedrag dat in het
jaar krachtens die gerechtigdheid en bij de vervreemding daarvan aan inkomsten
is genoten'. Het betreft de kosten 'ter zake van de verkrijging van de gerechtigdheid tot voordelen getrokken uit .. .'. In artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 wordt niet
verwezen naar artikel 36 lid 9 Wet IB 1964, de temporisering ziet op bepaalde aftrek bare kosten in de zin van artikel 35 Wet IB 1964.
Indien artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 niet in de wet zou zijn opgenomen, zou de
systematiek als voIgt zijn: Zijn de kosten aftrekbaar op grond van artikel 35 Wet
IB 1964? Zo ja, wanneer mogen de kosten dan volgens artikel 38 Wet IB 1964
worden afgetrokken? Indien het gaat om kosten ter zake van de verkrijging van
de gerechtigdheid tot voordelen getrokken uit goederen en rechten, bepaalt dit artikel dat deze kosten in aftrek komen voor zover er in dat jaar inkomsten tegenover staan. Het rest ant schuift door naar het volgende jaar. Op grand van de slotzin van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 wordt 'hetgeen op grond van de vorige volzin
buiten aanmerking blijft, (... ) geacht in het daaropvolgende jaar te zijn voldaan'.
Deze slotzin behelst de fictie dat het restant in het daaropvolgende jaar is voldaan. Hierdoor wordt zeker gesteld dat het restant in een volgend jaar, waarin dus
feitelijk niets is betaald, in aanmerking kan worden genomen.F
Tevens kan worden verwezen naar artikel 38 lid 4 Wet IB 1964. De kosten gemaakt voor terrnijnen als bedoe1d in artike1 27 lid 1 tweede volzin Wet IB 1964
zijn in dat artikellid getemporiseerd hetgeen tevens een maximering inhoudt. Indien de belastingplichtige ophoudt desbetreffende termijnen als inkomsten te genieten, vervalt de. aftrekmogelijkheid
(met uitzondering in geval van overlijden,
zie hierna).66 Artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 voegt hier naar mijn mening niets aan
toe, ook niet uit het oogpunt van wetssystematiek.
Als conclusie kan derhalve gelden dat artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 overbodig
is.67
Ad c. Vervallen aftrekbaarheid bij overlijden
Op grond van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 is de koopsom voor een voorwaarde-

65. Aldus de Memorie van Antwoord, biz. 23.
66. In de Memorie van Antwoord, biz. 23, wordt eveneens verwezen naar her vierde lid (toen nog artikel
38 lid 2 Wet IB 1964):
'In de thans bestaande wetgeving is reeds een bepaling opgenomen die voorziet in een dergelijke procedure, namelijk artikel38, tweede lid. Deze bepaiing heeft bij mijn weten nooit geieid tot een misverstand
in de door deze leden bedoeide rio.'
67. Zie ook Sprey, WFR 1988/5845, biz. 1485.
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lijk recht van vruchtgebruik aftrekbaar tot ten hoogste het bedrag dat de vruchtgebruiker krachtens zijn gerechtigdheid in het jaar aan inkomsten geniet. Het niet
afgetrokken gedeelte van de kosten schuift door naar het volgende jaar, waarin
artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 opnieuw wordt toegepast, zodat ook in dat jaar de
aftrekbare kosten beperkt blijven tot de inkomsten krachtens de gerechtigdheid.
Dit impliceert dat als de vruchtgebruiker overlijdt en nog niet de volledige koopsom heeft kunnen aftrekken, omdat de inkomsten tot aan zijn overlijden niet toereikend waren, de aftrekbaarheid van het restant vervalt. Dit is een andere regeling dan die geldt voor de aankoop van renteterrnijnen van schuldvorderingen als
zijn bedoeld in tweede volzin van artikel 27 lid 1 Wet IB 1964. Artikel 38 lid 4
Wet IB 1964 bepaalt immers dat in het jaar waarin de belastingplichtige overlijdt,
het nog niet afgetrokken gedeelte ineens ten laste van zijn inkomen kan worden
gebracht. Hierdoor wordt voorkomen dat belastingplichtigen een aftrek zouden
derven in gevallen waarin van oneigenlijk gebruik van de huidige aftrekmogelijkheid geen sprake is, aldus de Memorie van Toelichting.s"
Een soortgelijke regeling ontbreekt in artikel 38 lid 3 Wet IB 1964, omdat de
wetgever van mening is dat het verlies dat door het overlijden ontstaat voor de
vruchtgebruiker in de vermogenssfeer ligt evenals de winst ter zake daarvan voor
de hocfdgerechtigde.P''
Hiertegen kan men de volgende punten van kritiek aanvoeren:
De staatssecretaris gaat ervan uit dat het genotsrecht door het overlijden teniet
gaat (anders kan er immers geen winst voor de hoofdgerechtigde ontstaan). De
tekst van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 is echter niet beperkt tot aankoopsommen van voorwaardelijke vruchtgebruiken. ABe uitgaven ter zake van de verkrijging van de (uiterlijk op een vast tijdstip eindigende?) gerechtigdheid tot
voordelen vallen onder de beperking. Dus ook de koopsom betaaid voor de
toekomstige huurtermijnen van een onroerende zaak. Indien in zo'n geval de
koper binnen de termijn overlijdt, zullen de nog niet verschenen huurtermijnen
in zijn nalatenschap vallen. Zijn erfgenamen worden voor deze huurtermijnen
belast (uiteraard voor zover zij onder de werking van artikel 24 Wet IB 1964
vallen). De wettelijke regeling van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 leidt tot een
overkill nu de rechtsopvolgers weI voor de inkomsten worden belast, maar niet
het nog niet afgetrokken gedeeite van de koopsom kunnen overnemen.
Ook indien sprake is van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik dat voortijdig eindigt door het overlijden, zou het nog niet afgetrokken gedeeite ten tijde van het overlijden alsnog ten laste van het inkomen moeten kunnen worden
gebracht. Door het overlijden van de vruchtgebruiker komen de inkomsten
weer toe aan de hoofdgerechtigde. Hij wordt voor deze inkomsten in de heffing betrokken zodat de fiscus niets te kort komt indien het restant van de
koopsom alsnog wordt afgetrokken. Daarbij komt dat de achtergrondgedachte
van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 is: het voorkomen van misbruik van aftrekposten. Men kan moeilijk volhouden dat het realiseren van een aftrekpost door
overlijden misbruikelementen in zich heeft. Er is geen reden de aftrekbaarheid
van de kosten verder te beperken dan uit oogpunt van misbruikbestrijding nodig is.
68. Wetsontwerp 15 516. nr. 1-3. biz 17.
69. Zie Memorie van Toelichting, biz. 15.
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De conclusie uit het voorgaande is dat artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 zou moeten
vervallen, het nog niet afgetrokken gedeelte van de aankoopsom bij overlijden ineens ten laste van het inkomen kan worden gebracht en artikel 38 lid 3 Wet IB
1964 niet van toepassing is indien de verkoper van de inkomsten een binnenlandse
particulier is. In dat geval bestaan geen overwegende bezwaren tegen artikel 38 lid
3 Wet IB 1964. Men zou dan eveneens moeten aannemen dat het artikellid naar
de letterlijke bewoordingen moet worden toegepast. Dit betekent dat het van toepassing zou zijn in alle gevallen dat vermogensinkomsten (los van het achterliggende vermogensbestanddeel) zijn gekocht.

4.II.3.e Samenvatting
Wanneer de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel zich in de inkomstensfeer afspeelt, geldt dit veelal eveneens voor
de aankoop van zo'n recht, namelijk in die gevallen dat de koopsom is betaald
ter verwerving van inkomsten. Dit brengt met zich mee dat de koopsom aftrekbaar is. Met behulp van omvangrijke aftrekposten kunnen echter andere fiscale
voordelen worden bereikt. Tegen dergelijke aftrekposten is de fiscus ten strijde getrokken. Artike127 Wet IB 1964 bood geen uitkomst. Artike138lid 4 Wet IB 1964
was slechts voor specifieke gevallen geschreven en fraus legis bood ook niet in alle
gevallen uitkomst.
Teneinde misbruik van aftrekposten te keren was de aftrekbeperking een noodzakelijke ingreep, voor zover de fiscus zijn claim verliest. In dit verband heb ik
erop gewezen dat de aftrekbeperking niet zou moeten gelden indien de afgetrokken kosten bij de ontvanger in de heffing worden betrokken. Dit doet zich voor
indien de vervreemder van de 'gerechtigdheid tot voordelen' een binnenlandse
particulier is. In die zin is de werking van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 te ruim.
Daarnaast is de formulering ongelukkig vanwege het omstreden grensverleggende effect van de wettelijke bepaling. Ret zou beter zijn geweest een uitdrukkelijke
bepaling op te nemen in artikel 25 Wet IB 1964 waarin wordt vastgelegd dat de
vestiging van een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon voor
een peri ode van dertig jaar tot de inkomstensfeer behoort.
De aftrekbeperking van artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 kan vervallen omdat de
temporisering van artike138lid 3 Wet IB 1964 een maximering impliceert. Artikel
38 lid 3 Wet IB 1964 zou moeten gelden voor aIle aftrekbare kosten ter zake van
de verkrijging van de gerechtigdheid tot voordelen uit goederen en rechten van een
ander dan de belastingplichtige. Indien de belastingplichtige in enig kalenderjaar
overlijdt zou hij het nog niet afgetrokken bedrag ineens ten laste van zijn inkomen
moeten kunnen brengen.

4.0.4

Ontstaan van het recht van vmchtgebmik

door voorbehoud

Zoals al vermeld in deel I van dit hoofdstuk kan een recht van vruchtgebruik eveneens ontstaan doordat de eigenaar een vermogensbestanddeel vervreemdt en voor
zichzelf het recht van vruchtgebruik voorbehoudt. De eigenaar levert derhalve
slechts de blote eigendom. Deze mogelijkheid is neergelegd in artikel 3:81 BW.
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Voor de eigenaar leidt de verkoopopbrengst van de blote eigendom niet tot een
inkomst uit vermogen. Hij vervreemdt imrners het vermogensbestanddee!.
Dit
vermogensbestanddeel blijft voor hem in zijn hoedanigheid aIs vruchtgebruiker
bron van inkomen gedurende de peri ode dat hij het recht van vruchtgebruik heeft.
De aankoop door de hoofdgerechtigde van de blote eigendom brengt eveneens
geen gevolgen met zich mee aangaande de inkornsten uit vermogen, hij verwerft
een bron van inkomen. Voor de vraag of de waarde-aanwas van de blote eigendom naar de volle eigendom voor de hoofdgerechtigde als een inkomst uit vermogen kan worden aangemerkt, wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

4.11.5 Conclusies
Voor de heffing van inkomstenbelasting over de inkornsten uit vermogen is het
ontstaan van een recht van vruchtgebruik door uitgifte en door voorbehoud van
belang. Voor het recht van vruchtgebruik dat ontstaat vanwege de conversie beschreven in artikel 3:85 BW geldt hetzelfde als het onstaan van een recht van
vruchtgebruik door uitgifte.
Eerst is de jurisprudentie besproken die betrekking heeft op het ontstaan van
een recht van vruchtgebruik door uitgifte onder bezwarende titel. De Hoge Raad
maakt onderscheid tussen een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk recht van
vruchtgebruik, waarbij onder het onvoorwaardelijke
recht van vruchtgebruik
wordt verstaan het recht van vruchtgebruik waarvan de duur aileen afhankelijk
is van het leven van de vruchtgebruiker en indien deze laatste een rechtspersoon
is, het recht voor de maximale duur van dertig jaren is gevestigd. Omdat ook dan
sprake kan zijn van een betrekkelijk korte genotsperiode, zoeken de belastingplichtigen de grenzen van het toelaatbare op. In HR BNB 1987/103 en HR BNB
1989/74 heeft de Hoge Raad het onderscheid voorwaardelijk versus onvoorwaardelijk genuanceerd. Hiervoor worden vage normen gehanteerd.
Ik heb in hoofdstuk 2 reeds met een beroep op de instandhoudingseis verdedigd
dat het binnen het wettelijk systeem van vermogensinkomsten zou passen indien
de vestiging van elk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel aIs inkomstentransactie
wordt gekwalificeerd. Door de vestiging van het recht van
vruchtgebruik - waarvan de duur per definitie tijdelijk is - blijft de bron voor
de eigenaar in stand. De opbrengstcapaciteit is slechts tijdelijk verminderd. Door
het enkele tijdsverloop groeit deze weer aan.
Indien een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel wordt verleend op
een onroerende zaak die de vruchtgebruiker gaat bewonen, maakt de eigenaar het
gebruik te gelde met instandhouding van de bron. Hij vervreemdt derhaIve inkomsten. Belastingheffing zou bij hem op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964
moeten plaatsvinden. Op grond van artikel 24 Wet IB 1964 worden weliswaar
huur- en pachtpenningen als inkomsten uit de onroerende zaak beschouwd, terwiji
deze eveneens van een derde worden ontvangen. Daaruit mag men naar rnijn mening niet afleiden dat dan ook de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik onder artikel 24 Wet IB 1964 valt. Het lijkt erop dat de wetgever aileen periodieke
vergoedingen voor het gebruik als inkomsten uit de onroerende zaak heeft bedoeld. Een vergoeding die naar haar aard eenmalig is (hetgeen bij het recht van
vruchtgebruik het gevaI is) zou dan niet onder artikel 24 Wet IB 1964 vallen doch
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volgens het systeem van de wet onder artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Het uitgangs punt is immers dat vergoedingen voor te derven inkomsten van derden ontvangen, zijn belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Een uitzondering
is door de wetgever geformuleerd in artikel 5 Wet IB 1914 en artikel 30 Besluit
IB 1941. Deze uitzondering lijkt aileen de periodieke vergoedingen te betreffen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat een vervreemding door de eigenaar van inkomsten (het gebruik van de onroerende zaak) niet tot gevolg heeft dat de vruchtgebruiker de betaalde vergoeding ten laste van zijn inkomen kan brengen. De
vruchtgebruiker 'koopt' immers het gebruik van het pand hetgeen een inkomensbested ende activiteit is. De onroerende zaak is voor hem geen bron van inkomen.
Dit betekent dat onder aIle omstandigheden de tegenprestatie voor de vestiging
van een recht van vruchtgebruik als belastbare bate in de zin van artikel 31 lid I
Wet IB 1964 moet worden beschouwd. Men zou kunnen aanvoeren dat de vruchtgebruiker meer rechten heeft dan het recht op de vruchten en het gebruik van het
vermogensbestanddeel.
Deze rechten waarborgen echter het recht op de vruchten
en gebruik. De geldswaarde van het recht van vruchtgebruik zal dan ook worden
bepaald door de waarde van de te verwachten vruchten en het gebruik. De tegenprestatie die de eigenaar ontvangt voor het recht van vruchtgebruik, wordt bepaald door de toekomstige inkomsten die als vruchten kwalificeren. Fiscaal dient
deze tegenprestatie als een vergoeding voor te derven inkomsten te worden gekwalificeerd. In deze opvatting komt men niet toe aan een analogieredenering zoals
die in de jurisprudentie voor een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik wordt
gebezigd.
In de jurisprudentie wordt de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik met verkoop van inkomsten gelijkgesteld. Dat betekent dat degene die het
voorwaardelijk recht van vruchtgebruik verwerft, kosten maakt ter verwerving
van inkomsten. Het creeren van aftrekposten kan fiscale voordelen met zich meebrengen (ter manipulatie van bijzondere tarief tot 1 januari 1990, koop in het zicht
van emigratie en aftrek van kosten ten taste van het progressieve tarief en vervreemding belast naar het bijzondere tarief). Om dit ongewenst gebruik te keren
zijn de artikelen 36 lid 9 en 38 lid 3 in de Wet opgenomen.
Als eerste bezwaar tegen de reparatie is opgemerkt dat de aftrekbeperking te
ruim is. De beperking geldt voor iedereen die 'gerechtigdheid tot voordelen'
koopt. Van misbruik van aftrekposten kan men slechts spreken als door de benutting daarvan de fiscus iets te kort komt. Dit is niet het geval indien de af te trekken
kosten bij een ander als inkomsten worden belast.
Daamaast roepen de wettelijke regelingen van artikel 36 lid 9 en artikel 38 lid
3 Wet IB 1964 vragen op. Artikel36lid 9 Wet IB 1964 ziet uitdrukkelijk op kosten
ter zake van de verkrijging van de uiterlijk op een vast tijdstip eindigende gerechtigdheid ... , terwijl artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 naar de tekst geldt voor aile
kosten ter zake van de verkrijging van de gerechtigdheid van voordelen.
Het zou aanbeveling verdienen artikel 36 lid 9 Wet IB 1964 te laten vervaIlen.
De regeling van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 impliceert eveneens een maximering
van de kosten tot het bed rag van de inkomsten. Door handhaving van artikel 38
lid 3 Wet IB 1964 in de bestaande bewoordingen, wordt bereikt dat kosten ter zake
van de aankoop van inkomsten uit vermogen getemporiseerd aftrekbaar zijn. Bij
overlijden zou het nog niet afgetrokken bedrag ineens ten taste van het inkomen
moeten kunnen worden gebracht.
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Overigens bestaat binnen de huidige regeling bezwaar tegen de terminologie
'eindigend uiterlijk op een vast tijdstip', omdat deze term niet aile voorwaardelijke rechten van vruchtgebruik dekt. Een recht van vruchtgebruik kan naast het
overlijden van de vruchtgebruiker eindigen op een vast tijdstip. Dit andere beeindigingsmoment kan echter ook een onzeker tijdstip inhouden. Dan is sprake van
een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik, terwijl het recht niet uiterlijk eindigt
op een vast tijdstip.
De wetgever had er beter aan gedaan een bepaling op te nemen in artikel 25 van
de Wet op grond waarvan de tegenprestatie voor de vestiging van een 30-jarig
recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon uitdrukkelijk tot de
inkomsten wordt gerekend.
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5 Tij dens het bestaan van het recht van
vruchtgebruik

DEEl I CJVIElRECHTElIJKE

ASPECTEN

5.1.1 Aigemeen
Voor de civielrechtelijke gevolgen tijdens het bestaan van een recht van vruchtgebruik wordt verwezen naar deel I van hoofdstuk 2. Daar is een beschrijving gegeyen van de rechten en verplichtingen die een recht van vruchtgebruik met zich
meebrengen voor de vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde.

DEEl II FISCAAlRECHTELIJKE ASPECTEN

In dit onderdeel wordt aandacht geschonken aan de gevolgen voor de inkomstenbelasting tijdens het bestaan van een recht van vruchtgebruik. In paragraaf 5.11.1
komen de gevolgen voor de hoofdgerechtigde aan de orde. Bezien wordt welke gevolgen de aanwas van de blote eigendom naar volle eigendom met zich meebrengt
voor de inkomsten uit vermogen. Na een inleiding en historisch overzicht wordt
stilgestaan bij de regeling van artikel 25a Wet IB 1964.
Vervolgens wordt aandacht aan de vruchtgebruiker besteed. De gevolgen voor
de inkomstenbelasting
die worden opgeroepen indien de vruchtgebruiker zijn
recht van vruchtgebruik vervreemdt, komen in paragraaf 5.II.2 aan de orde.
Tot slot komt in paragraaf 5.11.3 de situatie aan de orde dat de volle eigendom
van een vermogensbestanddeel
waarop een recht van vruchtgebruik rust, wordt
verkocht.
Aan de gevolgen die kunnen optreden indien het recht van vruchtgebruik eindigt, wordt in het volgende hoofdstuk aandacht besteed.

S.I1.1 De gevolgen voor de hoofdgerechtigde
Zoals al vermeld in deel I van hoofdstuk 4 kan een recht van vruchtgebruik ontstaan doordat de eigenaar een vermogensbestanddeel vervreemdt en voor zichzelf
het recht van vruchtgebruik voorbehoudt. De eigenaar levert derhalve slechts de
blote eigendom. De aankoop van de blote eigendom brengt voor de hoofdgerechtigde geen gevolgen met zich mee aangaande de inkomsten uit vermogen, hij verwerft een bron van inkomen. De vraag rijst echter of de waarde-aanwas van de
blote eigendom naar de volle eigendom voor de hoofdgerechtigde als een inkomst
uit vermogen kan worden aangemerkt. Over deze vraag gaat het volgende.
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5.lI.l.a Inleiding
In deze inleiding zal eerst aandacht worden gevraagd voor het rente-aspect bij leningen. Dit dient voor een goed begrip van de fiscale aspecten van de positie van
de hoofdgerechtigde. Zoals zal worden toegelicht, kan de aanwas van blote eigendom naar volle eigendom zonder nadere wettelijke voorziening niet in de inkomstenbelasting worden betrokken. Het is in dit verband van belang onderscheid
te maken tussen de blote eigendom van een opbrengstgevend vermogensbestanddeel en het bezit van een vermogensbestanddeel dat ogenschijnlijk opbrengstloos
is. In het eerste geval geniet de vruchtgebruiker de inkomsten. In het tweede geval
geniet de eigenaar zelf de inkomsten die onverwachts verschijnen.
Er laten zich verschillende situaties denken:
1. A leent aan B f 100 000 voor een looptijd van vijf jaren. De marktrente bedraagt 8,5070 en wordt ineens bij het einde verschuldigd. Dat betekent dat B
over vijf jaren (afgerond) f 150000 aan A moet betalen. Door A wordt
f 50 000 ontvangen boven de hoofdsom. Dit bedrag is aan te mer ken als rente
begrepen in de aflossing (artikel 25 lid 1 letter b Wet IB 1964).
2. A leent aan B f 150000 voor een looptijd van vijf jaren. De marktrente bedraagt 8,5070en wordt ineens bij het verstrekken van de lening verschuldigd.
De contante waarde van de rente bedraagt (afgerond) f 50 000. Deze rente voldoet B uit de geleende rniddelen zodat voor hem netto f 100 000 van het geleende bedrag resteert. Na vijf jaren moet hij f 150000 aan A terugbetalen.
Deze situaties lijken veel op elkaar. 1 In geval 1 wordt de norninale waarde van de
vordering aan de schuldenaar ter beschikking gesteld, hij betaalt meer dan de nominale waarde terug. In geval 2 wordt een nominaal bedrag van f 150 000 aan B
geleend. De rente die B aan A is verschuldigd, wordt met een deel van het geleende
bedrag betaald.
Het uitgangspunt is dat schuldeiser en schuldenaar zakelijk handelen. In die zin
zal elke lening in beginsel rentedragend zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt
dat van renteloze leningen slechts sprake kan zijn indien de hoofdsom ten tijde
van de uitgifte evenveel bedraagt als het aflossingsbedrag en er geen periodieke
vergoeding wordt betaald/ontvangen.
Daarrnee is tevens gezegd dat wissels en
kasbiljetten niet renteloos zijn. Het bedrag bij uitgifte is lager dan bij aflossing.
Het verschil dient als vergoeding voor het ter beschikking stell en van de hoofdsom
en is daarmee rente.I
De rente kan periodiek worden vergoed, maar in plaats daarvan ook ineens achteraf (geval 1) of ineens vooraf (geval 2). Het tijdstip van ontvangen c.q. betalen
van de rente is afhankelijk van hetgeen partijen daaromtrent zijn overeengekomen.
Economisch zijn beide gevaJlen te herleiden tot een vergoeding van f 50 000 rente en een hoofdsom van f 100000. Juridisch bestaan echter verschillen. In geval
1 wordt de hoofdsom ter grootte van f 100 000 aan de schuldenaar ter hand
gesteld, hij betaalt aan het einde f 150000. Op dat moment wordt de rente genoI. Zie ook Van Dijck, WFR 1979/5403, biz. 447.
2. In die zin is artikel 25 lid I onderdeel a Wet IB 1964 overbodig,
van inkomsten, biz. 50.

zie ook Van Dijck, Het genieten
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ten. In geval2 bedraagt de hoofdsom f 150000. Omdat B de rente vooruit dient
te betalen blijft krachtens verrekening f 50 000 achter bij A en wordt aan B
f 100000 ter hand gesteid. Hieraan doet echter niet af dat A een vordering op B
heeft ter grootte van f 150 000.
Teneinde te bepalen of rente vooruit dan wel bij aflossing wordt betaaId, is de
hoofdsom van belang en hetgeen partijen omtrent tussentijdse aflossing hebben
bepaald. Stel dat de schuldenaar tussentijds failliet gaat. In gevall zal de schuldeiser de hoofdsom ad f 100 000 kunnen vorderen eventueel verhoogd met een tijdsevenredig bedrag aan rente. In geval2 zal de schuldeiser in beginsel f 150000 kunnen vorderen. Dat is immers de vordering die hij van het begin af aan op de schuldenaar heeft. Indien echter is bepaald dat bij tussentijdse aflossing herrekening
van de rente moet plaatsvinden, heeft geval 2 veel weg van geval 1 en zou kunnen
worden verdedigd dat ook in geval 2 de rente uiteindelijk pas wordt genoten op
het moment van aflossing. Het genietingsmoment is naar mijn mening derhaive
afhankelijk van het antwoord op de vraag wat als hoofdsom moet worden aangemerkt.
In HR BNB 1987/18 kocht belanghebbende kasbiljetten met een nominaal bedrag ad f 212 000. Hij betaalde hiervoor f 174919,08. Het verschil werd door de
bank aangemerkt als 'u toekomende rente' (f 37 080,92). Hof Amsterdam oordeeide dat de rente in het jaar van uitgifte was genoten. De Hoge Raad was echter
van mening dat de rente op het moment van aflossing werd genoten. Kasbiljetten
zijn promessen waarbij de bank zich verbindt het daarop vermeide bed rag op de
vervaidag te betalen aan de toonder van dat stuk. Het verschil tussen het nominale
bedrag van de kasbiljetten en de lagere uitgifteprijs is een vergoeding van rente
over de geldsom die de nemer van het biIjet aan de bank ter beschikkking heeft
gesteld voor de periode tussen het tijdstip van uitgifte en de vervaldag. Hiermee
bedraagt de hoofdsom volgens de Hoge Raad f 174919,08 en wordt de rente ad
f 37 080,92 in de aflossing begrepen en op dat moment belast.
Ik acht het wenselijk in zoveel mogelijk gevallen te veronderstellen dat de rente
is begrepen in het aflossingsbedrag. Niet alleen is dit het meest gebruikelijk, tevens
wordt een aantal problemen bij tussentijdse vervreemding voorkomen. Indien rente immers wordt vooruitbetaald/-ontvangen,
is daarmee, vanaf dat moment de
bron (hoofdsom) opbrengstIoos. Bij tussentijdse vervreemding zal feitelijk de rente worden verrekend, omdat deze economisch gezien betrekking heeft op de gehele
looptijd. Fiscaal is de rente genoten op het moment van uitgifte. Op dat moment
wordt de rente bij overeenkomst van de bron afgescheiden. De waarde van de vordering daalt hierdoor, de nominale waarde ondergaat echter geen verandering. Bij
tussentijdse vervreemding vindt de hogere waarde van de lening haar oorzaak in
een waardemutatie van de bron.l
Van vooruit betaalde rente mag men slechts uitgaan indien vaststaat dat dat niet
alleen de bedoeling van partijen is geweest, maar dat deze bedoelirig ook aansluit
bij de werkelijkheid. Bij kasbiljetten, behelst de werkelijkheid dat de rentevergoe-

3. De mogelijkheid om de heffing aan te laten sluiten bij het economische voordeel op grond van aftrekbare kosten of negatieve inkomsten, komt hierna nog aan de orde.
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ding is begrepen in het bedrag waarmee het kasbiljet wordt afgelost". In de situatie dat rente ineens wordt vooruit ontvangen, stelt de schuldeiser de nominale
waarde ter beschikking aan de schuldenaar. Deze wendt een deel van de hoofdsom
aan om de rente vooruit te betalen. De schuldeiser geniet de rente door verrekening.
In beide hierboven beschreven figuren bedraagt de waarde van de vordering onmiddellijk na uitgifte f 100 000. Gedurende de vijf jaren groeit de vordering in
beide figuren aan tot f 150000. In de eerste figuur wordt de waarde-aangroei veroorzaakt door de rijpende rente, in de tweede figuur wordt de waarde-aangroei
veroorzaakt door het vollopen naar het nominale bedrag.
Wanneer een belastingplichtige slechts de blote eigendom van een vermogensbestanddeel
verwerft,
zal hij hiervoor
minder betalen dan de volleeigendomswaarde. Door de last van het vruchtgebruik komen de opbrengsten immers aan de vruchtgebruiker toe. Naarmate de tijd verstrijkt, veroudert het recht
van vruchtgebruik en stijgt de blote-eigendomswaarde.
Deze waarde-aanwas mag
niet op een lijn worden gesteld met de hiervoor beschreven figuur onder 1. In dat
geval wordt de waarde-aanwas immers veroorzaakt door de rente-aanwas. De
waardestijging van de blote eigendom wordt veroorzaakt door het verstrijken van
de periode dat een ander de opbrengsten geniet.
De positie van de hoofdgerechtigde is te vergelijken met de koper van een vordering als bedoeld in figuur 2. Door de vestiging of het voorbehoud van het recht
van vruchtgebruik zijn de inkomsten verzelfstandigd. Deze worden genoten door
degene die het vruchtgebruik heeft gevestigd (in de vorm van een tegenprestatie
voor dat recht) of door degene die het recht heeft voorbehouden, naarmate de opbrengsten vloeien. Door de afsplitsing van de inkomsten daalt de waarde van het
vermogensbestanddeel.
Door het enkel tijdsverloop groeit deze waarde aan tot de
volle waarde.

5.II.l.b Historie
Het ontstaan van een recht van vruchtgebruik door voorbehoud houdt in dat aIleen de blote eigendom wordt overgedragen; de vroegere eigenaar behoudt voor
zichzelf het recht van vruchtgebruik. In HR BNB 1979/87 heeft de Hoge Raad
beslist dat indien een overeenkomst van koop en verkoop het beding inhoudt dat
de verkoper zich bij de levering van het verkochte een recht van vruchtgebruik

4. De berekening gemaakt in HR BNB 1987/18 luidde als volgt:
Heden aan U verkocht:
f 212 000,00
Kasbiljetten:
f 37080,92
U toekomende rente:
Ten laste van uw
rekening:
f 174919,08.
In het aflossingsbedrag ad f 212 000 zit rente begrepen. Bij de bepaIing van de waarde van de aankoop
van de kasbiljetten moet worden bepaald, hoeveel rente betrekking heeft op de bezitsperiode van de koper van het kasbiljet. Met dat bedrag wordt de waarde verminderd. Dat wil niet zeggen dat de rente
vooruit is ontvangen. De rente begrepen in de aflossing dient hier aIs rekengrootheid ten einde de waarde van de kasbiljetten op her moment van aankoop te bepaIen.
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daarop voorbehoudt, dienovereenkomstig slechts de blote eigendom van het verkochte wordt geleverd. Tevens is aan artikel 3:81 lid 1 BW een zin toegevoegd
waaruit blijkt dat overdracht van uitsluitend de blote eigendom mogelijk is. Deze
transactie moet onderscheiden worden van de zgn. heen en weer-transactie (verkoop van de volle eigendom, gevolgd door vestiging door de koper van een vruchtgebruik ten behoeve van de verkoper). Aan deze civielrechtelijk verschillende
transacties zijn verschillende fiscale gevolgen verbonden.
In het eerste geval wordt slechts de blote eigendom verkocht. Er is sprake van
een rechtshandeling. Dit betekent dat de verkoper zijn bron vervreemdt, hetgeen
geen fiscale gevolgen met zich mee kan brengen. De inkomsten, voor zover deze
kwalificeren als vruchten, worden verzelfstandigd en blijven bij de vervreemder
achter.
Wanneer de eigenaar de volle eigendom verkoopt en vervolgens het vruchtgebruik terugkoopt, is sprake van twee rechtshandelingen. De verkoop van de volle
eigendom raakt de fiscaliteit niet. De vestiging van het recht van vruchtgebruik
heeft echter wel gevolgen voor de belastingheffing. De eigendom van het vermogensbestanddeel was bij A en gaat over naar B. Vervolgens worden bij overeenkornst de inkomsten die als vruchten kwalificeren, overgedragen aan een derde,
in dit geval A. Een dergelijke transactie moet in mijn opvatting als vervreemding
van inkornsten worden gekwalificeerd. De nieuwe eigenaar, B, wordt belast voor
de tegenprestatie voor het vruchtgebruik op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964
resp. artikel 24 Wet IB 1964 en A kan, omdat hij inkomsten koopt, de koopsom
aftrekken op grond van artikel35 Wet IB 1964 met inachtneming van de artikelen
36 lid 9 en 38 lid 3 Wet IB 1964.
Oat in dit geval economisch hetzelfde resultaat wordt bereikt als in het geval dat
slechts de blote eigendom wordt overgedragen, mag naar mijn mening niet tot de
conclusie leiden dat geen recht van vruchtgebruik is vervreemd, maar dat dit recht
is voorbehouden. B vestigt immers een recht van vruchtgebruik onder bezwarende
titel, hetgeen als belastbaar feit kwalificeert. Dat dit vruchtgebruik ten behoeve
van de vorige eigenaar van het vermogensbestanddeel wordt gevestigd, mag hierop geen invloed hebben. De vestiging van een recht van vruchtgebruik ten behoeve
van een derde leidt tot een belastbaar feit, ongeacht wie die derde is. In het geval
dat slechts de blote eigendom wordt vervreemd door A, ontstaat een vordering ter
grootte van de blote-eigendomswaarde
van A op B. Indien A de volle eigendom
levert, ontstaat een vordering op B ter waarde van de volle eigendom. Door de
verwerving van het recht van vruchtgebruik door A ontstaat een schuld aan B ter
waarde van het recht van vruchtgebruik. B geniet de tegenprestatie voor het recht
van vruchtgebruik door verrekening.
De verkoop van de blote eigendom enerzijds en de verkoop van de volle eigendom gevolgd door uitgifte van het vruchtgebruik anderzijds mogen juridisch van
elkaar verschillen, economisch is de uitkomst hetzelfde: het vruchtgebruik is bij
de voormalige eigenaar en de blote eigendom bij de koper. De vraag rijst of de
verkoop van het verrnogensbestanddeel onder voorbehoud van het vruchtgebruik
fiscaal niet op dezelfde wijze moet worden behandeld als de heen en weertransactie.
De Hoge Raad heeft in een aantal gevallen beslist? dat er geen sprake was van
5. In HR BNB 1979/87,
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een heen en weer-transactie, maar dat aIleen de blote eigendom werd verkocht. Bij
de koper kan dan niets worden belast omdat hij door de verkrijging van de bloteeigendomswaarde geen voordeel geniet in de zin van artikel 31 lid 1 en artikel 33
Wet IB 1964.
Om in het geval van verkoop met voorbehoud van het vruchtgebruik tot een belast bare bate te kunnen concluderen, moet de redenering zijn dat de waarde van
het vruchtgebruik door verrekening door de verkoper is betaald en door de koper
is genoten. Verrekening is een vorm van genieten als bedoeld in artikel 33 Wet IB
1964. In het BW wordt in artikel6: 127 e.v. vermeld aan welke voorwaarden moet
zijn voldaan om te kunnen spreken van verrekening:
men moet over en weer elkaars schuldenaar en schuldeiser zijn;
de over en weer bestaande verbintenissen betreffen gelijksoortige prestaties;
de schuldenaar is bevoegd zijn schuld (aan zijn schuldeiser) te betalen;
de schuldenaar is bevoegd betaling van zijn vordering (op zijn schuldeiser) af
te dwingen.
Er dienen twee verbintenissen te zijn, de beide person en moeten elkaars schuldenaren zijn, het voorwerp van de verbintenis moet soortgelijke prestaties betreffen
en de vordering moet opeisbaar zijn en voor dadelijke vereffening vatbaar zijn.
Indien eenmaal vaststaat dat uitsluitend de blote eigendom wordt vervreemd en
niet de volle eigendom gevolgd door de vestiging van een recht van vruchtgebruik
is verrekening derhalve niet mogelijk. Door de verkoop van de blote eigendom
ontstaat bij de verkoper een vorderingsrecht ten bedrage van de overeengekomen
koopsom op de koper. De koper heeft geen koopsom te vorderen van de verkoper,
zodat er geen twee tegenover elkaar staande, gelijksoortige vorderingen bestaan,
waardoor verrekening ondenkbaar is. Er is slechts sprake van een verbintenis. Een
genietingsmoment in de zin van artikel 33 Wet IB 1964 ontbreekt. De verkoper
van de blote eigendom behoudt zich de vruchten voor, hij koopt geen inkomsten.
De koper van de blote eigendom verkoopt derhalve niet de toekomstige inkomsten.
De conclusie uit het voorgaande kan dan ook geen andere zijn dan dat de Hoge
Raad, door verrekening van de hand te wijzen, juist heeft beslist in BNB 1979/87,
88, 89 en 90. Er werd niet meer verkocht dan de blote eigendom en men mag hierbij dan geen kasrondje verzinnen. Dat zou in strijd komen met het reele stelsel dat
aan onze inkomstenbelasting ten grondslag ligt. Voor de verkoper is hiermee het
verhaal uit. De verkoop van de blote eigendom speelt zich af in de verrnogenssfeer.
Voor de koper werd de strijd echter door de fiscus niet opgegeven. Aangevoerd
werd dat de jaarlijkse waardestijging van de blote-eigendomswaarde in de heffing
zou moeten worden betrokken. De Hoge Raad overwoog echter dat derge/ijke
waardestijgingen tot de onbelaste vermogensmutaties
behoorden. Vervolgens
werd aansluiting gezocht bij het moment waarop het vruchtgebruik afloopt'' of
de blote eigendom wordt verkocht.
Het Hof 's-Gravenhage, te kennen uit HR BNB 1979/87, achtte op het moment
van realisering van het voordeel (door het einde van het vruchtgebruik of door eer6. Hetgeen in deze gevallen tevens aflossing van de hoofdsom betekende.
digt, impliceert dit nog niet dat de hoofdgerechtigde iets realiseert.

Indien het vruchtgebruik

ein-
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dere verkoop van de blote eigendom) een belastbare bate aanwezig. De korting
kon volgens het Hof met disconto worden vergeleken. Deze opvatting van het Hof
is naar mijn mening onjuist. Disconto is een korting op de nominale waarde (de
hoofdsom) in verband met het missen van rente. In dit geval ontving de hoofdgerechtigde weliswaar geen rente, maar op de obligatie werd normaal rente betaald
(aan de vruchtgebruiker).? Disconto ontstaat op het moment van uitgifte. De
schuldeiser kan dit niet later creeren door zicb de rente voor te behouden en de
vordering te verkopen."
De conclusie uit het voorgaande is, dat de waarde-aangroei van de blote eigendom tot volle eigendom bij de eigenaar niet kan worden belast. Niet op het moment dat de blote eigendom wordt aangekocbt, omdat er op dat moment niets ter
vervangingvan inkomsten wordt genoten. Niet geleidelijk gedurende elk jaar voor
de waarde-aanwas, Dan is er evenrnin een genietingsmoment. Ook niet bij realisering van het voordeel. De waarde-aanwas is niet als rente te bescbouwen, omdat
de vermogensbestanddelen (i.c. vorderingen) normale opbrengsten (i.c. rent en) afwerpen.
Deze conclusie is niet opzienbarend. Op de obligaties werd rente betaald en deze
wordt bij de vrucbtgebruiker in de heffing betrokken. Heffen over de waardeaanwas bij de hoofdgerechtigde zou alleen maar tot dubbele heffing leiden. In aIle
gevallen behoorde het vruchtgebruik echter tot het ondernemingsvermogen.
Dat
betekent dat in de loop der jaren het vruchtgebruik via afschrijving ten laste van
de winst wordt gebracbt en de inkomsten uit het vruchtgebruik tot de winst behoren, zodat per saldo slechts over het rentedeel belasting wordt verscbuldigd. Het
probleem schuilt hier dus in de sfeerovergang. De Hoge Raad signaleerde dat ook
in bovengenoemde arresten, maar achtte hier (terecht) een taak voor de wetgever
weggelegd.
Voor zover de aankoop van de blote eigendom met vreemd vermogen werd gefinancierd, bleek onder omstandigheden het leerstuk van de wetsontduiking doeltreffend. Namelijk wanneer de blote eigendom van risicoloze verrnogensbestanddelen met vreemd vermogen werd gefinancierd, zoals de blote eigendom van nominale bedragen en andere vastrentende waarden. De lening aangegaan ter verwerving van de blote eigendom van een onroerende zaak zal derhalve niet met
fraus legis kunnen worden bestreden en behoort ook niet met fraus legis te worden
bestreden. In HR BNB 19821244 overwoog de Hoge Raad dat bet samenstel van
rechtshandelingen (bet aangaan van de lening en de aankoop daarmee van de blote
eigendom) slechts financieel voordeel oplevert door de bespaarde inkornsten- en
vermogensbelasting. Dit wettigt het vermoeden dat de transactie geen reeel praktisch belang heeft, doch slechts is ingegeven door fiscale motieven. Er is tevens
strijd met doel en strekking van de wet nu de toegelaten aftrek van rente van schulden niet kan zijn bedoeld om belastingplichtigen in staat te stellen door het aan-

7. Het betrof normaal rentende obligaties Westlandsche Hyp. bank, BNG, Nederland enz.
8. De Hoge Raad wees in HR BNB 1979/90 de vergelijking met discoruo van de hand. Hij vergeleek
de aankoop van blote eigendom met laagrentende obligaties. Dan kan geen disconto worden aangenomen. In het geval van aankoop van blote eigendom van obligaties dan ook niet want het lijkt te veel
op elkaar. Dit is echter geen argument. Bij laagrentende leningen kan heel wei disconto bestaan. Namelijk in het geval een lening beneden de nominale waarde wordt uitgegeven, omdat de rente die over de
lening wordt vergoed, lager is dan de marktrente.
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gaan van transacties als de onderwerpelijke min of meer onbeperkt en op ieder
door hen daartoe nuttig geacht moment hun belastbare inkomen te verminderen.
In HR BNB 1979/88 deed de inspecteur eveneens een beroep op fraus legis. In dit
geval was de blote eigendom echter met eigen vermogen gefinancierd. Dan staan
beleggersbelangen op de voorgrond en niet de fiscale motieven. Indien de belastingplichtige geld heeft te beleggen, zal hij de voor hem meest rendabele be legging uitzoeken. Dat bij bepaalde beleggingen de voordelen onbelast blijven, maken deze beleggingen rendabeler dan beleggingen waarvan de opbrengst wordt belast. In die zin laat de belegger zich leiden door fiscale motieven. Dat betekent echter niet dat belastingbesparing de doorslaggevende beweegreden is.

5.Il.l.c De hoojdgerechtigde vervreemdt de blote eigendom
Zwemmer onderzoekt in zijn dissertatie of de opbrengst van de vervreemding van
een genotsrecht onder het inkomensbegrip kan worden gebracht. Indien het inkrimpende genotsrechten betreft, speeIt het geheel zich in de inkomstensfeer af.
Door de vestiging van een dergelijk genotsrecht maakt de eigenaar zijn bron rendabel, Hij ontvangt de te genieten voordelen nu ineens. De eigenaar doet op het
moment van de vervreemding van het genotsrecht eigenlijk niets anders dan het
omzetten van de waarde van zijn volle eigendom in enerzijds de blote eigendom
en anderzijds een som contanten. Maar de voordelen geniet hij feitelijk pas naarmate het genotsrecht slijt. Want gesteld dat de hoofdgerechtigde zijn blote eigendom verkoopt voor het einde van het genotsrecht, dan is hij gehouden aan de nieuwe eigenaar een vergoeding te betalen voor zover aan de laatste de inkomsten uit
de bron worden onthouden door de vestiging van het genotsrecht. Deze vergoeding wordt tijdens de duur van het genotsrecht lager.
Op grond van het reele stelsel wordt echter geheven op het moment dat de eigenaar de som ineens ontvangt. Dit betekent volgens Zwemmer dat het voor de eigenaar ook mogelijk moet zijn dat hij, indien hij de blote eigendom vervreemdt, het
gedeelte van de ontvangen vergoeding dat betrekking heeft op toekomstige inkomsten in mindering op zijn inkomen kan brengen. De hoofdgerechtigde verkoopt zijn reeds ontvangen en daardoor reeds belaste toekomstige inkomsten. Bij
hem ontstaat daardoor een aftrekpost en bij de koper een belastbare bate voor het
verschil tussen de volle eigendom en de blote eigendom. De hoofdgerechtigde
wordt dus belast voor de door hem gederfde inkomsten. Deze belastingheffing
dient naar de mening van Zwemmer te geschieden bij de aankoop, zijnde het moment waarop de koper het voordeel door verrekening geniet.

Commentaar
In de oplossing van Zwemmer wordt degene die het economische voordeel geniet, daarvoor belast. De Wet op de inkomstenbelasting, zoals we die nu kennen,
laat echter niet altijd toe te heffen over het economische voordeel. Slechts hetjiscale voordeel zoals dat uit de wet volgt, kan in de heffing worden betrokken. Dit
blijkt eveneens uit de hiervoor besproken arresten.
Op het moment van vestiging van een (voorwaardelijk) recht van vruchtgebruik
tegen een som ineens, worden de toekomstige inkomsten verzelfstandigd. Deze
splitsing kan fiscaalrechtelijk niet anders worden geduid dan de vervreemding van
165

TIJDENS BESTAAN VAN RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK

inkomsten (zie hoofdstuk 4 deel II). De toekomstige inkomsten liggen besloten in
het vermogensbestanddeel;
het recht op de toekomstige inkomsten wordt van de
bron afgescheiden, waardoor de bron tijdeJijk in waarde daalt voor de eigenaar.
De vergoeding die de eigenaar ontvangt, is een vergoeding voor de toekomstige
inkomsten die hij heeft verkocht en, op grond van artikel 31 lid 1 en artikel 33
Wet IB 1964, een belastbare bate. Wanneer de hoofdgerechtigde vervolgens de
blote eigendom verkoopt, acht Zwemmer het redelijk dat de bij de vestiging van
het vruchtgebruik belaste bate door een aftrekpost aan de nieuwe omstandigheden
wordt aangepast, omdat de hoofdgerechtigde door de tussentijdse verkoop niet
het volle bedrag zou hebben genoten ter vergoeding van toekomstige inkomsten,
maar slechts een gedeelte ervan.
Voorbeeld
A koopt de volle eigendom van een vermogensbestanddeel voor f 150000. Vervolgens vestigt hij het recht van vruchtgebruik ten behoeve van B voor een peri ode
van 5 jaar voor f 50 000. Na 3 jaar verkoopt A de blote eigendom voor f 130 000.
Zwemmer? bedenkt er het volgende kasrondje bij:
De hoofdgerechtigde/verkoper
verkoopt het vermogensbestanddeel voor f 150000
en hij betaalt aan de koper f 20 000, omdat de koper tot dat bedrag inkomsten
zal missen. Van de f 50 000 die A ten tijde van de vestiging van het genotsrecht
heeft ontvangen ter vergoeding van de toekomstige inkomsten die hij zal derven
(voor een periode van 5 jaar), blijkt hij achteraf slechts recht te hebben op
f 30 000 en de koper vooralsnog op f 20 000.
Economisch bezien heeft Zwemmer wellicht gelijk. Binnen onze Wet op de inkomstenbelasting 1964 lijkt echter geen mogelijkheid te bestaan de heffing volgens de visie van Zwemmer te laten verlopen. De korting ad f 20 000 wordt veroorzaakt door de opbrengstloosheid bezien vanuit de koper. De oplossing, zoals
Zwemmer die voorstaat, zou binnen de Wet op de inkomstenbelasting moeten
worden gevonden in de sfeer van de aftrekbare kosten of van de negatieve inkomsten. Beide mogelijkheden zullen worden besproken.
1. Van aftrekbare kosten is sprake indien kosten drukken op het inkomen en dienen ter verwerving, inning en behoud van die inkomsten. Maakt de hoofdgerechtigde ten tijde van de vervreemding kosten ter verwerving van inkomen?
Deze vraag kan niet anders dan ontkennend worden beantwoord. A verwerft
geen inkomsten en kan dan ook geen aftrekbare kosten ten aanzien van die inkomsten maken.
2. Blijft over de mogelijkheid om de f 20 000 aan te merken als negatieve inkomsten. Wat onder negatieve inkomsten moet worden verstaan is onduidelijk. In HR BNB 1988/122 overwoog de Hoge Raad dat van negatieve inkomsten uit vermogen slechts sprake kan zijn indien en voor zover er een
verplichting'" tot terugbetaling bestaat. Hiermee is echter nog niet gezegd wat
9. De fiscale gevolgen van de vervreemding van genotsrechten, biz. 70.
10. Voor de kritiek hierop zie de noot van Van Dijck in de BNB; Wattel, WFR 1990/5924, biz. 1115
en 1116 en Sprey, WFR 1988/5833, biz. 1024.
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negatieve inkomsten zijn. Moltmaker formuleert een negatieve inkomst als
voIgt: de betaling die een zodanig verband houdt met een eerder genoten bate,
dat de term terugbetaling op zijn plaats is. II
Terugbetaling impliceert dat de betaling van de eerder genoten bate wordt gedaan aan degene die de eerder genoten bate heeft verstrekt. De werknemer betaalt een gedeelte van zijn loon aan de werkgever terug; de aandeelhouder betaalt door hem ontvangen dividend aan de vennootschap terug. In het geval de
hoofdgerechtigde de blote eigendom verkoopt, betaalt hij Diet terug aan de genotsgerechtigde (die hem de bate toentertijd heeft verschaft). Ook van doorbetaling van inkomsten - als dit al als negatieve inkomsten zou kunnen worden
beschouwd - is geen sprake. Hij heeft immers zelf de vervangende bate genoten, ineens bij de vestiging van het vruchtgebruik. Daarnaast impliceert terugbetaling de betaling van een bedrag. De hoofdgerechtigde/verkoper
betaalt
niets. Hij ontvangt minder maar daarmee is nog niet gezegd dat hij tevens iets
betaaIt. Hiervan zou slechts sprake zijn als er twee tegenover elkaar staande
verbintenissen zijn welke worden verrekend.
Een laatste probleem schuilt dan nog bij de koper van de blote eigendom. Uit de
hiervoor besproken arresten HR BNB 1979/87 tim 90 blijkt dat bij de koper op
geen enkele wijze de waarde-aangroei ad f 20 000 kan worden belast, zodat het
in die optiek zeer onbevredigend zou zijn indien de verkoper weI met dat bedrag
rekening zou mogen houden.
Dit alles laat naar mijn mening geen andere conclusie toe, dan dat bij verkoop
van de blote eigendom voor de belastingheffing van de hoofdgerechtigde geen correctie kan optreden. Door het losweken van de inkomsten van de bron wordt bereikt dat de inkomsten vervroegd worden genoten. De waarde van de bron is tijdelijk verminderd, de aanwas speelt zich af in de vermogenssfeer. Indien de hoofdgerechtigde tussentijds de blote eigendom vervreemdt, doet dit niet af aan het feit
dat hi) de inkomsten vervroegd heeft genoten. De koper van de blote eigendom
geniet rente in economische zin die fiscaal als vermogenswinst wordt behandeld.
Binnen de inkomsten uit vermogen wordt uiteindelijk over 'de inkomsten' geheyen. Dat het subject van wie wordt geheven, niet samen hoeft te vallen met het
subject dat het econornische voordeel geniet, is inherent aan het objectieve
systeem.
Indien echter een subject, dat niet binnen het bereik van de inkomsten uit vermogen valt, het vermogensbestanddeel splitst in inkomsten en bron, kan een 'lek'
ontstaan. Namelijk indien de koper van de blote eigendom weI binnen het bereik
van de inkomsten uit vermogen valt. Dit doet zich voor als bijv. een ondernemer
de blote eigendom van een vermogensbestanddeel verkoopt aan een subject dat
binnen het bereik van artikel 24 Wet IB 1964 valt. De ondernemer realiseert geen
winst voor zover de tegenprestatie de boekwaarde niet te boven gaat en schrijft
af op het genotsrecht naarmate dit slijt, Tegenover de inkomsten staan kosten, zo-

11. Hoe HR BNB 1991/45 hierin past is niet duidelijk. In dat geval werd een vordering tussentijds afgelost. De schuJdenaar bedong een korting op de hoofdsorn van 150/0orndat zij in verband met de aflossing geld tegen een hogere rente rnoest gaan lenen. Zonder enige rnotivering kwalificeert de Hoge Raad
de korting voor de schuldeiser als negatieve inkornsten uit de geldlening, terwijl er in het geheel geen
sprake van terugbetaling van inkornsten was.
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dat slechts het rentebestanddeel wordt belast. De koper geniet de waarde-aanwas
onbelast. Dat een dergelijke handel in zwang kwam na BNB 1979/87 tim 90 lag
voor de hand. Aan deze - weinig bevredigende - situatie heeft de wetgever een
einde willen maken, althans gedeeltelijk, door de invoering van artikel 25a Wet
IB 1964. Dit artikel zal hierna worden besproken.

5.Il.l.d Artikel 25a Wet IB 1964
Artikel 25a Wet IB 1964 behelst een forfaitair rendement. Dit wordt in aanmerking genomen bij degene die in het bezit is van 'rechten die niet op zaken betrekking hebben' terwijl een ander is gerechtigd tot de inkomsten uit die rechten, mits
die gerechtigdheid eindigt uiterlijk op een vast tijdstip. Indien een belastingplichtige een vermogensbestanddeel
bezit waarvan aldus de inkomsten aan een ander
toekomen, dient deze belastingplichtige jaarlijks 6% 12 van de volle eigendomswaarde van het vermogensbestanddeel tot zijn inkomen te rekenen tenzij:
het vermogensbestanddeel een roerende of onroerende zaak betreft. Dus aileen
in geval van vermogensrechten, zoals aandelen en obligaties, komt de bijtelling
aan de orde;
de ander tot de inkomsten is gerechtigd krachtens het wettelijk vruchtgenot;
de gerechtigdheid tot de inkomsten van de ander is ontstaan nadat de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger krachtens erfrecht het vermogensrecht heeft
verkregen;
de gerechtigdheid van die ander krachtens testament is ontstaan;
de gerechtigdheid tot de inkomsten van de ander eindigt op een onzeker
tijdstip.
Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat artikel 25a Wet IB 1964 dient ter
bestrijding van mantel- en blote-eigendomsconstructies.
Dit zou betekenen dat de
forfaitaire bijtelling aileen van toepassing zou zijn als de belastingplichtige de
mantel of blote eigendom aankoopt, hetgeen impliceert dat de inkomsten aan een
ander (de vruchtgebruiker of houder van het couponblad) toekomen. Krachtens
de bewoordingen van de wettelijke regeling en de latere uitlatingen in de kamerstukken, zou de regeling wei eens een veel ruimer bereik kunnen hebben.

5.Il.l.e

Commentaar op artikel 25a Wet IB 196413

Dubbele heffing
Een gevolg van de ruime bewoordingen van artikel 25a Wet ill 1964 is dat er
dubbele heffing kan optreden. Deze dubbele heffing doet zich voor indien de
laatste bezitter van de volle eigendom, dus degene die de inkomsten van het ver-

12. Oit percentage geldt voor blote eigendom verworven op of na 1 januari 1991. Zie artikel4a Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting.
Voor blote eigendom gekocht na 18 december 1987 en voor I januari
1991 geldt een forfaitair rendement van 4,8"10.
13. Zie rnijn bijdrage in FED 1990/673.
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mogensbestanddeeI afsplitst, een binnenlands belastingplichtige particulier is.!"
Hij geniet de inkomsten doordat hij:
de blote eigendom vervreemdt en zelf het recht op de inkomsten voorbehoudt
of
het recht op de inkomsten vervreemdt.
Naar aanleiding van de vragen die hierover zijn gesteld, heeft de staatssecretaris
de dubbele heffing verdedigd door te wijzen op de volgende situatie'>:
de eerste verkrijger (volle eigenaar) is een binnenlands belastingplichtige particulier, de tweede verkrijger (van de blote eigendom of de gestripte obligatielening)
is een binnenlands belastingplichtige ondernemer. In dit geval worden de opbrengsten/warrant
bij de eerste verkrijger belast, terwijl de ondernemer eveneens
voor deze waarde wordt belast, omdat hij tot zijn winst moet rekenen het verschil
tussen hetgeen hij bij het einde van het vruchtgebruik/aflossing
van de lening ontvangt en hetgeen hij daarvoor heeft opgeofferd (de contante waarde).
Vervolgens geeft de staatssecretaris aan dat deze dubbele heffing veroorzaakt
wordt door de sfeerovergang. De dubbele heffing die voortvloeit uit artikel 25a
Wet IB 1964 is, aldus het betoog, niet ongewoon omdat ook in andere gevallen
dubbele heffing voorkomt. Een dergelijke rechtvaardiging van dubbele heffing
raakt kant noch wal.16 Het zou de regeling van artikel 25a Wet IB 1964 zeker ten
goede komen wanneer daarin zou worden opgenomen dat het forfaitair rendement niet van toepassing is indien de laatste bezitter van de volle eigendom een
binnenlands belastingplichtige particulier is geweest.
In de MvA formuleert de staatssecretaris zijn bezwaar tegen een dergelijke
voorziening als volgt:
'Het bezwaar daartegen is mijns inziens dat dan de heffing niet in eerste instantie aangrijpt bij de positie van degene die het economische voordeel geniet. '
Doorslaggevend is echter niet wie het econornische voordeel geniet. Het draait bij
de belastingheffing slechts om het fiscale voordeel. Het fiscale voordeel is dat wat
uit de bron wordt getrokken, waarbij het er niet toe doet of het desbetreffende
voordeel door het subject als inkomst wordt ervaren. Of dit een wenselijk systeem
is, is een vraag van andere orde. Binnen het objectieve systeem kan derhalve de
situatie ontstaan dat de inkomst niet aansluit bij de economische voordelen. Het
is opvaliend dat door de wetgever krampachtig aan het objectieve systeem wordt
vastgehouden, terwijl, waar nodig, uitstapjes naar een subjectief systeem van inkomstenbepaling worden gemaakt. Het is wenselijk dat voor het een dan weI het
ander wordt gekozen; men mag niet het ene kiezen en de gaten stoppen met het
ander.!?
Artikel 25a Wet IB 1964 is niet van toepassing indien de gerechtigdheid van de

14. Zie ook Blokland, WFR 1990/5917, biz. 827.
15. Wetsontwerp 20 648, Nota naar aanleiding van het Eindverslag, biz. 13.
16. Zie ook Van Dijck, WFR 1990/5919, biz. 897.
17. Zie ook de Memorie van Antwoord waarin enerzijds (biz. 13) tegen de herring over vermogenswinsten wordt aangevoerd dat het in strijd is met he! objectieve systeem van herring terwijl anderzijds
(biz. 5) wordt betoogd dat geheven moet worden van degene die het economische voordeel geniet.
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ander is ontstaan na verkrijging van de rechten door de belastingplichtige of zijn
rechtsvoorganger krachtens erfrecht. In dit geval heeft belastingplichtige (of zijn
rechtsvoorganger krachtens erfrecht) het genotsrecht vervreemd en is hij (of de
erflater) voor de tegenprestatie in de heffing betrokken geweest. 18 Bijtelling van
het forfaitaire rendement bij belastingplichtige of zijn rechtsopvolger zou tot dubbele heffing leiden. Opvallend is dat dit niet geldt voor opvolgers krachtens huwelijksgoederenrecht en degenen die verkregen krachtens schenking. Stel A verkoopt
het recht van vruchtgebruik van zijn pakket aandelen en schenkt na een poos de
blote eigendom aan B. V~~r B zal het forfaitaire rendement moeten worden bijgeteld. Ook hier is sprake van dubbele heffing. Er is ook geen voorziening opgenomen voor het geval samenioop met artikel 29a lid 7 Wet IB 1964 zich voordoet.
Tot nu toe is de te ruime werking van artikel 25a Wet IB 1964 aan de or de geweest. De reparatie is echter ook te beperkt. Het forfaitair rendement geldt bijv.
niet voor de blote eigendom van roerende of onroerende zaken. Voor onroerende
zaken is een afzonderlijk wetsvoorsteI aangekondigd.

Ex- warrantleningen
De vraag rijst wat de fiscaIe gevolgen zijn wanneer een Iening, waarbij de rente
ineens wordt vooruitbetaald, wordt uitgegeven, waarna de vordering wordt verkocht. Op het moment van uitgifte is de rente afgesplitst van de lening. De rente
is op dat moment genoten. Wanneer vervolgens een particulier die binnen het bereik van artikel 25a Wet IB 1964 vaIt, deze vordering koopt, rijst de vraag of bij
hem het forfaitaire rendement moet worden bijgeteld. Deze problematiek is bij de
parlementaire
behandeling aan de orde gekomen met betrekking tot exwarrantleningen. Ook in dat geval is sprake van a-periodieke rente. Na uitgifte
wordt de obligatielening zonder warrant verkocht aan een particulier die binnen
het bereik van artikel 25a Wet IB 1964 valt. De obligatielening is renteloos of
draagt een rente die lager is dan de marktrente. Het is niet duidelijk of de betrokken koper van de obligatielening de waarde-aanwas naar het nominale bedrag onbelast kan genieten dan wel jaarlijks 6070van de volle waarde van de vordering bij
zijn inkomen moet tellen.
De staatssecretaris is van mening dat artikel 25a Wet IB 1964 in dit geval van
toepassing is. De kritiek van schrijvers'? is eenduidig. In artikel25a Wet IB 1964
staat:
'ingeval een ander dan belastingplichtige.I,
Indien belastingplichtige een gestripte obligatie
tigd tot de inkomsten. De warrant is genoten
en vanaf dat moment levert de obligatie aileen
de Nota naar aanleiding van het Eindverslag -

.. ) is gerechtigd tot voordelen'.
koopt, is er niet een ander gerechterstond na uitgifte van de Iening
nog maar de lage(re) rente op. In
biz. 12 - merkt de staatssecretaris

18. Mits dit genotsrecht eindigt op een vast tijdstip. Is het genotsrecht verkocht aan een rechtspersoon
voor de maximaJe durn van 30 jaar, dan eindigt het genotsrecht evenwel uiterlijk op een vast tijdstip,
maar de opbrengst zal op grond van de huidige stand van de jurisprudentie niet belast kunnen worden
(met uitzondering van de nuances die de Hoge Raad heeft aangebracht).
19. Zie o.a. Van Dijck, WFR 1988/5835 en WFR 1990/5919; Romyn, FED 19881730; Oranje, WFR
1988/5848 en Sprey, WFR 1988/5845, biz. 1484.
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op dat met de gekozen bewoording juist wordt aangegeven dat het moet gaan om
voordelen die materieel betrekking hebben op de peri ode gedurende welke de belastingplichtige het vermogensbestanddeel bezit.
Uit de eenstemmige kritiek van de schrijvers blijkt echter dat de gekozen tekst
niet zo duidelijk is als de staatssecretaris wil doen geloven. Het zou een kleine
moeite zijn geweest de tekst van artikel25a Wet IB 1964 in overeenstemming met
de bedoeling van de staatssecretaris te brengen door te bepalen dat de gerechtigdheid van de ander inkomsten moet betreffen die betrekking hebben of hadden op
de bezitsperiode van de belastingplichtige.
De problemen zijn daarmee echter nog niet opgelost. Want legt men artikel 25a
Wet IB 1964 uit zoals de staatssecretaris dat wil, dan kan een bovenmatige beIastingheffing optreden. Kenmerk van de warrantlening a pari is dat de couponrente lager is dan de marktrente. Zodra de couponrente 0,5070beneden de marktrente ligt, wordt de warrant als inkomst uit vermogen belast-", Voor mantels is,
blijkens het forfait, een opbrengst van 6% per jaar een redeIijk rendement. Voor
gestripte obligatieleningen geldt blijkbaar wat anders, want naast de werkelijk genoten couponrente moet tevens 6% per jaar in aanmerking worden genomen.
Naar aanleiding van deze problematiek heeft de staatssecretaris in de Memorie
van Antwoord - bIz. 22 - opgemerkt dat het aantal situaties met reele maatschappelijke betekenis beperkt is. En de louter fiscaal gemdiceerde transacties
waarin een dergelijke samenloop kan optreden zullen zich volgens de staatssecretaris niet meer voordoen. Een wettelijke voorziening zou, aldus het betoog, tot
zeer ingewikkelde wetgeving leideri.
AI deze argumenten overtuigen mij niet. Indien een gemiddeld rendement van
6070per jaar op obligaties de werkelijkheid benadert-', is het absurd om een belastingplichtige die een gestripte obligatie bezit waarop een geringe rente wordt betaald, tot een hoger bedrag te belasten dan de belastingplichtige die een gestripte
obligatie zonder rente bezit. Het rendement van beide vermogensbestanddelen zal
immers nagenoeg gelijk zijn. In het eerste geval moet de obligatiehouder imrners
naast de lage rente tevens het forfaitaire rendement (dat een redelijk rendement
zou weerspiegelen) tot zijn inkomen rekenen. Een dergelijke cumulatie kan worden voorkomen door in artikel 25a Wet IB 1964 op te nemen dat, als belastingplichtige naast een ander inkomsten uit het desbetreffende vermogensbestanddeel
geniet, de forfaitaire inkomst slechts in aanmerking wordt genomen voor zover
deze de werkelijke inkomst overtreft. 22

Vervanging van inkomsten
Van Dijck heeft aangegeven+' dat reparatie tevens plaats zou hebben kunnen
vinden in artikel31 Wet lB 1964. De waarde-aangroei zou dan moeten worden belast op het moment waarop het voorwaardelijk genotsrecht eindigt en de blote ei20. Resolutie 26 februari 1986, BNB 1986/113. Zie voor een ander standpunt Juch,
75176.
21. Op de hoogte van het percentage ga ik niet nader in. Ik volsta met op te mer ken
van 6 is afgestemd op obligaties met een Jooptijd van ongeveer vijf jaar. Bij contract
looptijd is het percentage te hoog.
22. In navolging van artikel 29a Wet lB 1964 zou kunnen worden volstaan met de
'ten minste'.
23. WFR 1988/5835, biz. 1076.

Meelesbundel,

biz.

dat het percentage
en met een langere
tussenvoeging

van
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gendom tot volle eigendom aanwast, aangevuld met een bepaling die ook in de belastingbeffing voorziet op het moment dat de blote eigendom wordt vervreemd.
Het probleem zit dan in de bepaling van de omvang van de waarde-aangroei. Gaat
men uit van de waarde van de volle eigendom op het moment dat bet recht van
vrucbtgebruik eindigt of de blote eigendom wordt vervreemd, verrninderd met het
bedrag dat men bij de verkrijging voor de blote eigendom heeft betaald, dan worden ook de waardeveranderingen van het goed zelf in de heffing betrokken. Dit
bezwaar voerde de staatssecretaris aan als redengevend voor bet afzien van dit alternatief, immers vermogenswinsten zouden in de heffing worden betrokken en
dat zou strijden met de wettelijke bebandeling van inkomsten uit vermogen.i"
Het forfaitaire rendement zoals de staatssecretaris dat beeft voorgesteld, is ecbter eveneens in strijd met de belastingbeffing over vermogensinkomsten volgens
de wet. Het bronnenstelsel brengt immers met zicb mee dat tot de inkomsten
wordt gerekend, betgeen wordt ontvangen met instandbouding van de bron. Tevens kennen wij geen normatief inkomensbegrip.
Bij de aankoop van de blote eigendom van een vermogensbestanddeel of van een
gestripte obligatielening, zal de belastingplicbtige bij bepaling van zijn aankoopsom er rekening mee bouden dat bij (een deel van) de inkomsten mist. Het gemis
aan die inkomsten wil hij goed zien gemaakt in een lagere aankoopprijs. In die
zin doet deze belastingplichtige niets anders dan bet creer en van een vervanging
voor zijn gemiste inkomsten. In die zin zou een wettelijke voorziening in artikel
31 Wet IB 1964 naar mijn mening beter op baar plaats zijn dan de buidige regeling
van artikel 25a Wet IB 1964.
Teneinde aan bet bezwaar van de staatssecretaris tegemoet te komen zou de omvang van bet voordeel moeten worden bepaald op bet verschil tussen de waarde
van de volle eigendom op bet moment dat de belastingplicbtige bet vermogensbestanddeel (zonder (een deel van) de inkomsten) verwerft en het door bern opgeofferde bedrag. Hierdoor wordt bereikt dat waardestijgingen en -dalingen van het
vermogensbestanddeel
buiten de heffing blijven.
Problemem ontstaan dan echter wanneer de belastingplichtige bet vermogensbestanddeel tussentijds vervreemdt.
Voorbeeld

A koopt op 1 januari 1990 de blote eigendom van obligaties. De nominale (teyens werkelijke waarde) van de obligaties bedraagt f 10 000. De looptijd van de
obligaties bedraagt 5 jaar. Op dat moment eindigt tevens het recht van vrucbtgebruik. De marktrente (tevens obligatierente) bedraagt 9070.Omdat A slecbts de
blote eigendom aankoopt betaalt hij voor de obligaties f 6500.
Indien A gedurende de gebele looptijd in bet bezit blijft van de blote eigendom,
geniet bij een waarde-aanwas ten bedrage van f 3500 wegens gederfde rente. Indien A ecbter na twee jaar de blote eigendom vervreemdt aan B voor f 7700 ontvangt bij slecbts f 1200 waarde-aanwas wegens gederfde rente.
Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de vervreemdingsprijs is ecbter niet
in overeenstemming met de gederfde rente indien de rentestand in die tussentijd
is gewijzigd of de gegoedbeid van de scbuldenaar is veranderd.
24. Zie wetsonwerp
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Stel dat na twee jaar de marktrente nog 8070bedraagt. A zal dan de blote eigendom vervreemden voor f 8000. Hiervan wordt f 300 veroorzaakt door de gewijzigde rentevoet, zodat hiermee geen rekening moet worden gehouden voor de belastingheffing. Om dit te bereiken moet de omvang van het voordeel voor A worden herzien . Hij heeft gedurende slechts 2 jaar een bedrag van f 6500 gemvesteerd
tegen de toenmalige marktrente van 9070. Hierdoor kan zijn voordeel op f 1200
worden berekend.P
Stel nu dat de vruchtgebruiker een natuurlijk persoon is. Deze vruchtgebruiker
overlijdt na 2 jaar (dus binnen de 5-jaarstermijn) zodat A eerder dan voorzien
weer de volle eigendom bezit. A gaat vanaf dat moment weer de rente op de obligaties genieten. Op dat moment blijkt dat het berekende voordeel van f 3500 niet
helemaal betrekking heeft op de vervanging van inkomsten. Slechts f 1200 is toe
te rekenen aan de twee jaar dat A geen rente heeft genoten. Het overige voordeel
ad f 2300 wordt door het overlijden van de vruchtgebruiker veroorzaakt. Ook dit
bedrag moet voor de belastingheffing buiten beschouwing worden gelaten.
Uit het voorgaande blijkt dat om het voordeel op de juiste omvang te bepalen
van belang is:
de rekenrente die gold ten tijde van de aankoop van de blote eigendom;
- het geinvesteerd vermogen;
- de duur van het bezit van de blote eigendom.
Door met deze factor en rekening te houden, wordt tevens voorkomen dat een cumulatie van inkomsten optreedt indien de belastingplichtige naast een ander eveneens tot een gedeelte van de inkomsten is gerechtigd.
Een ander voordeel van deze wijze van vaststellen van de (omvang van de) inkomst is, dat tevens de noodzaak vervalt de wettelijke regeling te beperken tot vermogensrechten. Het bezwaar om het forfaitair rendement ook voor onroerende
zaken te laten gelden was, dat daarvoor een ander percentage dan 6 zou gelden.
In de Nota naar aanleiding van het Eindverslag - biz. 7 - wordt tevens opgemerkt dat het vaak voorkomt dat een ander naast de koper van een onroerende
zaak is gerechtigd tot een gedeelte van de inkomsten uit deze zaak. Hierbij wordt
gerefereerd aan de koper van een verhuurd pand waarvan de huurder een karner
heeft onderverhuurd. Deze problematiek zou men ook kwijt zijn bij een regeling
in artikel 31 omdat in dat geval het verschil zou moeten worden genomen tussen
de waarde van de verhuurde zaak ten tijde van de verwerving daarvan en hetgeen
belastingplichtige daarvoor heeft opgeofferd. Het verschil zal nihil bedragen.
De hoofdregel zou uiteindelijk het volgende moeten bepalen+:
lndien de belastingplichtige een vermogensbestanddeel
heeft verkregen onder
bezwarende titel, waarvan een ander de inkomsten, die betrekking hebben op de
bezitsperiode van de belastingplichtige, geniet of heeft genoten, behoort mede tot
zijn inkomsten uit vermogen het verschil tussen de waarde van het vermogensbestanddeel ten tijde van de verwerving zonder rekening te houden met de gerech-

25. Hetzelfde dient Ie gelden indien de rentevoet is gestegen. In dat geval zal A de blote eigendom voor
minder dan f 7700 vervreemden. Met een dergelijk vermogensverlies moet voor de belastingheffing geen
rekening worden gehouden.
26. Hierbij is Diet gestreefd naar een pasklare wettekst maar zijn de essentialia van een bet ere regeling
gegeven.
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tigdheid van die ander en hetgeen belastingplichtige daarvoor heeft opgeofferd.
Herrekening van de omvang van de inkomsten vindt plaats indien:
belastingplichtige eerder dan ten tijde van de verwerving van het vermogensbestanddeel was te voorzien de volle eigendom verkrijgt;
belastingplichtige voor ommekomst van de gerechtigdheid van die ander het
vermogensbestanddeel vervreemdt.
Deze herrekening vindt plaats door oprenting van het door de belastingplichtige
opgeofferde vermogen. Hierbij wordt uitgegaan van de rekenrente op het moment
van verwerving van het vermogensbestanddeel. Onder belastingplichtige wordt teyens verstaan zijn rechtsvoorganger krachtens erfrecht, schenkingsrecht of huwelijksgoederenrecht.
In de voorgestelde wettelijke bepaIing moet tevens worden opgenomen dat de
vervanging van inkomsten niet geldt indien:
- de laatste bezitter van de volle eigendom, dus degene die de inkomsten heeft
afgesplitst, een binnenlands belastingplichtige particulier was;
- de gerechtigdheid van de ander voortvloeit uit het wettelijk vruchtgenot.
Binnen de bestaande jurisprudentie zou tevens van de werking van een dergelijke
bepaling moeten worden uitgezonderd de gevallen waarin de gerechtigdheid van
de ander uitsluitend eindigt door het overlijden of het verstrijken van 30 jaar indien de ander een rechtspersoon is. Ik heb echter verdedigd dat elke vestiging van
een recht van vruchtgebruik als een inkomstentransactie
moet worden gekwalificeerd. In mijn opvatting komt een dergelijke uitzondering dus niet aan de orde.
Binnen de door mij voorgestelde regeling wordt ook de waarde-aanwas van de
ex-warrant aIs vervanging van inkomsten beschouwd. Stel dat obligaties van nominaal f 1000 worden uitgegeven. Vanwege de lage rente wordt een warrant verstrekt aan de inschrijver ter waarde van f 400. De bank verkoopt de gestripte obligatie aan A voor f 600. A verwerft een vermogensbestanddeel waarvan de bank
de inkomsten die betrekking hebben op zijn (A's) bezitsperiode, heeft genoten. De
warrant dient immers ter goedmaking van de lage rente gedurende de looptijd. A
dient tot zijn inkomsten te rekenen het verschil tussen de waarde van het vermogensbestanddeel zonder rekening te houden met die gerechtigdheid en het opgeofferde bedrag. De waarde van de obligatie bedraagt f 1000, er is f 600 voor het vermogensbestanddeel opgeofferd, zodat A een vervangende inkomst van f 400 geniet.
Vervolgens moet worden bepaald wanneer het voordeel wordt geacht te zijn genoten. Hiervoor kan men een aantal momenten aanwijzen:
het moment waarop de blote eigendom door belastingplichtige wordt gekocht.
Op dat moment geniet belastingplichtige echter niets. Tevens staat nog niet
vast hoe groot zijn voordeel zal zijn. Heffing op dit moment zou betekenen dat
een voorziening in de wet moet worden opgenomen voor het geval belastingplichtige de blote eigendom tussentijds vervreemdt;
het moment waarop het vruchtgebruik eindigt en bij tussentijdse vervreemding. Het bezwaar bij dit moment van heffing is dat de belastingplichtige in
liquiditeitsproblemen kan komen. Het moment waarop het vruchtgebruik eindigt hoeft immers niet samen te vaIlen met het te gelde maken van het voordeel;
het moment waarop het vermogensbestanddeel wordt vervreemd of door aflossing teniet gaat. Het nadeel hiervan is dat de belastingplichtige de belastinghef174
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fing kan uitstellen door het vermogensbestanddeel, nadat het vruchtgebruik is
vervallen, vooralsnog niet te vervreemden.
De eerste oplossing is niet reeel, Vande tweede en derde oplossing gaat rnijn lichte
voorkeur uit naar de derde.
Na de arresten van de Hoge Raad (HR BNB 1979/87, 88, 89 en 90) kon reparatiewetgeving niet uitblijven. Hierbij moet nadrukkelijk worden herhaald dat reparatiewetgeving slechts nodig was door de sfeerovergangsproblematiek.
Wanneer de
blote eigendom van een binnenlandse particulier wordt gekocht, geniet de hoofdgerechtigde de waarde-aanwas weliswaar onbelast, de vervreemder geniet echter
de inkomsten uit het vermogensbestanddeel.
De wetgever heeft gekozen voor een
reparatie inzake vermogensrechten in artikel25a Wet IB 1964. Met deze regeling
kan ik instemmen indien deze zou worden aangepast tot de 'sfeerovergangsgevallen' en er een anti-cumulatievoorziening
met de werkelijk genoten inkomsten
wordt opgenomen.
De reparatie had echter ook op andere wijze kunnen plaatsvinden. Door het opnemen van de hiervoor besproken regeling in artikel31 Wet IB 1964 wordt bereikt
dat niet aIleen de blote eigendom van vermogensrechten onder de werkingssfeer
valt maar ook de blote eigendom van zaken. Daarnaast wordt de inkomst in de
heffing betrokken op het moment dat de hoofdgereehtigde ook daadwerkelijk liquiditeiten ontvangt, terwijl op grond van artikel25a Wet IB 1964 jaarlijks wordt
geheven over niet in geld genoten inkomsten.

5.II./.f

Samenvatting

Wanneer slechts de blote eigendom van een vermogensbestanddeel
wordt vervreemd, behoudt de eigenaar zich het recht van vruchtgebruik voor. Hij geniet de
inkomsten. De koper van het vermogensbestanddeel zal bij zijn prijsbepaling rekening houden met de te derven inkomsten. De waarde-aanwas van de blote naar
de volle eigendom is, zonder nadere wettelijk voorziening, niet aan te mer ken als
een voordeel in fiscale zin. Dit heeft de Hoge Raad beslist in een reeks arresten
(HR BNB 1979/87, 88, 89 en 90). Deze arresten zijn niet opzienbarend wanneer
men beseft dat de vruchtgebruiker voor de inkomsten in de heffing wordt betrokken. Het in aanmerking nemen van inkomsten bij de hoofdgerechtigde zou tot
dubbele heffing leiden. Dit is slechts anders wanneer de afsplitsing van het vruchtgebruik plaatsvindt in de ondernemingssfeer. In dat geval geniet de vruchtgebruiker weliswaar de vruchten, maar tevens wordt afgeschreven op het recht van
vruchtgebruik zodat slechts het rentedeel in de heffing wordt betrokken.
Voor deze gevallen kon reparatiewetgeving niet uitblijven. De wetgever heeft
gekozen voor een beperkte reparatie in artikel 25a Wet IB 1964. De hoofdgerechtigde wordt geacht een forfaitaire inkomst te genieten indien hij de blote eigendom
heeft verworven van vermogensrechten. Voor wat betreft de blote eigendom van
onroerende zaken wordt een aparte wettelijk regeling voorbereid.
Het bezwaar van de regeling van artikel25a Wet IB 1964 rieht zich op de overkill. Dit artikel is immers ook van toepassing indien een binnenlandse partieulier
het recht van vruchtgebruik heeft afgesplitst. In dat geval treedt dubbele heffing
op; enerzijds worden de inkomsten bij de particulier belast, anderzijds wordt de
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hoofdgerechtigde voor het forfaitaire rendement in de heffing betrokken. Tevens
is geen anti-cumulatievoorziening
opgenomen. Uit de toelichting bij het artikel
blijkt dat het forfaitaire rendement eveneens van toepassing is op ex-warrantobligaties. In de regel wordt op deze obligaties een geringe jaarlijkse rente vergoed. De koper van een dergelijke obligatie geniet naast de jaarlijkse rente, het
forfaitaire rendement. Een aanpassing in dit opzicht van artikel25a Wet IB 1964
is daarom wenselijk.
Voorgesteld is een reparatielid aan artikel 31 Wet IB 1964 toe te voegen. Het
nadeel van de voorgestelde bepaling is de complexiteit ervan. Daartegenover staat
echter dat de regeling van toepassing zou zijn op de blote eigendom van aile goederen en niet aileen vermogensrechten. Of aan de door mij voorgestelde regeling de
voorkeur moet worden gegeven, hangt mede af van de mate van ingewikkeldheid
van de komende wettelijke regeling inzake de blote eigendom van onroerende zaken. Een ander voordeel van de door mij voorgestelde regeling is dat slechts eenmalig een inkomst wordt geconstateerd, bij voorkeur op het moment dat de
hoofdgerechtigde liquiditeiten ter zake ontvangt. Artikel25a Wet IB 1964 veronderstelt een jaarlijkse inkomst zonder dat deze in geld wordt genoten.

5.n.2 De vruchtgebruiker
transacties

vervreemdt zijn recht van vruchtgebruik

en andere

In hoofdstuk 4 heb ik betoogd dat de vestiging van een vruchtgebruik fiscaal als
vervreemding van inkomsten moet worden gekwalificeerd. De geldswaarde van
het recht van vruchtgebruik wordt door de waarde van de toekomstige vruchten
bepaald. Dit houdt in dat wanneer de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt, hij - voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting
- inkomsten vervreemdt.
Krachtens de heersende jurisprudentie kan echter niet met deze constatering
worden volstaan. Slechts de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel wordt immers als een inkomstentransactie gekwalificeerd. De vestiging van een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik wordt
daarentegen als een vermogenstransactie gekwalificeerd.
In het hiernavolgende wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende situaties:
a. De vruchtgebruiker vervreemdt het voorwaardelijk dan weI onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik van een vermogensbestanddeel dat niet is een onroerende zaak waarin hij krachtens zijn recht van vruchtgebruik woont.
b. De vruchtgebruiker vervreemdt zijn recht op de vruchten.
c. De vruchtgebruiker/bewoner
vervreemdt het recht van vruchtgebruik.
d. De vruchtgebruiker/bewoner
gaat het pand verhuren.
e. Het recht van vruchtgebruik om niet van een onroerende zaak.
f. De vruchtgebruiker
met verteringsbevoegdheid
vervreemdt het recht van
vruchtgebruik.
Bezien zal worden welke fiscale gevolgen de diverse gebeurtenissen voor de
vruchtgebruiker met zich meebrengen.
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5.II.2.a De vruchtgebruiker vervreemdt het voorwaardelijk
onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik

dan wei

In deze paragraaf worden de fiscale gevolgen besproken voor de vruchtgebruiker
die zijn recht van vruchtgebruik aan een derde vervreemdt onder bezwarende tite!.
De afstand van het recht van vruchtgebruik komt in hoofdstuk 6 aan de orde. Hetgeen in deze paragraaf wordt besproken geldt niet voor de vruchtgebruiker die een
onroerende zaak krachtens zijn recht van vruchtgebruik bewoont. Het betreft derhalve het recht van vruchtgebruik van andere vermogensbestanddelen
en van verhuurde onroerende zaken. In rnijn opvatting kan het niet anders zijn dan dat de
opbrengst die de vruchtgebruiker ontvangt wanneer hij zijn recht aan een derde
overdraagt, kwalificeert als vergoeding voor te derven inkomsten. De tegenprestatie wordt in die opvatting bij de vruchtgebruiker belast op grond van artikel 31
lid 1 Wet IB 1964.
Men kan zich echter afvragen waartoe de opvatting van de Hoge Raad leidt
wanneer de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt. Ik vat de
rechtspraak kort samen. In HR BNB 1980/99 heeft de Hoge Raad beslist dat doel
en strekking van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 met zich meebrengen dat de tegenprestatie voor een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik op obligaties en aandelen is gelijk te stell en met een verkoop van de gedurende de looptijd van het
vruchtgebruik te verwachten rentetermijnen en dividenden. In HR BNB 19781253
had de Hoge Raad impliciet anders beslist voor het geval dat een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel wordt gevestigd. Van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik is sprake indien de overeenkomst aansluit
bij de voor het recht van vruchtgebruik wettelijk voorgeschreven maximumtermijn, die in geval van een recht van vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon eindigt na verloop van 30 jaren na de vestiging dan wel bij ontbinding van
die rechtspersoon en, ingeval het recht van vruchtgebruik ten behoeve van een natuurlijk persoon wordt gevestigd, bij de dood van de vruchtgebruiker. Hierbij
moet rekening worden gehouden met de verfijningen aangebracht in HR BNB
1987/103 en HR BNB 1989174. Deze verfijningen houden in dat het vestigen van
een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik toch als inkomstentransactie wordt
aangemerkt wanneer het recht van vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van een
niet-willekeurige-derde (zoaIs een farnilielid of de 'eigen' BV) en op grond van die
omstandigheid is te verwachten dat het recht van vruchtgebruik eerder zaI eindigen dan de overeengekomen duur. Eveneens is het vestigen van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik aan te mer ken als een inkomstentransactie wanneer
vanwege de leeftijd of gezondheidstoestand van de vruchtgebruiker een betrekkelijk korte genotsperiode is te verwachten.
Alleen wanneer de duur van het recht van vruchtgebruik slechts afhangt van het
leven van de vruchtgebruiker of is gevestigd voor 30 jaar ten behoeve van een
rechtspersoon, is - met inachtneming van de verfijningen - voor de eigenaar
sprake van een zodanige aantasting van het vermogen van de bron om opbrengsten op te leveren dat de tegenprestatie in de vermogenssfeer Iigt, In dat geval heeft de vruchtgebruiker - in de visie van de Hoge Raad - meer gekocht dan
de inkomsten, zodat voor hem de koopsom, betaald voor het recht van vruchtgebruik, niet aftrekbaar is.
Wat zijn de gevolgen van de leer van de Hoge Raad wanneer de vruchtgebruiker
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zijn recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel vervreemdt? Eerst wordt bezien wat de gevolgen zijn voor de vruchtgebruiker die een voorwaardelijk recht
van vruchtgebruik heeft verworven. Voor een dergelijke vruchtgebruiker wordt
aangenomen dat hij ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik inkomsten heeft gekocht. De koopsom was voor hem aftrekbaar van het inkomen.
Indien hij derhalve zijn recht van vruchtgebruik verkoopt aan een derde, verkoopt
hij inkomsten zodat de opbrengst bij hem wordt belast en de koopsom bij de verkrijger aftrekbaar is. Hieraan doet naar mijn mening niet af dat de vruchtgebruiker zijn belang bij het vermogensbestanddeel verliest. Ten tijde van de vestiging
van het recht van vruchtgebruik zijn de inkomsten immers verzelfstandigd, welke
inkomsten nu aan een derde worden doorverkocht.
Onduidelijker is de situatie wanneer de vruchtgebruiker
recht van vruchtgebruik vervreemdt.

een onvoorwaardelijk

Voorbeeld
A vestigt ten behoeve van Been onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik op
een pakket obligaties-", tegen een som ineens. B is ten tijde van de vestiging van
het recht van vruchtgebruik 40 jaar. Ik ga ervan uit dat dit niet een z6 vergevorderde leeftijd is dat de vestiging van het recht van vruchtgebruik als inkomstentransactie moet worden aangemerkt. Stel dat de jurisprudentie zal uitwijzen dat
de vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik ten behoeve van
een vruchtgebruiker van 60 jaar of ouder als een inkomstentransactie
is aan te
merken. B vervreemdt zijn recht van vruchtgebruik nadat hij 62 jaar is geworden
aan C, die op dat moment 40 jaar is. De vraag is dan of de vergoeding die B voor
het recht van vruchtgebruik ontvangt, onbelast is omdat zijn recht van vruchtgebruik zich in de vermogenssfeer afspeeJt of dat de vergoeding is belast omdat ten
tijde van de vervreemding van het recht van vruchtgebruik slechts een betrekkelijk
korte genotsperiode is te verwachten.
Voor dit probleem laten zich twee oplossingen denken:
1. Indien de vestiging van een recht van vruchtgebruik als vermogenstransactie is
gekwalificeerd, blijft dit gelden voor het recht van vruchtgebruik. Slechts op
het moment van vestiging wordt bezien of de genotsperiode van de vruchtgebruiker zodanig lang is dat het recht van vruchtgebruik wordt beheerst door
de vermogenssfeer. Is dit het geval dan heeft de eigenaar meer verkocht dan
het recht op de inkomsten en heeft de vruchtgebruiker meer gekocht dan het
recht op de inkomsten. Wat de vruchtgebruiker later met dit recht doet, kan
daarin geen verandering brengen. Indien hij zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt, vervreemdt hij (een deel van) het vermogensbestanddeel.
2. Bij elke transactie waarbij het vruchtgebruik is betrokken, moeten de maatstaven die de Hoge Raad heeft ontwikkeld, met betrekking tot de vestiging van
het recht van vruchtgebruik, worden aangelegd. Dus op het moment dat B zijn
recht van vruchtgebruik vervreemdt, moet opnieuw worden bepaald of de te

27. Op grond van artikel 3:213 BW blijft bij aflossing van de obligaties het vruchtgebruik
het kapitaal dat zal moeten worden herbeJegd.
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verwachten genotsperiode voor de koper van zo korte duur is dat feitelijk van
een vervreemding van inkomsten kan worden gesproken.
Ik ben van mening dat opvatting 1 de juiste is. B vervreemdt zijn recht van vruchtgebruik. Toen hij het recht van vruchtgebruik verwierf werd de koop als een vermogenstransactie aangemerkt. B kocht blijkbaar meer dan de inkomsten. Indien
hij dit recht na verloop van tijd vervreemdt, verkoopt hij datzelfde recht. De
waarde van het recht is weliswaar door tijdsverloop verminderd, de omvang van
het recht is echter hetzelfde gebleven. Op het moment van de vestiging van het
recht van vruchtgebruik vindt de kwalificatie plaats. Vervreemding van inkomsten
of vervreemding van (een deel van) het vermogen. Is ten tijde van de vestiging het
recht van vruchtgebruik gekwalificeerd als vervreemding van inkomsten, dan behoudt het recht gedurende zijn looptijd deze kwalificatie. Latere vervreemding
van dit recht betekent vervreemding van inkomsten. Is ten tijde van de vestiging
het recht van vruchtgebruik als vermogenstransactie gekwalificeerd, dan kan naar
mijn mening het enkel tijdsverloop geen wijziging in deze kwalificatie brengen. De
vruchtgebruiker van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik heeft in de opvatting van de Hoge Raad een (deel van een) vermogensbestanddeel verworven.
Wanneer deze vruchtgebruiker later zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt, vervreemdt hij een (deel van een) vermogensbestanddeeJ.
Een herkwalificatie van het recht van vruchtgebruik komt niet aan de orde. In
het bovenstaande voorbeeld heeft Been onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik verworven. Ten tijde van de vestiging is dit recht als vermogenstransactie
gekwalificeerd. De vervreemding aan C kan hierin geen verandering brengen. C
verwerft een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik. Dit brengt met zich mee
dat C de koopsom niet van zijn inkomen kan aftrekken omdat het recht van
vruchtgebruik eenmaal in de vermogenssfeer is gesitueerd. De tegenprestatie die
B ontvangt is voor hem niet belastbaar. A heeft destijds meer aan B verkocht dan
uitsluitend het recht op de inkomsten, zodat B - nu hij zijn recht overdraagt aan
C - eveneens meer verkoopt dan het recht op de inkomsten. Voor B is dit een
redelijke uitkomst. Hij heeft in het verleden het recht van vruchtgebruik gekocht
zonder dat hij ter zake van die aankoop iets ten laste van zijn inkomen heeft kunnen brengen. Datzelfde recht - verminderd in waarde vanwege het enkele tijdsverloop - vervreemdt hij nu aan C.
Voor C brengt deze opvatting met zich mee dat hij een deel van een vermogensbestanddeel verwerft, terwijl voor hem slechts een betrekkelijk korte genotsperiode is te verwachten. Stel dat de statistische levensverwachting van B 16 jaar bedraagt. Indien C het recht van vruchtgebruik van de eigenaar zou hebben gekocht
voor een periode van 16 jaar zou dit, uitgaande van de jurisprudentie, als de koop
van inkomsten worden gekwalificeerd.P De koopsom zou voor hem aftrekbaar
zijn. De verkoopopbrengst van het recht van vruchtgebruik zou bij de eigenaar belastbaar zijn.
Opvatting 2 leidt tot de conclusie dat C de koopsom van zijn inkomen kan af-

28. In dat geval zou her recht van vruchtgebruik
niet het geval is. De duur van het vruchtgebruik

tevens eindigen bij het overlijden van C hetgeen nu
blijft gekoppeld aan het leven van B.
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trek ken en de tegenprestatie bij B in de heffing wordt betrokken.r? In dit geval
moet men zich imrners afvragen of ten tijde van de vervreemding van het recht
van vruchtgebruik een betrekkelijk korte genotsperiode is te verwachten waardoor
de vruchtgebruiker feitelijk slechts inkomsten verkoopt en de koper dus slechts inkomsten koopt. Deze oplossing brengt een merkwaardig - en voor mij niet aanvaardbaar - resultaat voor B met zieh mee. Ten tijde van de verwerving van het
recht van vruchtgebruik is dit als een vermogenstransactie aangemerkt. B heeft
destijds meer gekocht dan uitsluitend de inkomsten. De aankoopkosten waren
voor hem niet aftrekbaar. In het voorbeeld heb ik verondersteld dat de vestiging
van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik ten behoeve van een vruchtgebruiker van 60 jaar of ouder door de reehter als een inkomstentransactie
wordt
aangemerkt. Oplossing 2 brengt met zieh mee dat het recht van vruchtgebruik
voor B van karakter verandert op het moment dat hij 60 jaar wordt. Vervreemdt
hij het recht van vruchtgebruik v66r die datum dan is de opbrengst onbelast, vervreemdt hij het recht van vruchtgebruik na die datum dan is de opbrengst belast
op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Dit gevolg van het trek ken van een leeftijdsgrens bij de vruchtgebruiker zou zich
ook voordoen indien de eigenaar van een goed een recht van vruchtgebruik
vestigt. Is de aspirant-vruchtgebruiker
60 jaar of ouder dan is de opbrengst belast,
is de aspirant-vruchtgebruiker
jonger dan is de opbrengst onbelast. Het moment
van de vestiging is echter het kwalifieatiemoment. Latere gebeurtenissen kunnen
hierin geen verandering brengen. De eigenaar die een recht van vruchtgebruik
vestigt ten behoeve van een oudere vruchtgebruiker, staat zijn genot van het vermogensbestanddeel voor zo'n korte periode af dat hij feitelijk inkomsten verkoopt, aldus de Hoge Raad. Het vermogensbestanddeel heeft voor hem niet definitief het vermogen om opbrengsten op te leveren verloren. Deze redenering gaat
niet op voor de vruehtgebruiker die op oudere leeftijd zijn recht van vruchtgebruik
verkoopt. Voor hem gaat het vermogen van het vermogensbestanddeel om opbrengsten op te leveren definitief verloren door de vervreemding van zijn recht
van vruchtgebruik.
Oplossing 2 kan aileen aan de orde komen indien men aanneemt dat bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd de bron van inkomen van de vruchtgebruiker zijnde het vermogensbestanddeel waaruit hij krachtens zijn recht van vruchtgebruik de vruehten geniet - verandert in een geheel van inkomsten. Een dergelijke
transformatie enkel door het verstrijken van de tijd lijkt mij onaanvaardbaar.
Wanneer de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt, moet eerst
worden bezien wilt de vruchtgebruiker vervreemdt en daarvoor moeten we terug
naar het moment van het ontstaan van het recht van vruchtgebruik. Wanneer men
aanneemt dat de vruchtgebruiker ten tijde van de verwerving meer heeft verworyen dan de inkomsten - dus een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik (met
inachtneming van de verfijningen die de Hoge Raad in HR 1987/103 en HR BNB
1989/74 heeft aangebracht) heeft verworven - vervreemdt hij geen inkomsten.
Deze transactie speelt zieh derhalve af in de vermogenssfeer. Als de vruchtgebruiker een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik vervreemdt, vervreemdt hij in29. Naar aanleiding van een vraag pleit de redactie van V-N voor deze opvatting, zie V-N 1991, biz.
3400.
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komsten, omdat zijn recht als zodanig is gekwalificeerd bij de vestiging. De vergoeding die hij ontvangt, wordt belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Voor zover hij de kosten - destijds voor het recht van vruchtgebruik betaald nog niet geheel heeft afgetrokken op grond van de regeling van artikel38 lid 3 Wet
IB 1964, is het rest ant aftrekbaar voor zover dit de tegenprestatie niet te boven
gaat. Het saldo wordt naar het bijzondere tarief belast.
Ik ben echter van mening dat elke vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel als inkomstentransactie moet worden gekwalificeerd. In dat
geval vervreemdt de vruchtgebruiker onder aIle omstandigheden inkomsten.
Indien het recht van vruchtgebruik door de vruchtgebruiker krachtens erfrecht
is verkregen, zal dit meestal een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik zijn.
Vervreemding van het recht van vruchtgebruik betekent dan - in de ogen van de
Hoge Raad - een vermogenstransactie. Aan de Hoge Raad is echter nog niet de
vraag voorgelegd hoe geoordeeld moet worden in de situatie dat de vruchtgebruiker, ten tijde van de verkrijging van het recht van vruchtgebruik, reeds een vergevorderde leeftijd had bereikt. Stel A is 70 jaar en de echtgenoot van A overlijdt.
Hij heeft het vruchtgebruik van de nalatenschap aan A gelegateerd. A vervreemdt
vervolgens het recht van vruchtgebruik aan een derde.P Zal de Hoge Raad nu
oordelen dat dit een inkomstentransactie is omdat A ten tijde van de verwerving
van het recht nog slechts een betrekkelijk korte genotsperiode kon verwachten, of
zou die toets aIleen maar bij verwerving van een recht van vruchtgebruik onder
bezwarende titel moeten worden aangelegd? Ik vermoed dat het antwoord van de
Hoge Raad in laatstbedoelde zin zal luiden.
In mijn opvatting dient een recht van vruchtgebruik fiscaal steeds als een recht
op de inkomsten (die als vruchten kwalificeren) te worden aangemerkt. Dat betekent dat A bij vervreemding inkomsten vervreemdt. Indien A het recht van
vruchtgebruik vervreemdt, dient deze transactie derhalve als een belastbaar feit te
worden aangemerkt.

5.lI.2.b De vruchtgebruiker vervreemdt het recht op de vruchten
Wanneer de vruchtgebruiker toekomstige inkomsten verkoopt, zal hij dit slechts
mogen met toestemming van de hoofdgerechtigde. De vruchten worden immers
pas zelfstandig op het moment dat ze opeisbaar worden. Zolang ze niet opeisbaar
zijn, maken ze onderdeel uit van het hoofdgoed. In paragraaf 3.1.4 heb ik betoogd
dat in geval van verkoop van lopende/toekomstige
inkomsten, de tegenprestatie
hiervoor toebehoort aan de vruchtgebruiker voor zover de vergoeding betrekking
heeft op de tot dat moment gerijpte inkomsten. In dat geval geniet de vruchtgebruiker iets ter vervanging van de vrucht. Hij wordt hiervoor belast op grond van
artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Omtrent de vergoeding die betrekking heeft op nog niet gerijpte inkomsten kunnen vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde overeenkomen dat deze aan de vruchtgebruiker toebehoren onder de verplichting bij het einde van het vruchtgebruik de
waarde van de tegenprestatie voor zover die betrekking heeft op nog niet versche30. Voor de gevolgen die afstand van het recht van vruchtgebruik
stuk 6 verwezen.

met zich meebrengt wordt naar hoofd-
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nen termijnen aan de hoofdgerechtigde te vergoeden. Daarnaast kunnen hoofdgerechtige en vruchtgebruiker overeenkomen dat de tegenprestatie voor de nog niet
gerijpte inkomsten aan het vruchtgebruikvermogen
wordt toegevoegd.
Wanneer de hoofdgerechtigde en de vruchtgebruiker zijn overeengekomen dat
de vergoeding toebehoort aan de vruchtgebruiker onder de plicht te verrekenen bij
het einde van het recht van vruchtgebruik, wordt de ontvangen vergoeding voor
de vervreemde inkomsten bij de vruchtgebruiker belast op grond van artikel 31
lid 1 Wet IB 1964. Bij het einde van het recht van vruchtgebruik dient te worden
bezien of een deel van de destijds ontvangen vergoeding betrekking heeft op
vruchten die nog niet zijn verschenen. Voor dat gedeelte bestaat een vergoedingsplicht van de vruchtgebruiker (of zijn rechtsopvolgers) aan de hoofdgerechtigde. Dit leidt bij de vruchtgebruiker (of zijn rechtsopvolgers) tot een negatieve
inkomst ter grootte van de te betalen vergoeding. De vergoeding wordt bij de
hoofdgerechtigde belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.

Voorbee/d
Tijdens het bestaan van het recht van vruchtgebruik worden coupons verkocht
die betrekking hebben op de komende vijf jaren. De coupons verval1en elk jaar
op 31 december en geven recht op f 10 000 rente per jaar. De ontvangen vergoeding bedraagt f 40 000. De vruchtgebruiker wordt voor dit bedrag belast op grond
van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. In jaar 3 overlijdt de vruchtgebruiker. Op dat
moment blijkt dat de vergoeding voor de rentecoupons die betrekking hebben op
jaar 3, 4 en 5 toebehoort aan de hoofdgerechtigde. De waarde (stel f 25 000) van
deze inkomst moet aan de hoofdgerechtigde worden vergoed. Dit betekent een negatieve inkomst voor de vruchtgebruiker ter grootte van f 25 000. Dit bedrag
wordt bij de hoofdgerechtigde belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
De belastingheffing behoort op gelijke wijze te veri open wanneer de vruchtgebruiker zonder medeweten van de hoofdgerechtigde de coupons vervreemdt.
Wanneer de vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde zijn overeengekomen dat de
vergoeding voor de nog niet gerijpte inkomsten aan het vruchtgebruikvermogen
moet worden toegevoegd, geniet de hoofdgerechtigde de ontvangen vergoeding
onder de last van het vruchtgebruik. In de opvatting van de Hoge Raad betekent
dit dat de hoofdgerechtigde slechts voor de blote-eigendomswaarde
in de heffing
kan worden betrokken. In mijn opvatting zou de volle waarde bij de hoofdgerechtigde moeten worden belast.
Voor de koper van de toekomstige inkomsten treden geen complicaties op. Hij
heeft inkomsten gekocht en kan de koopsom aftrekken met inachtneming van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964.

5.Il.2.e De vruehtgebruikerlbewoner vervreemdt het reeht van vruehtgebruik
Wanneer een vruchtgebruiker die krachtens zijn recht van vruchtgebruik - verkregen onder bezwarende titel - een onroerende zaak bewoont, wordt hij in de
rechtspraak als huurder aangemerkt. Wat zijn de gevolgen indien hij het recht vervreemdt? Op dat moment eindigt zijn recht tot bewoning van het pand, De verkrijger van het vruchtgebruik mag nu de zaak gebruiken met inachtneming van
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de bepalingen van titel 8 boek 3 BW. De vraag rijst of de tegenprestatie die de
vruchtgebruiker voor het recht van vruchtgebruik ontvangt, kan worden aangemerkt als vergoeding die belastbaar is en zo ja, op grond van artikel 24 of 31 lid
1 Wet IB 1964.
Ik heb reeds in paragraaf 2.1I.2.a betoogd dat van inkomsten uit een onroerende zaak slechts kan worden gesproken wanneer een naar haar aard periodieke vergoeding wordt ontvangen voor het afstaan van het gebruik van de onroerende
zaak, waarbij de zaak als bron van inkomen blijft bestaan. Slechts dan kan van
een voordeel getrokken uit het vermogensbestanddeel worden gesproken.U Door
de vervreemding van het recht van vruchtgebruik verliest de vruchtgebruiker elk
belang bij de onroerende zaak, zodat naar rnijn mening niet kan worden gesproken van een voordeel getrokken uit het pand.
Is de opbrengst dan aan te mer ken als een vergoeding voor te derven inkomsten? Deze vraag moet naar mijn mening ontkennend worden beantwoord.
Het woongenot dat de vruchtgebruiker bezat uit hoofde van zijn recht van vruchtgebruik speelde zich af in de bestedingssfeer (hij heeft immers het woongenot gekocht). Het woongenot leverde voor hem geen belastbare inkomst Op.32 Wanneer
hij dat recht vervolgens te gelde maakt, kan hij niet iets genieten wegens te derven
inkomsten, omdat het woongenot geen inkomst was. De vruchtgebruiker uit de
vorige paragraaf was inkomensverwervend bezig. De vruchtgebruiker die het
vruchtgebruik van een pand koopt, teneinde het te gaan bewonen, is inkom ensbestedend bezig.
De verkrijger van het recht van vruchtgebruik offert een bedrag op om het pand
te kunnen bewonen. Daarmee besteedt hij inkomsten, hetgeen geen gevolgen voor
de inkomstenbelasting met zich meebrengt.
In mijn opvatting wordt de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een
onroerende zaak onder bezwarende titel in aile gevallen als een vervreemding van
inkomsten aangemerkt. Wanneer de vruchtgebruiker het pand gaat bewonen, is
hij inkomensbestedend bezig, zodat hij geen inkomsten heeft gekocht. Ten tijde
van de vestiging is de koopsom voor hem niet aftrekbaar. Vervreemding van het
recht van vruchgebruik betekent voor hem geen vervreemding van inkomsten, zodat de ontvangen tegenprestatie niet belastbaar is.

5.II.2.d De vruchtgebruikerlbewoner gaat het pand verhuren
Een vruchtgebruiker die onder bezwarende titel het recht van vruchtgebruik van
een onroerende zaak verwerft en daarin gaat wonen, is inkomensbestedend bezig.
De koopsom die hij voor het recht van vruchtgebruik heeft betaald, is niet aftrekbaar. Stel dat na een aantal jaren de vruchtgebruiker overgaat tot ontruiming van
het pand en (met inachtneming van artikeI3:217) het gaat verhuren aan een derde.
De huurpenningen zijn vruchten van de onroerende zaak. De vruchtgebruiker
stapt van een inkomensbestedende activiteit over naar een inkomensverwervende
31. In de jurisprudentie worden echter ook andere opbrengsten als inkomsten getrokken uit de onroerende zaak aangernerkt. Voor een bespreking hiervan verwijs ik naar hoofdstuk 7.
32. Dit is anders indien het recht van vruchtgebruik om niet is verkregen. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 5.11.2.e.
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activiteit. De huurpenningen worden bij de vruchtgebruiker belast op grond van
artikel 24 Wet IB 1964.
Ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik was de koopsom niet
aftrekbaar voor de vruchtgebruiker. Op het moment dat hij overgaat tot verhuur
van het pand, zou moeten worden bezien welk gedeeite van de koopsom van het
recht van vruchtgebruik betrekking heeft op de inkomensbestedende activiteit en
welk gedeelte betrekking heeft op de inkomstenverwervende
activiteit. Bezien
moet worden welk bedrag aan huurwaarde aan de vruchtgebruiker als bewoner
van het pand moet worden toegerekend. Met ander woorden: welk bedrag van de
aankoopsom heeft de vruchtgebruiker 'verwoond'? Het restant zou vervolgens aftrekbaar behoren te zijn, omdat dit gedeelte ter verwerving van inkomsten blijkt
te zijn betaaId. Hierbij moet hij de bepaling van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 in
acht nemen. Dit zou tot een redelijk resultaat leiden. Op grond van artikel35 Wet
IB 1964 zijn immers de kosten gemaakt ter verwerving van inkomsten aftrekbaar.
Artikel 38 lid 1 Wet IB 1964 bepaalt echter dat de kosten in aanmerking worden
genomen op het moment dat zij zijn betaald. Dit tijdstip heeft in dit geval in een
eerder jaar plaatsgevonden. Men zou derhalve kunnen stellen dat in het jaar waarin de vruchtgebruiker overgaat tot verhuur van het pand, hij geen kosten heeft betaald en er derhalve niets meer voor hem aftrekbaar is. Het betreft echter kosten
ter zake van de verkrijging van de gerechtigdheid tot voordelen getrokken uit onroerende zaken. Ik meen dat een redelijke wetsuitleg van de artikelen 36 lid 9 en
artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 met zich meebrengt dat deze kosten naarmate de inkomsten uit die gerechtigdheid vloeien, aftrekbaar behoren te zijn. Als artikel 38
lid 3 Wet IB 1964 aileen geldt voor tijdelijke genotsrechten brengt deze interpretatie echter geen oplossing voor de vruchtgebruiker van een onvoorwaardelijk recht
van vruchtgebruik met zich mee.

5.Il.2.e De vruchtgebruiker
zelfbewoning aan

van een verhuurd pand wendt he! pand voor

Een vruchtgebruiker die het recht van vruchtgebruik van een verhuurd pand
koopt, is inkomensverwervend bezig. Hij kan de koopsom voor zijn recht van
vruchtgebruik aftrekken, met inachtneming van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964.
Dat betekent dat de koopsom aftrekbaar is in het jaar van betaling voor zover hij
inkomsten uit het pand geniet. Het restant van de koopsom schuift door naar het
volgende jaar.
Indien de vruchtgebruiker overgaat tot zelfbewoning van het pand, vervalt de
aftrekbaarheid van het restant van de koopsom. Vanaf het moment van zelfbewoning is hij immmers inkomensbestedend bezig. De koopsom heeft achteraf bezien
gedeeltelijk betrekking op de verwerving van inkomsten en gedeeitelijk betrekking
op de besteding van inkomsten.
Ik meen ook dat artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 tot deze conclusie leidt. Omdat
hij overstapt naar een inkomensbestedende activiteit, geniet hij niet langer voordelen in fiscale zin uit de onroerende zaak. Het nog niet afgetrokken gedeelte van
de koopsom is niet langer aftrekbaar.
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5.11.2./ Het recht van vruchtgebruik van een onroerende zaak om niet
De vruchtgebruiker die om niet het recht van vruchtgebruik van een onroerende
zaak verwerft, en zelf daar in gaat wonen, zal voor de huurwaarde worden belast.
Dit zal zich voordoen indien de vruchtgebruiker het recht van vruchtgebruik als
legataris ontvangt. Een ieder die een gebruiksrecht van een pand heeft om niet,
wordt voor de huurwaarde op grond van artikel 42a Wet IB 1964 in de heffing
betrokken.
Als de vruchtgebruiker in dit geval het recht van vruchtgebruik vervreemdt onder bezwarende titel, is de opbrengst bij hem belast. Hij vervreemdt immers inkomsten, omdat hij voorheen de inkomsten uit het pand genoot in de vorm van
het woongenot en nu de inkomsten uit het pand realiseert in de vorm van geld.
Hij geniet naar mijn mening iets ter vervanging van te derven inkomsten. Het bijzondere tarief is van toepassing op de ontvangen tegenprestatie.
Ook hier is onduidelijk hoe de Hoge Raad zal oordelen. Wanneer de vruchtgebruiker een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik heeft en dit vervreemdt onder bezwarende titel, zal dat naar mijn mening in de opvatting van de Hoge Raad
niet tot een belastbare bate leiden, omdat het recht van vruchtgebruik zich in de
vermogenssfeer bevindt (zie paragraaf 5.II.2.a).

5.1I.2.g De vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid vervreemdt het recht
van vruchtgebruik
De vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid heeft verregaande bevoegdheden
aangaande het vruchtgebruikvermogen
(zie het eerste deel van hoofdstuk 2). Indien hij dit recht vervreemdt aan een derde, gaat op grand van artikel 3:223 BW
de verteringsbevoegdheid niet over op de verkrijger van het vruchtgebruik, zodat
de vruchtgebruiker in mijn opvatting wederom niets anders vervreemdt dan zijn
recht op de toekomstige inkomsten. De verkoopopbrengst van het recht van
vruchtgebruik behoort dan tot het inkomen. De verkrijger van het recht van
vruchtgebruik kan de koopsom van zijn inkomen aftrekken. Uiteraard weer met
inachtneming van het bepaalde in artikel 38 lid 3 Wet IB 1964.

5.II.2.h Samenvatting
De door de Hoge Raad ontwikkelde criteria om te bepalen of de vestiging van een
recht van vruchtgebruik zich afspeelt in de inkomstensfeer of in de vermogenssfeer lijken niet direct te kunnen worden toegepast op de vruchtgebruiker die zijn
recht van vruchtgebruik vervreemdt. Wanneer de vruchtgebruiker zijn recht van
vruchtgebruik vervreemdt en men houdt vast aan het onderscheid voorwaardelijk
- onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik, dan dient vanuit de vruchtgebruiker die vervreemdt, te worden bepaald wat hij vervreemdt. Indien ten tijde van
de verwerving van het recht van vruchtgebruik, het recht voor hem in de verrnogenssfeer is geplaatst, verkoopt hij naar mijn mening geen inkomsten indien hij
zijn recht vervreemdt. Is de verwerving van het vruchtgebruik destijds als verwerving van inkomsten aangemerkt, dan vervreemdt hij inkomsten.
185

TUDENS BESTAAN VAN RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK

Naar mijn mening dient in beginsel steeds de verkoopsom van het vruchtgebruik
te worden belast omdat niet meer wordt verkocht dan de toekomstige vruchten.
Deze regel geldt niet onder aIle omstandigheden. De tegenprestatie is niet belast
wanneer de vruchtgebruiker met de vervreemding van het vruchtgebruik het
woongenot van pand dat hij in vruchtgebruik had, afstaat. Hij geniet geen inkomsten uit het pand omdat hij door de transactie elk belang bij het pand verliest.
Tevens ontvangt hij niets ter vervanging van inkomsten omdat het woongenot
voor hem niet als inkomsten was aan te merken.

5.11.3 Vruchtgebruiker

en hoofdgerechtigde

vervreemden de volle eigendom

In de hier bedoelde situatie wordt de volle eigendom vervreemd. Deze situatie
moet men onderscheiden van het geval dat de hoofdgerechtigde de blote eigendom
en de vruchtgebruiker het recht van vruchtgebruik aan de derde verkoopt. In dat
geval houdt het recht van vruchtgebruik op het vermogensbestanddeel
op te
bestaan. Voor de fiscale gevolgen hiervan verwijs ik naar paragraaf 6.11.l.
In het geval dat de volle eigendom van een vermogensbestanddeel,
waarop een
recht van vruchtgebruik rust, wordt vervreemd, doen de gevolgen van artikel
3:213 zich gevoelen. Hetgeen in de plaats van aan vruchtgebruik onderworpen
goederen treedt, behoort aan de hoofdgerechtigde toe en is eveneens aan het
vruchtgebruik onderworpen.
In paragraaf 3.1.4 heb ik betoogd dat bij vervreemding van een verrnogensbestanddeel de tegenprestatie moet worden gesplitst in een deel dat betrekking
heeft op het vermogensbestanddeel zelf en een deel dat betrekking heeft op de gerijpte nog niet opeisbare vrucht. Door de te gelde making lost de rijpende vrucht
zich op in een geldsom. De vergoeding voor het gerijpte deel van de vrucht dient
als vervangende vrucht aan de vruchtgebruiker toe te komen en wordt bij hem in
de heffing betrokken op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Indien men van mening is dat geen sprake is van een vervangende vrucht, dan
zal het vruchtgebruik op de volledige tegenprestatie gaan rusten. De tegenprestatie
behoort geheel toe aan de hoofdgerechtigde onder de last van het vruchtgebruik.
Fiscaal wordt echter de lopende termijn uit de tegenprestatie gelicht (zie paragraaf
2.I1.4). Deze inkomst wordt dan bij de hoofdgerechtigde, die daarop recht heeft,
in aanmerking genomen. Naar rnijn mening zou de volle waarde bij hem in heffing moeten worden betrokken. Blijkens constante jurisprudentie wordt bij hem
echter slechts de blote-eigendomswaarde
in aanmerking genom en (zie paragraaf
3.11.1). Dit laatste geldt overigens voor aIle gevallen dat een inkomst wordt genoten die niet als vrucht kwalificeert.

5.11.4 Conclusies
In deze paragraaf zijn de fiscale gevolgen besproken die door de verschillende
transacties, verricht door de hoofdgerechtigde en de vruchtgebruiker gedurende
het recht van vruchtgebruik, worden opgeroepen. Eerst is aandacht besteed aan
de hoofdgerechtigde. Indien de belastingplichtige slechts de blote eigendom van
een vermogensbestanddeel
verwerft, kan, blijkens de jurisprudentie, de waarde186
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aanwas naar volle eigendom niet als inkomst uit vermogen worden aangemerkt.
Door de afsplitsing van het recht op de inkomsten (voor zover deze als vruchten
kwalificeren) daalt tijdelijk de waarde van de bron. De waarde-aanwas dient te
worden beschouwd als een vermogensmutatie. Tevens is niet een genietingsmoment aan te wijzen. De enige wijze van genieten zou 'verrekening' kunnen zijn,
Er ontstaan, door de verkoop van de blote eigendom, echter geen 'heen en weer'vorderingen die voor verrekening in aanmerking zouden kunnen komen. Dit leidt
tot onbevredigende gevolgen indien de inkomsten van de bron worden afgesplitst
in de ondernemingssfeer en de blote eigendom wordt verkocht aan een particulier.
Om de ergste uitwassen te bestrijden is artikel 25a in de wet opgenomen. De regeling is enerzijds te beperkt omdat zij slechts ziet op verrnogensrechten en anderzijds te ruim omdat de bijtelling onder veel omstandigheden tot een dubbele heffing leidt. Voorgesteld is een regeling in artikel31 Wet IB 1964 die weliswaar complexer is maar naast de blote eigendom van vermogensrechten tevens toepassing
kan vinden op blote eigendom van zaken. De regeling in artikel 31 Wet IB 1964
zou zodanig moeten worden geformuleerd dat, uitgaande van het geinvesteerd
vermogen, de looptijd en de rekenrente, bij de hoofdgerechtigde de door hem gederfde opbrengsten worden belast. Tevens moet een voorziening worden opgenomen om dubbele heffing te voorkomen. Uitdrukkelijk dient vermelding dat deze
bepaling slechts mag gelden als de afsplitsing van het vruchtgebruik in de ondernerningssfeer heeft plaatsgevonden.
Tevens is aandacht besteed aan de problematiek die ontstaat wanneer de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt. De door de Hoge Raad ontwikkelde criteria om te bepalen of de vestiging van een recht van vruchtgebruik
zich afspeeJt in de inkomstensfeer of in de vermogenssfeer, dienen slechts te worden aangelegd bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik. Als de vruchtgebruiker later zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt, vervreemdt hij inkomsten
als zijn recht als zodanig bij de vestiging is gekwalificeerd. Is de vestiging van het
recht van vruchtgebruik als vermogenstransactie gekwalificeerd, dan vervreemdt
de vruchtgebruiker een gedeelte van het verrnogensbestanddeel
en niet de inkomsten. Het enkel verstrijken van de tijd leidt derhalve niet tot een herkwalificatie.
Mijn opvatting dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel in beginsel steeds als een inkomstentransactie moet worden gekwalificeerd, brengt met zich mee dat de tegenprestatie die de vruchtgebruiker realiseert
bij de vervreemding van zijn recht, tot zijn inkomen behoort te worden gerekend.
De tegenprestatie die hij voor het recht van vruchtgebruik - verworven onder bezwarende titel - ontvangt, is evenwel niet belast indien de vruchtgebruiker met
de vervreemding van het vruchtgebruik het woongenot van de onroerende zaak afstaat. Hij geniet geen inkomsten uit de onroerende zaak omdat hij door de transactie elk belang bij het pand verliest. Tevens ontvangt hij niets ter vervanging van
inkomsten omdat het woongenot voor hem niet als inkomsten was aan te mer ken.
Gedurende de zelfbewoning was hij inkomensbestedend bezig. Dit is slechts anders indien hij het recht van vruchtgebruik om niet heeft verworven. In dat geval
brengt artikel 42a Wet IB 1964 met zich mee dat hij voor de huurwaarde wordt
belast. Vervreemding van het recht van vruchtgebruik betekent dan vervreemding
van het woongenot en derhalve vervreemding van inkomsten.
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Wanneer de volle eigendom wordt vervreemd, zal naar rnijn mening de tegenprestatie voor de tot dat moment gerijpte vrucht bij de vruchtgebruiker in aanmerking moeten worden genomen op grand van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Door
de vervreemding ontvangt hij een vergoeding ter vervanging van de vrucht. Indien
bij vervreemding een inkomst ontstaat die niet als vrucht kwalificeert, behoort deze aan de hoofdgerechtigde toe onder de last van het vruchtgebruik. De hoofdgerechtigde wordt blijkens de - naar mijn mening onjuiste - rechtspraak slechts
voor de blote-eigendomswaarde
in de heffing betrokken.
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6 Ret einde van het vruchtgebruik

DEEL I CIYIELRECHTELIJKE ASPECTEN

6.1.1 Het teniet gaan van het vruchtgebruik
Het tenietgaan van beperkte rechten is geregeld in artikel 3:81. Daamaast bevatten ook artikel 3:203 en artikel 3:224 beeindigingsmomenten.
Artikel 3:81 noemt vijf manieren waarop een beperkt recht teniet gaatl:
1. Het beperkte recht gaat teniet doordat het goed waaruit het beperkte recht is
afgeleid, teniet gaat. Indien derhalve het eigendomsrecht van de hoofdgerechtigde teniet gaat, komt daarmee tevens een einde aan het recht van vruchtgebruik. In de regel zal echter bij het tenietgaan van het eigendomsrecht een ander goed de plaats innemen van het verloren gegane goed. Krachtens de regels
van de zaaksvervanging (artikel 3:213) blijft het recht van vruchtgebruik in
stand.
2. Het beperkte recht gaat teniet door het verstrijken van de terrnijn waarvoor het
recht is gevestigd, of door het intreden van een ontbindende voorwaarde. Het
recht van vruchtgebruik 'eindigt in elk geval door de dood van de vruchtgebruiker en indien deze een rechtspersoon is door de ontbinding van deze rechtspersoon of na verloop van dertig jaren (artikel 3:203 lid 2 en 3). Deze beeindigingsmomenten zijn dwingend voorgeschreven. Vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde kunnen echter ook nog andere beeindigingsmornenten zijn overeengekomen.
Als de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik heeft overgedragen aan
een ander, blijft de duur van het recht (mede) afhankelijk van het leven van
de oorspronkelijke vruchtgebruiker. Indien de verkrijger van het recht van
vruchtgebruik overlijdt, blijft het recht derhalve in stand.
3. Het beperkte recht gaat teniet door afstand. Het uitgangspunt in het nieuwe
BW omtrent afstand is dat dit een tweezijdige rechtshandeling is. In artikel
3:224 is geregeld dat de hoofdgerechtigde is gehouden mee te werken aan de
afstand door de vruchtgebruiker van zijn recht uit hoofde van de daaraan verbonden lasten en verplichtingen. Het laat zich immers denken dat de goederen
zo weinig vruchten of genot opleveren dat dit niet opweegt tegen de verplichtingen die de vruchtgebruiker in acht moet nemen.
4. Het beperkte recht gaat teniet door opzegging, indien de bevoegdheid daartoe
bij de wet of bij de vestiging van het recht aan de hoofdgerechtigde, aan de beperkt gerechtigde of aan beiden is toegekend. Artikel 3:210 lid 2 bepaalt dat
l , Voor het teniet gaan van het recht van vruchtgebruik door verjaring en door de regels van derdenbescherming verwijs ik naar Kleijn, Vruchtgebruik, biz. 23 e.v.
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de vruchtgebruiker bevoegd is overeenkomsten te ontbinden of op te zeggen
mits een goed beheer dit met zich meebrengt. Kleijn2 ziet hierin een opzeggingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3:81. Uit de parlementaire stukken '
blijkt echter dat de bevoegdheid tot opzegging en ontbinding een precisering
is van het in artikel 3:207 bedoelde goede beheer. Het goede beheer betreft de
goederen die onder de klem van het vruchtgebruik liggen. Het lijkt mij dan ook
meer in de strekking van artikel3:2IO besloten te liggen dat de vruchtgebruiker
opzeggingsbevoegdheden heeft aangaande bepaalde goederen waarvan hij het
vruchtgebruik heeft. Of dit tevens een opzeggingsbevoegdheid van het recht
van vruchtgebruik zelf behelst is naar mijn mening twijfelachtig.
5. Het beperkte recht gaat tevens teniet door vermenging. In dit geval komt het
beperkte recht en het moederrecht in een hand. Dit doet zich bijv. voor indien
de hoofdgerechtigde de blote eigendom vervreemdt aan de vruchtgebruiker of
indien de hoofdgerechtigde overlijdt en de vruchtgebruiker als erfgenaam heeft
benoemd.
Het recht van vruchtgebruik gaat eveneens teniet door vermenging van vervangbare zaken. Indien de vruchtgebruiker deze niet afgezonderd houdt van
zijn eigen vermogen, eindigt het vruchtgebruik op deze goederen en is de
vruchtgebruiker gehouden een schadevergoeding te betalen aan de hoofdgerechtigde (zie paragraaf 2.1.3).

DEEL II FISCAALRECHTELUKE

6.ll.1 De vruchtgebruiker

ASPECTEN

doet afstand van het recht van vruchtgebruik

Wanneer de vruchtgebruiker om niet afstand doet van zijn recht van vruchtgebruik zal dit geen gevolgen voor de inkomstenbelasting met zich mee brengen. In
het hiernavolgende wordt ervan uitgegaan dat de vruchtgebruiker onder bezwarende titel afstand doet van zijn recht.
In de jurisprudentie wordt onderscheid gemaakt tussen de vestiging van een
voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik. Een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik speelt zich af in de vermogenssfeer (met inachtnerning van de verfijningen die de Hoge Raad in HR BNB 1987/103 en HR
BNB 1989/74 heeft aangebracht). Afstand van een onvoorwaardelijk recht van
vruchtgebruik brengt derhalve geen gevolgen voor de inkomstenbelasting met zich
mee. De vruchtgebruiker vervreemdt een (deel van het) vermogensbestanddeel, de
hoofdgerechtigde verwerft een (deel van het) vermogensbestanddeel. Dit is slechts
anders wanneer men ervan uitgaat dat ten tijde van de afstand opnieuw de criteria
die in de jurisprudentie zijn ontwikkeld, moeten worden aangelegd. Ik meen dat
dit niet zo is (zie paragraaf 5.I1.2.a).
De vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik wordt gelijkgesteld met de vervreemding van inkomsten. Indien de vruchtgebruiker afstand
doet van een dergelijk recht van vruchtgebruik, leidt dit tot de gevolgtrekking dat
hij afstand doet van inkomsten. Dat betekent dat de vergoeding bij hem wordt be2. Vruchtgebruik, biz. 20.
3. Van Zeben/Du Pon, De parlernentaire

190

geschiedenis van het nieuwe burgerlijk recht, Boek 3, biz. 656.

AFSTAND RECHT VRUCHTGEBRUIK

last op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Volledigheidshalve merk ik op dat
deze gevolgtrekking naar mijn mening ook zou moeten gelden wanneer de afstand
een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik betreft.
Bij afstand betaalt de hoofdgerechtigde aan de vruchtgebruiker een vergoeding
voor de waarde van het recht. Indien vanuit de vruchtgebruiker wordt geconcludeerd tot vervreemding van inkomsten, koopt de hoofdgerechtigde inkomsten.
Hij koopt een gedeelte van de toekomstige inkomsten terug die hij destijds heeft
verkocht.
Voorbeeld
A is eigenaar van een vermogensbestanddeel
ter waarde van f 350 000. Hij
vestigt ten behoeve van Been recht van vruchtgebruik voor een peri ode van 10
jaar. De te verwachten vruchten zullen jaarlijks flO 000 bedragen. De waarde van
het vruchtgebruik (bij een marktrente van 9%) bedraagt ca. f 65 000. In jaar 5
doet B afstand van zijn recht van vruchtgebruik. Hij ontvangt hiervoor f 45 000.
Ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik is f 65 000 belast bij
A op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. B heeft de betaalde koopsom ten
laste van zijn inkomen kunnen brengen met inachtneming van artikel 38 lid 3 Wet
IB 1964.
Ten tijde van de afstand ontvangt B f 45 000 ter vervanging van te derven inkomsten. Het gedeelte van de aankoopsom van het recht van vruchtgebruik dat
nog niet ten laste van zijn inkomen is gebracht, kan hij in dit jaar aftrekken. Het
saldo wordt naar het bijzondere tarief belast.
A heeft ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik een bate genoten van f 65 000. Dat was op dat moment de waarde van de in de toekomst te verwachten vruchten. Na 5 jaar komt dit recht op de vruchten weer bij hem terug,
waarvoor hij f 45 000 betaalt. Hij betaalt een gedeelte van de ontvangen vergoeding terug aan B. Dit zou bij A moeten leiden tot een negatieve inkomst van
f 45 000. De toekomstige inkomsten uit het vermogensbestanddeel zullen te zijner
tijd bij hem in de heffing worden betrokken. Aan de problematiek van artikel 38
lid 3 Wet IB 1964 komt men niet toe.

6.II.l.a Afstand
verkregen

van het recht van vruchtgebruik

dat krachtens erfrecht is

In mijn opvatting dat voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting
elk recht van vruchtgebruik als een recht op de inkomsten moet worden gekwalificeerd, wordt elke afstand van het recht tegen een vergoeding als belastbaar feit
aangemerkt. De vruchtgebruiker doet immers afstand van zijn inkomsten en ontvangt daarvoor een vergoeding. Dat brengt met zich mee dat ook een recht van
vruchtgebruik dat om niet is verkregen door de vruchtgebruiker (veelal ten gevolge van een legaat), waarvan tegen vergoeding afstand wordt gedaan, leidt tot een
belastbare bate bij de vruchtgebruiker.
De hoofdgerechtigden (veelal de kinderen) betalen een vergoeding voor die inkomsten. Dit bedrag behoort derhalve bij hen aftrekbaar te zijn. Zij maken immers kosten ter verwerving van inkomsten. Op grond van artikel 38 lid 3 Wet IB
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1964 is de aftrekbaarheid van dergelijke kosten beperkt tot het bedrag dat krachtens die gerechtigdheid wordt ontvangen. Wanneer men 'krachtens die gerechtigdheid' interpreteert als 'krachtens het recht van vruchtgebruik', dan is bij de hoofdgerechtigden niets aftrekbaar omdat zij niet als vruchtgebruikers doch als eigenaren de inkomsten genieten. De hoofdgerechtigden maken echter kosten ter verwerving van inkomsten als eigenaren. 'Krachtens die gerechtigdheid' moet dan worden uitgelegd als 'krachtens het eigendomsrecht'. Aileen deze interpretatie levert
een billijk resultaat op.
Het voorgaande verdient echter nuancering indien een vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid afstand doet van zijn recht ten behoeve van de hoofdgerechtigde. Men kan immers verdedigen dat in dat geval de waarde van het vruchtgebruik
niet aIleen door de toekomstige inkomsten wordt bepaald, maar mede door de
waarde van de vermogensbestanddelen
ten aanzien waarvan het verteringsrecht
bestaat. Bij overdracht van dit recht van vruchtgebruik aan een derde gaat de verteringsbevoegdheid niet over naar die derde. In dat geval weerspiegelt de tegenpresta tie voor het vruchtgebruik uiteraard slechts de waarde van de in de toekomst
te verwachten vruchten.
In het geval dat afstand ten behoeve van de hoofdgerechtigden wordt gedaan,
ben ik geneigd de vergoeding voor de afstand van het vruchtgebruik niet belastbaar te achten, omdat meer dan aIleen de toekomstige vruchten wordt vervreemd.
De vergoeding heeft mede betrekking op het vermogensbestanddeel zelf. In de tegenprestatie kan slechts een vergoeding voor de reeds gerijpte, doch nog niet genoten inkomsten en voor de lopende inkomst zijn begrepen. Hiervoor verwijs ik naar
hetgeen ik hieromtrent heb opgemerkt in paragraaf 2.II.4.c.
Hoe de Hoge Raad hierover zal oordelen, is vooralsnog onduidelijk. Ik meen
dat wanneer afstand wordt gedaan van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik de ontvangen vergoeding - in de leer van de Hoge Raad - in de vermogenssfeer ligt. De vraag is echter of de Hoge Raad de te verwachten genotsperiode
opnieuw gaat beoordelen ten tijde van de afstand. Wanneer op dat moment nog
slechts 'een betrekkelijk korte genotsperiode' is te verwachten, zou dat betekenen
dat de ontvangen vergoeding als vervangende ink oms ten op grond van artikel 31
lid 1 Wet IB 1964 moet worden belast. Deze opvatting komt mij niet juist voor
(zie paragraaf 5.II.2.a).

6.11.2 De vruchtgebruiker

verwerft de blote eigendom

Wanneer de vruchtgebruiker de blote eigendom verwerft, gaat het recht van
vruchtgebruik door vermenging teniet. De aankoop van de blote eigendom betekent de verwerving van een vermogensbestanddeel en heeft geen gevolgen voor de
inkomsten uit vermogen. Indien de koopsom van het vruchtgebruik kwalificeerde
als kosten ter verwerving van inkomsten, is voor de vruchtgebruiker artikel 38 lid
3 Wet IB 1964 van toepassing geweest. Op grond van deze bepaling heeft hij dat
gedeelte van de koopsom afgetrokken waartegenover hij vruchten heeft genoten
uit hoofde van zijn recht van vruchtgebruik. Indien de koopsom ter verwerving
van het recht van vruchtgebruik nog niet volledig van het inkomen is afgetrokken
ten tijde van de verwerving van de blote eigendom, vervalt het aftrekrecht voor
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het restant. In artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 is immers bepaald dat de kosten in aanmer king worden genomen tot ten hoogste het bedrag dat in het jaar krachtens die
gerechtigdheid en bij vervreemding daarvan aan inkomsten is genoten. De vruchtgebruiker geniet na de verwerving van de blote eigendom de inkomsten niet meer
als vruchtgebruiker maar als eigenaar.
Door deze bepaling moest onder meer worden voorkomen dat een belastingplichtige een gedeelte van de koopsom van een vermogensbestanddee1 aan de fiscus zou presenteren door de verwerving in twee fasen te laten veriopen. Eerst de
aankoop van het recht van vruchtgebruik en vervolgens de blote eigendom.
De regeling van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 schiet echter over haar doel heen,
indien het recht van vruchtgebruik van een binnenlandse particulier wordt gekocht. Die binnenlandse particulier wordt immers op grond van artikel 31 lid 1
Wet IB 1964 voor de ontvangen vergoeding in de heffing betrokken (zie paragraaf
4.11.3).
Voorbee/d
Laten we uitgaan van de volgende extreme situatie. A vestigt op 31 december
van enig jaar het recht van vruchtgebruik ten behoeve van B. De waarde van het
vruchtgebruik wordt op f 50 000 bepaald. De waarde van het vermogensbestanddeel waarop het recht van vruchtgebruik gaat rusten bedraagt f 350 000. Op 1 januari van het volgende jaar koopt B de blote eigendom van het verrnogensbestanddeel voor f 300 000. Los van de vraag of dit niet als samenstel van rechtshandelingen moet worden beschouwd, brengt de transactie met zich mee dat:
A voor f 50 000 wordt belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964;
B dit bedrag niet kan aftrekken omdat artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 de aftrek
beperkt tot de inkomsten die krachtens het recht van vruchtgebruik worden genoten (in dit geval gesteld op nihil).
Men dient deze situatie te onder scheid en van het geval beschreven in paragraaf
6.II.1.a. In dat geval verwierven de hoofdgerechtigden de volle eigendom. Zij
betaalden een vergoeding aan de vruchtgebruiker ter zake van de afstand. De
hoofdgerechtigden maakten kosten ter verwerving van inkomsten krachtens
hun eigendomsrecht. De kosten behoren op grond van artikel 38 lid 3 Wet IB
1964 aftrekbaar te zijn naarmate zij inkomsten krachtens hun eigendomsrecht
genieten. In het hier aan de orde zijnde geval koopt Been recht van vruchtgebruik. De betaalde koopsom is aftrekbaar voor zover hij inkomsten krachtens
dit recht geniet. Hij geniet na de verwerving van de blote eigendom geen inkomsten krachtens zijn recht van vruchtgebruik, maar krachtens zijn eigendomsrecht. Dat het aftrekrecht vervalt op het moment dat de gerechtigde de
volle eigendom verwerft, blijkt ook uit de toelichting op de artikelen 36 lid 9
en 38 lid 3 Wet IB 1964. Daarom is opgenomen dat aftrekbaar is het bedrag
tot ten hoogste de inkomsten die krachtens die gerechtigdheid worden genoten.
In paragraaf 6.I1.1.a zijn de kosten betaald ter zake van de gerechtigdheid als
eigenaar en in die hoedanigheid worden de inkomsten genoten. In het hier aan
de orde zijnde geval zijn de kosten betaald ter zake van het recht van vruchtgebruik en worden de inkomsten genoten in de hoedanigheid van eigenaar.
B wordt in de daaropvolgende jaren voor de inkomsten uit het verrnogensbestanddeel belast op grond van artikel 24 Wet IB 1964.
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In dit geval wordt tweemaal geheven over de inkomsten. Enerzijds bij A omdat
hij toekomstige inkomsten realiseert, en vervolgens bij B op het moment dat hij
die toekomstige inkomsten geniet.
Gezien het bovenstaande - en hetgeen hieromtrent in paragraaf 4.11.3 is opgemerkt - zou de werking van artikel38lid 3 Wet IB 1964 moeten worden beperkt
tot die gevallen dat de gerechtigdheid tot voordelen niet is gekocht van een binnenlandse particulier. Is de gerechtigdheid tot voordelen wei gekocht van een binnenlandse particulier, dan komt de fiscus niets tekort. De aftrekpost bij de een leidt
tot een belastbare bate bij de ander.

6.11.3 Conclusies
Wanneer de vruchtgebruiker afstand doet van zijn recht van vruchtgebruik dient
de vergoeding naar mijn mening onder alle omstandigheden ter vervanging van de
te derven inkomsten. De vergoeding is bij de vruchtgebruiker belast op grond van
artikel 31 lid I Wet IB 1964. Indien de vruchtgebruiker het recht van vruchtgebruik destijds onder bezwarende titel heeft verworven, wordt de vergoeding die
de hoofdgerechtigde aan de vruchtgebruiker ter zake van de afstand moet voldoen
bij hem (hoofdgerechtigde) als negatieve inkomst aangemerkt.
Indien het vruchtgebruik destijds om niet is verkregen, is de betaalde vergoeding voor de hoofdgerechtigde aftrekbaar met inachtneming van de temporisering
van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964.
Hoe de Hoge Raad hierover zal oordelen, is vooralsnog onduidelijk. Ik meen
dat in de opvatting van de Hoge Raad de vergoeding wegens afstand van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik geen belastbare bate is, omdat de afstand
als vermogenstransactie moet worden aangemerkt. De vergoeding voor de afstand
van een voorwaardelijk recht zal als vervanging van inkomsten kwalificeren.
In het geval dat een vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid afstand doet
van zijn recht van vruchtgebruik, ziet de vergoeding op meer dan alleen de waarde
van de te derven vruchten. Hij verliest door de afstand tevens het recht het vruchtgebruikvermogen te gel de te maken en te verteren.
De vruchtgebruiker
die de blote eigendom bijkoopt, verricht een vermogenstransactie. Deze gebeurtenis brengt geen gevolgen voor de inkomsten uit vermogen met zich mee. Bij de vruchtgebruiker vervalt het recht om het nog niet afgetrokken gedeelte van de koopsom, betaald voor het recht van vruchtgebruik,
alsnog ten laste van zijn inkomen te brengen. Wanneer het recht van vruchtgebruik destijds van een binnenlandse particulier is verworven, treedt er voor het
niet afgetrokken gedeelte dubbele heffing op.
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De vruchtgebruiker mag blijkens artikel 3:207 BW de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen gebruiken overeenkomstig de bij de vestiging gestelde regels,
of, bij gebreke van zodanige regels, met inachtnerning van de aard van de goederen en de ten aanzien van het gebruik bestaande gewoonten. Voor onroerende zaken is naast deze algemene hoofdregel tevens een aantal specifieke voorschriften
van belang, t.w. artikel 3:220 betreffende onderhoud, artikel 3:222 betreffende
schulden, artike13:209 betreffende verzekeringspremies en artikel3:217 betreffende verhuur en verpachting. Voor ik overga tot bespreking van deze artikelen wordt
eerst kort aandacht besteed aan de vruchten die een onroerende zaak oplevert.
Voor een uitgebreide bespreking van de inhoud van het begrip 'vrucht' wordt verwezen naar het eerste gedeelte van hoofdstuk 3.

7.1.1 De vrucbten van onroerende zaken
De vruchtgebruiker heeft recht op de vruchten en kan het vruchtgebruikvermogen
gebruiken en verbruiken met inachtneming van de bestemming. Van een vrucht
is slechts sprake indien het hoofdgoed in stand blijft. Betreft het hoofdgoed een
onroerende zaak, dan bestaan de vruchten uit het te gelde gemaakte gebruiksrecht. De huur- en pachtpenningen behoren aan de vruchtgebruiker toe. In het geval de huurder een andere prestatie verricht zoals de aanbouw van een serre of garage, is deze aanbouw geen vrucht in die zin dat geen afscheiding plaatsvindt.
Door de aanbouw gaat de serre of garage behoren tot het hoofdgoed. De hoofdgerechtigde heeft echter een vergoedingsplicht aan de vruchtgebruiker, de vruchtgebruiker ontvangt de vergoeding ter vervanging van zijn vrucht.
Is het pand niet verhuurd, dan kan de vruchtgebruiker de zaak gebruiken, wederom met inachtneming van de bestemming. Hij geniet het woongenot krachtens
zijn recht van vruchtgebruik.
Verzekeringspenningen ter vergoeding van beschadigingen aan het pand, zijn
geen vruchten. De verzekeringspenningen
dienen immers om het aangetaste
hoofdgoed te herstellen.
Wanneer het recht van vruchtgebruik rust op een stuk grond, bepaalt de
bestemrning van de grond wat als vrucht kan worden beschouwd. Wanneer het
vruchtgebruik rust op bosgrond, bepaalt de bestemming wat als vrucht kan ~orden aangemerkt. Indien de bestemrning van de zaak is als zodanig in stand te blijyen, mag de vruchtgebruiker niet de bomen kappen en het kaphout vervreemden.
Slechts voor zover het bosbeheer vergt dat houtopstanden worden gekapt, zijn de195
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ze als vruchten aan te merken. Indien de bestemming van de bosgrond de exploitatie van hakhout inhoudt, wordt de opbrengst voor het verkochte hout als vrucht
aangemerkt. Wanneer zich in de grond bijvoorbeeld steenkool of olie bevindt, dan
zal de opbrengst van de steenkool of olie slechts als vrucht kunnen worden beschouwd, indien steenkool- c.q. oliewinning de bestemming van de grond is.

7.1.2. Het onderboud van de onroerende zaken
De regeling omtrent onderhoud

vinden we terug in artikel 3:220 lid 1 BW.

, 1. Gewone lasten en herstellingen worden door de vruchtgebruiker gedragen
en verricht. De vruchtgebruiker is verplicht, wanneer buitengewone herstellingen nodig zijn, aan de hoofdgerechtigde van deze noodzakelijkheid kennis
te geven en hem gelegenheid te verschaffen tot het doen van deze herstellingen. De hoofdgerechtigde is niet tot het doen van enige herstellingen verplicht. '
De gewone en buitengewone herstellingen
De gewone herstellingen komen voor rekening van de vruchtgebruiker, de buitengewone herstellingen komen voor rekening van de hoofdgerechtigde. In die zin
is dit artikel een herformulering van hetgeen reeds onder het oude BW gold. Artikel 840 bepaalde dat 'reparatien tot onderhoud' voor rekening van de vruchtgebruiker kwamen. 'Grove reparatien' kwamen voor rekening van de hoofdgerechtigde. De grove reparatien werden limitatief opgesomd in artikel 841 van het oude
BWI en alle onderhoudskosten, die niet onder die limitatieve opsomming konden
worden gerangschikt, kwamen voor rekening van de vruchtgebruiker.
Een dergelijke opsomrning ontbreekt in het nieuwe BW. Welke herstellingen
buitengewoon zijn en welke gewoon zijn, hangt van de bijzondere omstandigheden af. 2 De opsomrning zoals deze in het oude BW was opgenomen, kan hier wellicht als richtlijn dienen.
De buitengewone herstellingen komen dus voor rekening van de hoofdgerechtigde. Indien buitengewone herstellingen nodig zijn, moet de vruchtgebruiker dit
meedelen aan de hoofdgerechtigde en hem gelegenheid verschaffen de herstellingen te doen. De hoofdgerechtigde is blijkens het slot van lid 1 niet verplicht tot
het doen van de buitengewone herstellingen. Onder het oude recht werd aangenomen dat de vruchtgebruiker de hoofdgerechtigde niet kon aanspreken tot het verrichten van de 'grove reparatien'. 3 Ret nieuwe BW bepaalt dienovereenkomstig.

I. Onder 'grove reparatien' werd volgens 841 verstaan:
I. het geheel of gedeeltelijk optrekken van zware muren en gewelven;
2. het herstelien van balken en gehele daken;
3. ct,egebele herstelling van dijken, van winterkaden, gemetselde waterwerken, mitsgaders die van steunen scbeidsmuren.
2. Zie Van Zeben/Du Pon, De parlementaire geschiedenis van bet nieuwe burgerlijk recht, Boek 3, biz.
673 en 674.
3. Zie Lubbers, Vrucbtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 69. Zie ook de aangehaalde bronnen van Asser-Beekhuis, Zakenrecht, tweede gedeeite, biz. 335.
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De bevoegdheid tot het verrichten van de buitengewone herstellingen heeft de
hoofdgerechtigde uiteraard altijd. Indien de hoofdgerechtigde de buitengewone
herstellingen nalaat, kan de vruchtgebruiker het herstel voor eigen rekening lateh
uitvoeren. De kosten kan hij verhalen op de hoofdgerechtigde mits partijen hieromtrent iets bepaald hebben bij het instellen van het vruchtgebruik. Hebben partijen niets omtrent deze (kosten van) herstellingen geregeld, dan rest de vruchtgebruiker een actie uit ongerechtvaardigde verrijking (artikel 6:212). De hoofdgerechtigde zal in dat geval ook de gederfde rente aan de vruchtgebruiker moeten
vergoeden; immers als de hoofdgerechtigde de kosten van buitengewone herstellingen voor zijn rekening neemt, heeft hij geen verhaal op de vruchtgebruiker voor
de gederfde rente op dat bedrag."
Wanneer de vruchtgebruiker financieel niet in staat is de buitengewone herstellingen te doen en de hoofdgerechtigde laat de buitengewone herstellingen na, dan
kan de vruchtgebruiker aan de kantonrechter toestemming vragen om een deel van
de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen te verkopen om uit de opbrengst
de herstellingen te betalen (artikel 3:212 lid 3).
Onderhoud
Het onderhoud komt voor rekening van de vruchtgebruiker. Het betreft kosten
die drukken op het expioitatieresuItaat. Asser-Beekhuis- onderscheidde drie mogelijke gevolgen indien de vruchtgebruiker onder het oude recht naliet de reparaties die te zijnen laste kwamen, te verrichten:
a. hij kon tot schadevergoeding aan de eigenaar verplicht zijn. Deze schadevergoeding zal echter eerst aan het einde van het vruchtgebruik door de eigenaar
kunnen worden begroot en gevorderd;
b. indien door het verzuim grove reparaties noodzakelijk waren geworden, moest
hij die ook verrichten (artikel 840, lid 2 BW);
c. de eigenaar kon vervallenverklaring van het vruchtgebruik vragen, indien het
verzuim van onderhoud het verval van de zaak ten gevolge had (artikel 862
BW).
Onder het nieuwe BW is een en ander gewijzigd. De bepaling van artikel 840 lid
2 vinden we niet terug. Lubbers wijst erop? dat ook onder het nieuwe recht zal
moeten worden aangenomen dat buitengewone herstellingen, nodig a1s gevoig van
door de vruchtgebruiker verzuimd onderhoud, eveneens voor rekening van de
vruchtgebruiker zijn.
In dit verband is eveneens artikel 3:207 lid 3 BW van belang. In dit artikel is
de zorgplicht van de vruchtgebruiker neergeIegd:

4. Zie ook Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 69. Hij beargurnenteert dit niet. De reden waarom de hoofdgerechtigde de rentelast moet dragen ligt naar mijn mening
in het feit dat het kosten betreft die samenhangen met het vermogensbestanddeel
en niet met de vruchten. Het betreft dus herstellingen waarvan de vruchtgebruiker het vruchtgebruik heeft. Indien de vruchtgebruiker de rentelasten moet dragen, zou dit in strijd zijn met het karakter van het vruchtgebruik.
5. Zakenrecht, tweede gedeelte, biz. 336.
6. Vruchtgebruik naar huidig en toekornstig burgerlijk recht, biz. 144.
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'Jegens de hoofdgerechtigde is de vruchtgebruiker verpLicht ten aanzien van
de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen en het beheer daarover de
zorg van een goed vruchtgebruiker in acht te nemen.'
Op grond van deze bepaling is de vruchtgebruiker (of zijn rechtverkrijgenden)
aansprakelijk jegens de hoofdgerechtigde voor de schade die voortvloeit uit de
niet-nakoming van zijn verplichting. Op grond van artikelen 3:207 lid 3 en 3:220
BW blijven de gevolgen vermeld onder a en b naar mijn mening ook onder het
nieuwe BW gehandhaafd.
De bepaling van artikel 862 van het oude BW vinden we niet terug in het nieuwe
BW. Daarvoor in de plaats is artikel 3:221 opgenomen:
'Indien de vruchtgebruiker in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van
zijn verpLichtingen kan de rechtbank op vordering van de hoofdgerechtigde
aan deze het beheer toekennen of het vruchtgebruik onder bewind stellen.'
De vervallenverklaring werd nodeloos hard geacht en in de praktijk werd er nagenoeg geen gebruik van gemaakt.
De gewone en buitengewone lasten
Hetgeen hierboven is opgemerkt omtrent onderhoud, geldt blijkens artikel
3:220 eveneens voor lasten. Lasten en onderhoud worden beide opgeroepen door
de zaak. De lasten die voortspruiten uit de aard der zaak zijn bij elke vorm van
vruchtgebruik van belang, omdat het vruchtgebruik recht geeft op de netto revenuen van het aan vruchtgebruik onderworpen kapitaal. Aan de vruchtgebruiker
komen derhalve de vruchten toe, maar de kosten die samenhangen met de exploitatie zijn ook voor zijn rekening. Ais voorbeelden van gewone lasten noemt de wet
grondrente en belastingen. Zij komen ten laste van de vruchtgebruiker. Men kan
echter ook denken aan erfpachtscanon en waterschapslasten.
De buitengewone lasten opgeroepen door de zaak komen voor rekening van de
hoofdgerechtigde. Lubbers noemt als voorbeeld schade door overstroming of andere rampen. Voor de buitengewone lasten is eveneens artikel 3:222 lid 2 van belang. Op grond van deze bepaling moet de vruchtgebruiker bijdragen, hetgeen ook
onder het oude BW het geval was, ingevolge artikel 844, dat voor de vruchtgebruiker een vergoedingsplicht van de inter essen voorschreef.
Artikel 3:222 bevat hieromtrent de volgende regeling:
de vruchtgebruiker betaalt de buitengewone lasten uit eigen vermogen, de
hoofdgerechtigde moet dit bedrag aan het einde van het vruchtgebruik terugbetalen;
de hoofdgerechtigde kan verlangen dat de buitengewone last en uit het vruchtgebruikvermogen worden voldaan;
de hoofdgerechtigde kan de buitengewone lasten uit eigen middelen voldoen;
tot dat bedrag vermeerderd met de interest vanaf de dag van betaling heeft hij
een verhaalsrecht op het vruchtgebruikvermogen.
Opvallend is dat de rentelast in geval van buitengewone herstellingen ten laste van
de hoofdgerechtigde komt en in geval van buitengewone lasten ten laste van de
vruchtgebruiker.
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7.1.3 De schuJden
Schulden zijn kosten die samenhangen met de persoon van de eigenaar. Het uitgangspunt is dat schuld en blijven voor rekening van degene die de schuld is aangegaan. Dit is anders indien sprake is van een vruchtgebruik onder algemene tite!.
In dat geval maakt de schuld als passivum deel uit van het vruchtgebruikvermogen. De regeling omtrent schulden in geval van vruchtgebruik vinden we terug in
artikel 3:222 BW:
'1. Wanneer een algemeenheid van goederen in vruchtgebruik is gegeven,
kan de hoofdgerechtigde van de vruchtgebruiker verlangen dat de tot die algemeenheid behorende schulden uit de tot het vruchtgebruik behorende goederen worden voldaan of, voor zover de hoofdgerechtigde deze schulden uit
eigen middelen heeft voldaan, dat hem het betaalde, vermeerderd met rente
van de dag der betaling af, uit het vruchtgebruik wordt teruggegeven. Voldoet de vruchtgebruiker een schuld uit eigen vermogen, dan behoeft de
hoofdgerechtigde hem het voorgeschotene eerst bij het einde van het vruchtgebruik terug te geven.'
Van een algemeenheid van vruchtgebruik is bijv. sprake in geval van een vruchtgebruik van de nalatenschap, of het vruchtgebruik van een onderneming. De bijdrageplicht, die het eerste lid van het artikel regelt, geldt alleen voor het geval de
schulden tot een in vruchtgebruik gegeven algemeenheid van goederen behoren.
In andere gevallen heeft de vruchtgebruiker met de schulden van de hoofdgerechtigde niets te maken.
Op grond van artikel 3:222 kan de hoofdgerechtigde van de vruchtgebruiker
vorderen dat de schuld uit het vruchtgebruikvermogen
wordt voldaan, indien de
vruchtgebruiker weigert een tot de algemeenheid behorende schuld uit eigen vermogen te voldoen. Het oude BW kende voor dat geval aan de hoofdgerechtigde
het recht toe om vruchtgebruikgoederen
te verkopen (artikel 845 lid 4). Deze bevoegdheid ontbreekt voor de hoofdgerechtigde in het nieuwe BW. Aan de vruchtgebruiker komt echter deze bevoegdheid weI toe, zij het dat hij onder omstandigheden toestemming van de hoofdgerechtigde nodig heeft (artikel 3:212 lid 3). Als
de hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker het niet eens worden, kunnen zij hun geschil blijkens lid 3 voorleggen aan de kantonrechter.
Als de hoofdgerechtigde de schuld betaaIt uit eigen rniddelen kan hij op grond
van artikel3:222 van de vruchtgebruiker verlangen dat hem het betaalde, vermeerderd met rente van de dag der betaling af, uit het vruchtgebruik wordt teruggegeYen.
Hetgeen hierboven is vermeld, geldt alleen wanneer in de akte waarin het vruchtgebruik is gevestigd, niets omtrent de onderhoudskosten
en overige lasten en
schulden is geregeld. In de akte waarin het vruchtgebruik wordt gevestigd, kunnen
ook andere regelingen zijn opgenomen. Deze afwijkingen van de wettelijk regelingen binden slechts de hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker. De afwijkingen gaan
dus geen deel uitmaken van het beperkte recht van vruchtgebruik, zij maken deel
uit van de verbintenisrechtelijke verhouding. Op opvolgers onder bijzondere titel
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gaan de desbetreffende afwijkingen dan ook niet over, tenzij men daarin via een
kettingbeding voorziet. 7

7.1.4 Verzekeringen
Artikel 3:209 luidt als volgt:
'1. De vruchtgebruiker is verplicht het voorwerp van zijn vruchtgebruik ten
behoeve van de hoofdgerechtigde te verzekeren tegen die gevaren, waartegen
het gebruikelijk is een verzekering te sluiten. In ieder geval is de vruchtgebruiker, indien een gebouw aan zijn vruchtgebruik is onderworpen, verplicht
dit tegen brand te verzekeren.
2. Voorzover de vruchtgebruiker aan de in het eerste lid omschreven verplichtingen niet voldoet, is de hoofdgerechtigde bevoegd zelf een verzekering
te nemen en is de vruchtgebruiker verplicht hem de kosten daarvan te vergoeden.'
Onder het oude BW bestond slechts in een geval assurantieplicht. De vruchtgebruiker van een schip was verplicht dit, in geval van een buitenlandse reis te verzekeren (artikel 853). Volgens Meijers'' was het wenselijk de verzekeringsplicht in
de wet vast te leggen, ondanks de regel dat de vruchtgebruiker de plicht heeft als
een goed vruchtgebruiker voor de goederen te zorgen (artikel 3:207 lid 3). Als het
vruchtgebruikvermogen
een gebouw omvat, is hij verplicht dit tegen brand te verzekeren. Voor het al dan niet verzekeren van overige risico's wordt aan de vruchtgebruiker enige vrijheid gelaten. Hij dient zich te richten naar hetgeen gebruikelijk
is. De vruchtgebruiker moet het voorwerp van het vruchtgebruik ten behoeve van
de hoofdgerechtigde verzekeren. Dit betekent volgens Lubbers? dat gedurende
het vruchtgebruik ook de verzekering aan het vruchtgebruik is onderworpen. Dit
is in overeenstemrning met artikel 3:213 BW. De verzekeringsuitkering treedt in
de plaats van het goed en wordt daarmee onderworpen aan het recht van vruchtgebruik. Lid 2 van artikel 3:209 is opgenomen teneinde tegemoet te komen aan diegenen die vanwege gemoedsbezwaren geen verzekering wensen af te sluiten. De
hoofdgerechtigde kan dan zelf een passende verzekering afsluiten en de kosten
verhalen op de vruchtgebruiker.

7.1.5 Verbuur en verpacbtiog
Hieromtrent

bepaalt artikel 3 :217 het volgende:

'1. De vruchtgebruiker is bevoegd de aan het vruchtgebruik onderworpen zaken te verhuren of te verpachten, voor zover bij de vestiging van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
7. Zie oak Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekornstig burgerlijk recht, bIz. 145.
8. Van Zeben/Du Pan, De parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk recht, Boek 3, bIz. 653.
9. Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 123.
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2. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik een onroerende zaak niet verhuurd of verpacht was, kan de vruchtgebruiker niet verhuren of verpachten
zonder toestemming van de hoofdgerechtigde of machtiging van de kantonrechter, tenzij de bevoegdheid daartoe hem bij vestiging van het vruchtgebruik is toegekend.
3. Na het einde van het vruchtgebruik is de hoofdgerechtigde verplicht een
bevoegdelijk aangegane huur of verpachting gestand te doen. Hij kan nochtans gestanddoening weigeren, voor zover zonder zijn toestemming hetzij de
overeengekomen tijdsduur van de huur langer is dan met het plaatselijk gebruik overeenstemt of bedrijfsruimte in de zin van artikel 1624 lid 2 van
Boek 7A is verhuurd voor een langere tijd dan vijf jaren, hetzij de verpachting is geschied voor een langere duur dan twaalf jaren voor hoeven en zes
jaren voor los land, hetzij de verhuring of verpachting is geschied op ongewone, voor hem bezwarende voorwaarden.
4. De hoofdgerechtigde verliest de bevoegdheid gestanddoening te weigeren,
wanneer de huurder of pachter hem een redelijke termijn heeft gesteld om
zich omtrent de gestanddoening te verklaren en hij zich niet binnen deze termijn heeft uitgesproken.
5. Indien de hoofdgerechtigde volgens de vorige leden niet verplicht is tot
gestanddoening van een door de vruehtgebruiker aangegane verhuring van
woonruimte waarin de huurder bij het eindigen van het vruchtgebruik zijn
hoofdverblijf heeft en waarop de artikelen 1623a-1623f van Boek 7A van
toepassing zijn, moet hij de huurovereenkomst
niettemin met de huurder
voortzetten met dien verstande dat artikel 1623k, tweede lid, van Boek 7A
van overeenkomstige toepassing is.'
In het oude BW vonden we deze regeling in de artikelen 819, 820 en 864. De
vruchtgebruiker kan zijn genotsrecht vervreemden. Dit is echter voor de verkrijger
een riskante zaak want het vruchtgebruik eindigt uiterlijk bij het overlijden van
de vruchtgebruiker. Een normale exploitatie van een onroerende zaak in de vorm
van verhuur of verpachting zou zich dan niet laten denken. De huurder of pachter
zou door het overlijden van de vruchtgebruiker zijn huurrecht c.q. pachtrecht
kwijt zijn. De hoofdgerechtigde is immers geen rechtsopvolger van de vruchtgebruiker zodat artikel 1612 BW geen uitkomst brengt. Daarom is in artikel 3:217
lid 3, in navolging van de regeling in het oude BW, bepaald dat indien de vruchtgebruiker de onroerende zaak verhuurt of verpacht, de hoofdgerechtigde aan deze
overeenkomsten is gebonden, mits aan de voorwaarden is voldaan.'?
V oor de toepassing van de thans geldende regeling kunnen verschillende situaties
worden onderscheiden:
1. De onroerende zaak is ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik verhuurd of verpacht. In dat geval kan de vruchtgebruiker blijkens lid
1 de onroerende zaak opnieuw verhuren/verpachten
tenzij bij de vestiging van
het recht van vruchtgebruik anders is bepaald.
2. De onroerende zaak is ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtge-

10. Zie hieromtrent

nader Willems, WPNR 1976/5350, bIz. 320 e.v.
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bruik niet verhuurd of verpacht. Wanneer de vruchtgebruiker de zaak wil verhuren, moet blijkens lid 2:
- de bevoegdheid tot verhuur hem bij de vestiging zijn gegeven, of;
- hij toestemming vragen aan de hoofdgerechtigde, of;
- hij verzoeken om een machtiging van de kantonrechter.
Wanneer de vruchtgebruiker de onroerende zaak onbevoegd heeft verhuurd, hoeft
de hoofdgerechtigde bij het einde van het vruchtgebruik de huurovereenkomst
niet gestand te doen.
Wanneer de vruchtgebruiker de onroerende zaak bevoegdelijk heeft verhuurd of
verpacht, moet, bij het einde van het recht van vruchtgebruik, de hoofdgerechtigde de huur- of pachtovereenkomst,
blijkens lid 3, gestand doen tenzij:
de overeengekomen tijdsduur van de huur langer is dan met het plaatselijk gebruik overeenstemt;
bedrijfsruimte (in de zin van artikel 1624 lid 2 van Boek 7A) voor een langere
tijd dan vijf jaar is verhuurd;
hoeven voor een langere tijd dan twaalf jaar zijn verpacht;
los zand voor een langere tijd dan zes jaar is verpacht;
de verhuring of verpachting op ongewone voorwaarden is geschied, die bezwarend zijn voor de hoofdgerechtigde.
In al deze gevallen kan de hoofdgerechtigde de gestanddoening weigeren tenzij:
hij toestemming heeft gegeven tot het aangaan van de desbetreffende huur- of
pachtovereenkomst;
de huurder of pachter hem, blijkens lid 4, een redelijke termijn heeft gesteld
om zich omtrent de gestanddoening te verklaren en hij zich niet binnen deze
terrnijn heeft uitgesproken.
Tot slot lid 5 van artikel 3:217. Indien de vruchtgebruiker onbevoegdelijk woonruimte in de zin van artikel 1623a Boek 7A heeft verhuurdl ' en de hoofdgerechtigde op grond van het bovenstaande de huurovereenkomst niet gestand hoeft te
doen, bepaalt het vijfde lid dat de hoofdgerechtigde toch verplicht is deze huurovereenkomst gestand te doen. Met deze wettelijke bepaling heeft men gelijkstelling met onderverhuur beoogd. In geval van onbevoegde onderverhuur, wordt de
onderhuurder beschermd indien het zelfstandige woonruimte betreft. 12

DEEL

n FISCAALRECHTELUKE

ASPECTEN

Naar aanieiding van het voorgaande rijzen vragen op het fiscale vlak. Zijn de onderhoudskosten voor de vruchtgebruiker aftrekbaar? Kan de hoofdgerechtigde de
voor zijn rekening komende kosten aftrekken? Te wiens laste komen de afschrijvingen? Stel dat er een uitkering uit een schadeverzekering komt, raakt dit de fiscaliteit dan en zo ja, bij wie wordt de uitkering belast en naar welke waarde? Voor
ik aan het beantwoorden van deze vragen toekom, zullen eerst twee voorvragen
II. Onder woonruimte wordt verstaan: gebouwde onroerende zaak die als een zelfstandige woning is
verhuurd, of een als woning verhuurd gedeelte daarvan alsmede de onroerende aanhorigheden.
12. Zie ook Kleijn, Vruchtgebruik, biz. 35.
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moeten worden beantwoord. Eerst zal moeten worden beoordeeld voor wie de onroerende zaak een bran van inkomen vormt. Is er voor de eigenaar nog sprake van
een bron van inkomen, of brengt de vestiging van een langdurig recht van vruchtgebruik met zich mee dat het bronkarakter voor de hoofdgerechtigde verloren
gaat?
Als er dan nog sprake is van een bran van inkomen voor de hoofdgerechtigde,
naast de bran van inkomen voor de vruchtgebruiker, dan moet in de tweede plaats
worden onderzocht of artikel42a Wet IB 1964 van toepassing is. Is dat het geval
dan is beantwoording van de meeste vragen niet meer relevant.

7.0.1 De onroerende zaak aJs bron van inkomen
Om van een bron van inkomen te kunnen spreken, moet sprake zijn van deelname
aan het econimische verkeer en moet het voordeel zowel beoogd als redelijkerwijs
te verwachten zijn geweest. In de meeste gevallen zal een onroerende zaak een
bran van inkom en zijn. De deelname aan het economische verkeer wordt in het
hiernavolgende verondersteld. De meeste onroerende zaken leveren voordelen op
in de vorm van woongenot of een vergoeding in geld wegens het afstaan van het
woongenot. In die zin zijn bij de meeste onroerende zaken voordelen redelijkerwijs te verwachten. Een uitzondering geldt wellicht voor een krot. Een geheel vervallen pand zal vermoedelijk geen voordelen meer opleveren. Een dergelijk geval
deed zich voor in HR BNB 1980171. Belanghebbende kocht een pand voor f 4000.
Hij liet voor ca. f 80 000 werkzaarnheden uitvoeren en wenste f 50 000 als aftrekbare kosten in aanmerking te nemen. Het Hof stelde feitelijk vast dat het gekochte
pand geen bran van inkom en was.P
Het uitgangspunt dat een onroerende zaak objectief bezien in de meeste gevallen voordelen kan opleveren, is echter niet voldoende om tot een bron van inkomen voor de belastingplichtige te concluderen. Tevens is nodig dat redelijkerwijs
is te verwachten dat het pand voor hem (of zijn rechtverkrijgenden; zie hierna) positieve voordelen zal opleveren. Zo werd in HR BNB 1959/102 beslist dat een
landgoed voor de erfpachter geen bron van inkomen was omdat de voordelen die
het landgoed voor hem zouden opleveren, de kosten niet zouden overtreffen.!"
De voordelen die de eigenaar uit het landgoed trok, werden voor beantwoording
van de bronvraag voor de erfpachter buiten beschouwing gelaten.
Deze te verwachten positieve voordelen - als bestaansvoorwaarde
voor een
bran - hoeven niet direct aanwezig te zijn; voldoende is dat ze na enige tijd zijn
te verwachten. In HR BNB 1976/152 overwoog de Hoge Raad:
'dat een eigen woning een bron in voormelde zin is, tenzij redelijkerwijze niet
kan worden aangenomen dat, zij het in de toekornst, de econornische huurwaarde de kosten, lasten en afschrijvingen - renten en kosten van geldleningen buiten beschouwing gelaten - zal overtreffen;'

13. In gelijke zin HR BNB 1968/162.
14. In gelijke zin Hof Arnhem, FED 19871213. De huurwaarde van de woning die in erfpacht was gegeven bedroeg f 500 per maand, terwijl de canon f 900 per maand bedroeg.
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Dat de periode die in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van
de toekomstverwachting,
een lange kan zijn, blijkt uit HR BNB 1967/36. In dat
geval bedroegen de kosten van achterstallig onderhoud twintig maal de huurwaarde.
Door de fiscus wordt het stand punt ingenomen dat bij een langdurig recht van
vruchtgebruik op een onroerende zaak voor de hoofdgerechtigde langdurig geen
voordelen uit de zaak zijn te verwachten, waardoor de onroerende zaak geen bron
van inkomen meer vormt voor de hoofdgerechtigde. Het gevolg hiervan zou zijn
dat de hoofdgerechtigde kosten van onderhoud en afschrijving niet ten laste van
zijn inkomen kan brengen. Dit standpunt werd verwoord in een resolutie van de
staatssecretaris van Financien waarin hij aan de belastingdienst opdraagt 'bloteeigendomsconstructies'P
met alle mogelijke middelen te bestrijden.l''
Tijdens de pariementaire behandeling van het wetsvoorstel tot verruirning toepassing huurwaardeforfait!?
is de bronvraag meerdere malen aan de orde gekomen. En uit deze wetsgeschiedenis put de fiscus nu argumenten voor het stand punt
dat de onroerende zaak voor de hoofdgerechtigde niet als bron van inkomen kan
worden beschouwd. Om dit standpunt van de fiscus te beoordelen zal eerst een
overzicht van de bestaande jurisprudentie omtrent dit probleem worden gegeven.

7.lI.l.a Jurisprudentie
Het eerste arrest over deze problematiek is HR 135218. Belanghebbende had de
blote eigendom van een hypothecaire vordering, zijn vader had het recht van
vruchtgebruik. De Hoge Raad overwoog dat zolang er een recht van vruchtgebruik op de vordering rustte (tot 29 april 1926, toen de vruchtgebruiker overleed)
de vordering voor belanghebbende geen bron van inkomen was. Voor de toepassing van de Wet lB 1914 betekende dit dat met ingang van 1 mei 1927 de vordering
voor de zoon weer een bron van inkomen werd waarop artikel 14 moet worden
toegepast in plaats van artikel 13 Wet lB 1914. De Wet IB 1914 belastte het inkomen bij de aanvang van het tijdvak door het inkomen te benaderen of te begroten.
Hiervoor werd van de volgende ficties uitgegaan'":
1. Het inkomen over het belastingjaar werd geacht te zullen vloeien uit bi) de aanvang van dat belastingjaar bestaande bronnen van inkomen. AIleen de bij die
aanvang bestaande bronnen van inkomen kwamen dus in aanmerking; later
ontstane bronnen had den generlei invloed op het vast te stell en inkomen over
het belastingjaar; later teniet gegane bronnen bleven ten volle meetellen.
2. De opbrengst over het komende belastingjaar werd voor iedere bron, die bij
de aanvang van het belastingjaar bestond, gelijkgesteld aan de opbrengst over
het afgelopen kalenderjaar of boekjaar (artikel 13 Wet lB 1914). Had de bron

IS. Met 'blote-eigendomsconstructies'
wordt gedoeld op de gesplitste aankoop van een pand. De ene
partij (veelal de 'eigen' BV) verwerft het recht van vruchtgebruik, de andere partij (de enige aandeelhouder) verwerft de blote eigendom.
16. Zie de resolutie van de staatssecretaris van Financien, d.d. 28 december 1989, V-N 1990, biz. 103
e.v.
17. Wetsontwerp 19741.
18. Zie ook Van Soest en Peeters, Belastingen, 8e druk 1954, biz. 8 e.v.
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echter nog niet gedurende het afgelopen kalender- of boekjaar voor de belastingplichtige bestaan, dan werd de opbrengst over het komende belastingjaar begroot (artikel 14 Wet IB 1914).
am tot heffing te komen, moest dus eerst worden vastgesteld of belastingplichtige
over een bron beschikte, vervolgens moest dan nog eens bij fictie de opbrengst
worden vastgesteld, dan wei worden geschat.
In die zin is de betekenis van HR B 5218 naar mijn mening gering. Op 1 mei
1927 bestond er voor belanghebbende een bron van inkomen. Op grond van artikel 13 Wet IB 1914 werd de opbrengst van de bron gesteld op het bedrag dat zij
voor de belastingplichtige zuiver had opgeleverd over het laatst verlopen kalenderjaar. Was de opbrengst van enige bron van inkom en nog niet over een vol
kalender- of boekjaar door de belastingplichtige genoten, dan werd de opbrengst
geschat op het jaarlijkse zuivere bedrag op grond van artikel 14 Wet IB 1914.
Aangezien de betrokken belastingplichtige niet over het gehele afgelopen kalenderjaar de opbrengst had genoten, tot 29 april 1926 viel deze immers toe aan zijn
vader, gold voor hem artikel14 Wet IB 1914. Hiermee is niet beslist dat de hypothecaire vordering geen bron voor belanghebbende vormde.
Onder de Wet IB 1914 was eerst sprake van een bron, zodra de mogelijkheid
om onmiddellijk baten af te werpen aanwezig was.'? De Hoge Raad heeft naar
mijn mening met de overweging 'dat toch de hypothecaire vorderingen, waarvan
belanghebbendes vader tot 29 april 1926 het vruchtgebruik had, v66r dien datum
voor belanghebbende geen bron van inkomen waren (... )' niets anders bedoeld te
zeggen dan dat tot 29 april 1926 door belanghebbende geen opbrengst is genoten
uit de bron zodat niet artikel13 maar artikel14 van de Wet IB 1914 van toepassing
was. De Hoge Raad vervolgde ook met '( ... ) en dus voor belanghebbende op 1
mei 1927 niet waren bronnen van inkomen, vallende onder art. 13, doch vallende
onder art. 14 LB., (... )'.
HR B 7872, welk arrest onder het Besluit IB 1941 is gewezen, is van meer belang.
Belanghebbende bezat een onroerende zaak die hij om niet ter beschikking had
gesteld aan zijn drie zusters. De onderhoudskosten, afschrijvingen, hypotheekrente etc. kwamen voor zijn rekening. In geschil was of deze kosten als kosten van
verwerving ten laste van zijn inkomen konden worden gebracht. Belanghebbende
betoogde dat een bron van inkom en blijft bestaan, zolang het vermogen om opbrengst op te leveren niet verloren is gegaan, en dat hieraan niet afdoet dat de opbrengst van het pand tijdelijk is stopgezet. De Hoge Raad stelde belanghebbende
in het gelijk:
'dat zich hier de bijzondere omstandigheid voordoet, dat het bewuste pand
in 1941 wei inkomsten heeft opgeleverd, doch belanghebbende zoodanig
over het pand heeft beschikt dat die ink oms ten niet aan hem ten goede zijn
gekomen, doch rechtstreeks, ingevolge persoonlijk recht van vruchtgenot,
zijn genoten door zijn zusters:
dat echter ook deze omstandigheid aan de door belanghebbende gewilde toepassing van art. 14 niet in den weg staat, omdat de bedoelde lasten, kosten
19. Zie Kremer, Belastingbeschouwingen,

september

1959.
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van onderhoud en verzekering en afschrijving daardoor het karakter van op
de door het pand afgeworpen inkomsten rustende lasten en tot verwerving
en behoud dier inkomsten gemaakte kosten in den zin van art. 14 niet hebben
verIoren, zoodat het bedrag daarvan, evenzeer aIs in het zooeven onderstelde
geval, van het onzuiver inkomen moet worden afgetrokken.'
Voor een oordeel over dit arrest is van belang dat het bronbegrip in het Besluit
IB 1941 anders was dan in de Wet IB 1914. Het uitgangspunt dat, wilde er van
inkomen in de zin der wet sprake zijn, de bate haar oorzaak moest vinden in een
bron, was weliswaar hetzelfde. Een groot verschil was echter de wijze van uitwerking van de bronnentheorie. Het bronnenfictiestelsel zoals dat gold onder de Wet
IB 1914, is bij de invoering van het Besluit IB 1941 verIaten. Het inkomen wordt
jaarlijks achteraf vastgesteld naar het werkelijk genoten bedrag, het zgn. reele
stelsel. De bronnentheorie is nu nog (slechts) van belang voor het antwoord op de
vraag of een bepaaIde bate tot het inkomen behoort, met andere woorden: of aan
de bate een min of meer blijvende oorzaak (bron) ten grondslag ligt. Of de bate
voor een bepaald kalenderjaar als 'inkomen' in aanmerking komt, hangt niet
meer, zoals onder de Wet IB 1914, af van het bestaan van een bron op een bepaald
tijdstip.
Uit HR B 7872 blijkt dat een vermogensbestanddeel,
wanneer daaruit geen inkomsten worden ontvangen, niet terstond aIs bron verdwijnt. In gelijke zin HR
BNB 19651225. In dit arrest overwoog de Hoge Raad dat ook al wordt een woonhuis niet door de eigenaar aIs woning gebruikt noch verhuurd of op andere wijze
opbrengstgevend gemaakt, dit goed toch het karakter van een bron van inkomen
behoudt, omdat het in de regel geschikt en bestemd is om te eniger tijd de eigenaar
inkomsten op te leveren. Hetzelfde leert ons HR BNB 1967/36. In dit arrest was
sprake van een bron van inkomen ondanks het feit dat de onderhoudskosten van
dat jaar twintig maaI de jaarlijkse huurwaarde bedroegen:
'dat de huurwaarde van gebouwen (... ) is gerangschikt onder de voordelen
(... ) en deswege wordt beschouwd als opbrengst van goederen, die (... ) deel
uitmaakt van het onzuiver inkomen;
dat zulks ingevolge artikel 5, lid 4 eveneens geldt, indien de berekening van
de zuivere opbrengst leidt tot een verlies;
dat mitsdien de zuivere opbrengst over 1962 van de villa, (... ), deel uitmaakt
van het onzuiver inkomen van belanghebbende over dat jaar, alleidt de berekening van de zuivere opbrengst door vermindering van de huurwaarde met
de kosten van verwerving, als bedoeld in artikel 14 van het Besluit, tot een
verlies, tenzij redelijkerwijze niet kan worden aangenomen, dat deze villa zij het in de toekomst - belanghebbende voordelen, (... ), zal opleveren.'
In gelijke zin HR BNB 1986/129. In deze casus had belanghebbende zijn huis in
1981 verIaten en te koop aangeboden. Eerst in 1984 werd de zaak verkocht. De
vraag rees of na ontruiming en te koop aanbieding het huis nog een bron van inkomen was. De Hoge Raad overweegt:
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'De enkele omstandigheid dat een belastingplichtige een onroerend goed dat
als eigen woning een bron van inkom en voor hem is, ontruimt met de bedoeling het te verkopen, ontneemt aan dat onroerend goed niet het karakter van
bron van inkomen.F''
Het Hof koppelde het bestaan van de bron nog aan een redelijke tijdspanne:
'( ... ) dat de bron van inkomen blijft bestaan gedurende een redelijke tijd
waarin de betreffende woning moet kunnen worden verkocht.'
Deze redelijke termijn vinden we bij de Hoge Raad niet terug. Vit de overweging
van de Hoge Raad kan even weI worden afgeleid dat onder ornstandigheden een
onroerende zaak zijn karakter als bron kan verliezen. Hierbij kan men den ken aan
het tenietgaan van de zaak door brand of een andere calamiteit. Het enkel aanhouden van een zaak tot het meest gunstige moment van verkoop ontneemt hieraan niet het bronkarakter. 21
Een onroerende zaak houdt aldus niet op een bron van inkomen te zijn voor
de belastingplichtige, indien hij gedurende een bepaalde peri ode hieruit geen opbrengsten geniet. Het wordt, volgens de laatst geciteerde zin uit HR BNB 1967/36,
anders wanneer redelijkerwijs niet kan worden aangenomen dat de zaak belanghebbende voordelen zal opleveren. In latere jurisprudentie werd beslist dat de onroerende zaak geen bron van inkomen is wanneer te verwachten is dat de eigenaar
nimmer enig voordeel uit de onroerende zaak zal ontvangen.
In het geval dat aan de orde was in HR BNB 19841229 was belanghebbende
vruchtgebruiker van een pand, zijn moeder bezat de blote eigendom. De voordelen, kosten en lasten van het pand vormden bestanddelen van het onzuiver inkomen van belanghebbende. Bij onderhandse akte had de vruchtgebruiker tevens
van zijn moeder bedongen dat hij met in gang van 15 mei 1984, of ingeval zijn
moeder eerder zou overlijden, gedurende zes maanden na haar overlijden, de blote
eigendom van het woonhuis van haar of haar erfgenamen zou kunnen kopen. Tevens had de moeder zich verbonden de blote eigendom nimmer te bezwaren of te
vervreemden dan nadat zij haar zoon in de gelegenheid zou hebben gesteld haar
recht te kopen. In deze casus oordeelde de Hoge Raad dat het betreffende pand
geen bron van inkomen was voor de hoofdgerechtigde (de moeder) nu het Hof had
vastgesteld dat het volstrekt onaannemelijk was dat de vruchtgebruiker niet van
zijn kooprecht gebruik zou maken. Op grond van deze vaststelling was het redelij-

20. Hiermee lijkt de uitspraak van Hof Amsterdam BNB 1984/65 achterhaald.
21. Reeds in HR B 4719 heeft de Hoge Raad in gelijke zin beslist.
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kerwijze niet te verwachten dat de woning voor de boofdgerechtigde in de toekomst nog enig tot het inkomen behorend voordeel zal opleveren.F
Dit arrest strookt met HR BNB 19651225, waarin de Hoge Raad overwoog:
'dat dit anders is (dat een onroerende zaak in de regel geschikt en bestemd
is om opbrengsten op te leveren; IvV), indien de eigenaar het huis beeft verworven met geen andere bedoeling dan om het met winst te verkopen, waartoe hij het tot de verkoop ongebruikt en onverhuurd laat en indien hij met
de verkoop een niet tot het inkomen behorend voordeel behaalt. ,23
Vergelijk ook HR BNB 1959/102 in welk geval voor de erfpachter geen voordelen
uit het in erfpacht gegeven landgoed konden worden verwacht.
In de casus voorgelegd aan Hof Amsterdam/" had belanghebbende de blote eigendom van een pand gekocht, waarop tegelijkertijd een 30-jarig recht van
vruchtgebruik ten behoeve van een rechtspersoon was gevestigd. Het Hof besliste
dat bij belanghebbende het oogmerk ontbrak inkomsten uit het pand te trekken,
zodat voor hem geen sprake was van een bron van inkom en.
De jurisprudentie toont een vaste lijn. Een onroerende zaak is geen bron van
inkomen wanneer voor de belastingplichtige ten tijde van de verwerving van de
zaak nimmer voordelen hieruit zijn te verwachten.
Indien een onroerende zaak eenmaal een bron van inkomen is voor de belastingplichtige, brengt het tijdelijk niet genieten van de voordelen niet terstond met zich
mee dat v~~r hem geen bron van inkomen meer bestaat.

7.lI.1.b De wetsgeschiedenis

van he! nieuwe artikel 42a Wet IB 1964

In het wetsvoorstel tot verruiming van de toepassing van het huurwaardeforfait
is de bronvraag met betrekking tot onroerende zaken ook aan de orde gekomen.
Naar aanleiding van een voorbeeld met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel42a Wet IB 1964 werd opgemerkt dat indien een eigenaar van een onroerende
zaak langdurig geen positieve inkomsten beoogde te trekken uit de woning en als
gevolg van de aanwending daarvan ook geen positieve inkomsten waren te verwachten, de woning voor hem geen bron van inkomen vorrnde.P Naar aanleiding
hiervan werd in het Eindverslag, biz. 3 de vraag gesteld of het geen aanbeveling
22. Met betrekking tot dit arrest nog het volgende: het Hof komt op grond van de feitelijke vaststellingen tot de conclusie dat niet de hoofdgerechtigde,
maar de vruchtgehruiker
de afschrijvingslasten
draagt. De Hoge Raad komt tot dezelfde conclusie echter op grond van een andere redenering. De Hoge
Raad overweegt aan de hand van de feiten, vastgesteld door het Hof', dat er geen sprake is van een bron
van inkomen voor de hoofdgerechtigde en dat er bij haar daarom geen plaats is voor de afschrijvingen.
Hieruit leidt de Hoge Raad af dat dus de afschrijvingen ten laste van de vruchtgebruiker kornen. Deze
conclusie is naar mijn mening onjuist. De afschrijvingen komen ten laste van de hoofdgerechtigde of
ten laste van de vruchtgebruiker. Oat zal (zoals het Hof heeft gedaan) aan de hand van de omstandigheden moeten worden vastgesteld. Men kan echter niet zeggen dat nu de hoofdgerechtigde de afschrijvingen niet kan aftrekken omdat er voor haar geen bron van inkornen is, dus de afschrijvingen ten laste
van de vruchtgebruiker komen. Zie omtrent afschrijvingen nader paragraaf 7.11.3.
23. Zie ook HR BNB 19731253.
24. V-N 1991, biz. 3203.
25. Wetsontwerp 19741, MvA (nr. 5) biz. 6.
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zou verdienen een tijdscriterium in de wet op te nemen teneinde het begrip woning
als bron nader af te perken. In de Nota naar aanleiding van het EindversIag, blz.
6 wees de staatssecretaris in dit verband op de parallel met de hoofdgerechtigde.
Voor hem kan onder omstandigheden de woning geen bron van inkomen meer
zijn. De staatssecretaris kon echter niet aangeven hoe lang de periode moest zijn
gedurende welke de hoofdgerechtigde geen voordeel uit de woning kon verwachten om het bronkarakter verloren te doen gaan. De bronvraag zal naar zijn mening van geval tot geval moeten worden beantwoord. Tevens wees hij op het hiervoor besproken arrrest HR BNB 19841229 waarin was beslist dat er geen sprake
was van een bran van inkomen.
Nu betrof HR BNB 19841229 het zeer uitzonderlijke geval dat de hoofdgerechtigde nimmer inkomsten uit het pand kon verwachten. In die zin zou het dan ook
juister zijn geweest wanneer ook de overige jurisprudentie omtrent de bronvraag
zou zijn vermeld. Door het noemen van alleen dat arrest wordt gesuggereerd dat
het meer regel dan uitzondering is dat een onroerende zaak geen bron van inkomen is voor een hoofdgerechtigde. De situatie moet juist zeer uitzonderlijk zijn
om tot de conclusie te komen dat er geen sprake is van een bron van inkomen voor
de hoofdgerechtigde. En het is juist deze passage die de fiscus als wapen hanteert
in de strijd tegen de zgn. 'blote-eigendomsconstructies'.

7.II.I.e Commentaar
Een onroerende zaak zal - objectief beschouwd - in de regel een bron van inkomen zijn, De zaak bezit immers de capaciteit voordelen (woongenot, huurpenningen) af te werpen. Dit is slechts anders indien de toestand van de zaak bijzonder
vervallen is. In dat gevallaat het zich denken dat redelijkerwijs geen voordeel uit
het pand kan worden verwacht.
Wanneer is vastgesteld dat een pand naar zijn aard opbrengstgevend is, dient
te worden getoetst of dit tevens voor de betrokken belastingplichtige het geval is.
Zijn voor hem redelijkerwijs voordelen uit het pand te verwachten? Als toetsingsmoment lijkt de jurisprudentie aan te sluiten bij het moment van verwerving
van het pand, Wanneer op dat moment vaststaat dat de belastingplichtige vermoedelijk nimmer inkornsten uit het pand zal genieten, vormt het pand voor hem geen
bron van inkomen. Dit doet zich voor wanneer een pand wordt aangeschaft met
de enkele bedoeling om het (met winst) door te verkopen.
Wanneer ten tijde van de verwerving van het pand wordt vastgesteld dat het
voor belastingplichtige een bron van inkomen vormt, gaat het bronkarakter niet
verloren indien door omstandigheden de belastingplichtige voor een (on)bepaalde
tijd geen voordelen uit het pand zal genieten.
Welke gevolgen zijn aan het voorgaande verbonden voor de eigenaar die een recht
van vruchtgebruik op zijn pand vestigt? Ik heb in hoofdstuk 2 betoogd dat door
de vestiging van een recht van vruchtgebruik, de bron voor de eigenaar niet blijvend is aangetast. De vergoeding voor het recht van vruchtgebruik dient te worden
gekwalificeerd als een vergoeding ter vervanging van inkomsten, ongeacht of het
een voorwaardelijk dan wei onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik betreft.
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Wanneer wordt vastgesteld dat de vergoeding is ontvangen met instandhouding
van de bron, brengt dit met zich mee dat de bron van inkomen voor de eigenaar
is blijven bestaan. Het zou immers niet consequent zijn enerzijds te betogen dat
de opbrengst belast is omdat de bron niet blijvend is aangetast en anderzijds dat
de bron zijn opbrengstgevend karakter definitief heeft verloren.
In de jurisprudentie wordt de vestiging van een onvoorwaardelijk recht van
vruchtgebruik als een vermogenstransactie
aangemerkt. De eigenaar vervreemdt
derhalve een gedeelte van de bron. De vraag rijst of het restant dat achterblijft,
bij de eigenaar nog als bron kwalificeert. Deze vraag dient te worden beantwoord
met inachtneming van de bedoeling van belastingplichtige ten tijde van de verwerving. Indien hij gedurende een periode inkomsten uit het pand heeft genoten en
hij vestigt vervolgens een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik op dit pand,
blijft het pand naar rnijn mening voor hem als bron van inkomen bestaan. Wanneer de belastingplichtige echter het pand heeft aangeschaft met de bedoeling hierop een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik te vestigen, kan men zich afvragen of belastingplichtige beoogt inkomsten uit het pand te trekken.
Bezien moet worden of het te verwachten is dat gedurende het bestaan van het
vruchtgebruik andere inkomsten worden afgescheiden dan vruchten (welke inkomsten toebehoren aan de hoofdgerechtigde onder de last van het vruchtgebruik)
en wat de bedoeling van belastingplichtige is indien het vruchtgebruik eindigt. Zal
hij het pand dan gaan uitbaten of verkopen?
Indien belastingplichtige een pand koopt uit speculatieve overwegingen en dus
niet beoogt er voordelen uit te trekken, zal sprake zijn van een betrekkelijk korte
periode waarover moet worden geoordeeld wat de verwachtingen zijn, Wanneer
hij echter een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik vestigt, beslaat de beoordelingsperiode de duur van het vruchtgebruik. Het zal derhalve niet eenvoudig
zijn om vast te stellen of redelijkerwijs gedurende het bestaan van het recht van
vruchtgebruik voordelen uit het pand zijn te verwachten en wat er met het pand
zal gebeuren wanneer het recht van vruchtgebruik eindigt.
Als redelijkerwijs is te verwachten dat bij het einde van het recht van vruchtgebruik het pand voor belastingplichtige weer voordelen zal opleveren, blijft het
pand voor hem gedurende het bestaan van het recht van vruchtgebruik een bron
van inkomen. Dat het recht van vruchtgebruik gedurende een lange periode zal
blijven bestaan, doet hieraan naar mijn mening niet af.
Doedens'", merkt op:
'Een volgend element van de regel (voordeel verwachten; IvV) is, dat van de
verwachte voordelen aIleen die in beschouwing worden genomen welke aan
de belastingplichtige zullen toevloeien. Dit komt het duidelijkste tot uitdrukking in 1959/102 waarin voor de erfpachter niet werden meegeteld de voordelen die aan de eigenaar zouden toevallen. Een met vruchtgebruik of
vruchtgenot bezwaarde eigenaar (verg. 7872) heeft van deze beperking geen
hinder; na het einde van het recht van de vruchttrekker kan hij immers in
het algemeen positieve voordelen verwachten.

26. Voordeel verwachten,
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Een schatting van zijn kans "dat nog mee te maken"
pas.'

komt hierbij niet te

Kremer-" acht het buiten elke twijfel dat de hoofdgerechtigde een bron van inkomen heeft. Hij merkt met betrekking tot het voordeel verwachten op, dat het naar
zijn mening voldoende is dat de rechtverkrijgenden (bijv. de erfgenamen) van de
belastingplichtige voordeel kunnen verwachten.
'Anders zou het al dan niet bestaan van een bron afhankelijk zijn van de vermoedelijke levensduur van de belastingplichtige.'
In dit verband moet erop worden gewezen dat het, voor het antwoord op de vraag
of er sprake is van een bron van inkomen, een fundamenteel verschil maakt binnen welke categorie inkomsten men zich bevindt. Bij de inkomsten uit arbeid is
het voordeel beogen en voordeel verwachten onlosmakelijk verbonden met activiteiten van de belastingplichtige.
In zo'n geval kan de leeftijd of gezondheidstoestand zodanig zijn dat aileen nog maar afname van activiteiten is .te verwachten. Daaruit kan dan worden geconcludeerd dat het voordeel redelijkerwijs
niet meer is te verwachten-".
Bij de categorie inkomsten uit vermogen ligt dit anders. De activiteiten van de
belastingplichtige zijn hierbij van ondergeschikte betekenis. Een vermogensbestanddeel is immers naar zijn aard een bron van inkomen.j? Zo levert een lening rente op en een aandeelbewijs dividend zonder dat dit enige activiteit vergt
van de belastingplichtige.
Bij onroerende zaken moet de bedoeling van de belastingplichtige met betrekking tot het pand mede in beschouwing worden genomen. Wanneer hij het pand
van meet ajaan op een zodanige manier aanwendt dat hieruit geen inkomsten zijn
te verwachten, is het pand voor hem geen bron van inkomsten. Het is dus van belang met welke bedoeling belastingplichtige de onroerende zaak aanschaft. Wanneer de belastingplichtige de zaak heeft aangeschaft louter om er geen (fiscaal) inkomen uit te trekken, vormt het voor hem geen bron van inkomen. Waarom hij
geen (fiscaal) inkomen wil genieten (bijv. het beogen van speculatiewinst, of zoals
in HR BNB 19841229 het ontgaan van het huurwaardeforfait) is irrelevant. Is het
pand eenmaal een bron van inkomen voor de belastingplichtige dan blijft dit ook

27. Belastingbeschouwingen,
sept. 1959, ink.bel. 29.
28. Zie HR BNB 1972/96. Het betrof een 76-jarige belastingplichtige die een bedrijf uitoefende dat sedert jaren verliesgevend was. In geschil was of er een bron van inkomen bestond. De Hoge Raad overwoog dat om te kunnen spreken van een bron:
'( ... ) met aileen moet vaststaan, dat met belanghebbendes werkzaamheid het behaJen van geldelijk voordeel is beoogd, doch tevens redelijkerwijze moet kunnen worden verwacht, dat die werkzaarnheid zij het in de toekomst - een positieve opbrengst zaJ afwerpen, waarbij onder "positieve opbrengst"
is te verstaan een opbrengst, welke de aan die werkzaamheid verbonden kosten overtreft;
dat het Hof op grond van de in de bestreden uitspraak vermelde omstandigheden, waaronder belanghebbendes leeftijd, zonder schending van enige rechtsregel heeft kunnen oordelen, dat in 1968 redelijkerwijze niet meer kon worden verwacht, dat belanghebbendes werkzaamheid in de toekomst nog een
positieve opbrengst in voormelde zin zou opleveren.'
In gelijke zin HR BNB 1970/155.
29. Zie ook Renserna, Algemene aspect en van inkomsten uit vermogen, biz. 24.
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een bron van inkomen. Het ophouden inkomen er uit te trekken is niet voldoende
voor de conc1usie dat de bron van inkomen heeft opgehouden te bestaan.
Terug naar de vraag of een vermogensbestanddeel waarop een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik wordt gevestigd, nog als bron van inkomen voor de
belastingplichtige blijft bestaan. lk meen dat het uitgangspunt dient te zijn dat het
pand voor de hoofdgerechtigde als bron van inkomen blijft bestaan, tenzij aannemelijk is dat de hoofdgerechtigde nimmer voordelen uit het pand beoogt te trekken.
Volledigheidshalve merk ik op dat de hier besproken vraag zich in mijn opvatting niet voordoet. Ook de vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik speeJt zich af in de inkomstensfeer, zodat het pand als bron van inkomen
blijft bestaan gedurende het bestaan van het recht van vruchtgebruik.
Dan rijst vervolgens de vraag of hetzelfde heeft te gelden voor een belastingplichtige die slechts de blote eigendom van een pand heeft verworven. De volle eigendom heeft dus niet tot zijn vermogen behoord. Ook in dit geval zal moeten worden
bezien wat de toekomstverwachtingen
voor de hoofdgerechtigde zijn. Is het redelijkerwijs te verwachten dat het vermogensbestanddeel voordelen zal opleveren die
geen vruchten zijn, zodat de hoofdgerechtigde gedurende het bestaan van het
recht van vruchtgebruik voordelen uit het pand geniet? Zo nee, wat is de redelijke
verwachting omtrent de bestemrning van het pand als het vruchtgebruik eindigt.
Wordt het dan vervreemd of zal de hoofdgerechtigde het gaan uitbaten? Naar
mijn mening is aIleen dan geen sprake van een bron van inkomen voor de hoofdgerechtigde wanneer een redelijke verwachting van inkomsten gedurende het
bestaan en na het einde van het vruchtgebruik ontbreekt.

7.II.I.d Samenvatting
Een onroerende zaak heeft de eigenschap inkomsten af te werpen. Objectief is een
onroerende zaak een bron van inkomen, tenzij de toestand van het pand zodanig
is dat redelijkerwijs geen positieve inkomsten meer zijn te verwachten. Als
vaststaat dat het pand de capaciteit heeft om voordelen op te leveren, dient te worden beoordeeld of het pand voor de betrokken belastingplichtige als bron van inkomen moet worden aangemerkt. Het is van belang of hij inkomsten uit het pand
beoogt te trekken, en of deze inkomsten ook redelijkerwijs zijn te verwachten.
Wanneer het vermogensbestanddeel
eenmaal als bron van inkomen voor belastinglichtige is gekwalificeerd, verliest het verrnogensbestanddeel niet zijn bronkarakter door het enkele feit dat gedurende een (onjbepaaldeperiode geen positieve voordelen zijn te verwachten.
Het vestigen van een recht van vruchtgebruik op een onroerende zaak is naar
rnijn mening niet voldoende om het bronkarakter aan de zaak te ontnemen. In
mijn opvatting speelt elke vestiging van een recht van vruchtgebruik zich af in de
inkomstensfeer. Door de vestiging van het recht van vruchtgebruik worden toekomstige inkomsten bij voorbaat gerealiseerd in de vorm van een vergoeding van
de vruchtgebruiker. Het vermogensbestanddeel blijft derhalve als bron van inkomen bestaan.
In de opvatting van de Hoge Raad bevindt de vestiging van een onvoorwaarde212
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lijk recht van vruchtgebruik zich in de vermogenssfeer. De belastingplichtige vervreemdt een gedeelte van de bron. De vraag is of het achterblijvende gedeelte van
het vermogensbestanddeel nog een bron van inkomen is voor de belastingplichtige. Ik meen dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, tenzij aannemelijk is dat de eigenaar gedurende het bestaan en na het einde van het recht van
vruchtgebruik geen voordelen uit de bron beoogt te trekken, en dat ook geen voordelen zijn te verwachten. Omdat deze beoordeling veelal een lange periode beslaat,
zal het niet altijd eenvoudig zijn een antwoord op deze vragen te geven.
Ook wanneer de belastingplichtige slechts de blote eigendom van een pand verwerft, zal voor hem sprake zijn van een bron van inkomen, tenzij wederom aannemelijk is dat hij geen inkomsten beoogt te trekken gedurende het bestaan en na)
het einde van het recht van vruchtgebruik en deze voordelen tevens niet redelijkerwijs zijn te verwachten.
Bij de beoordeling of belastingplichtige redelijkerwijs voordelen kan verwachten, dienen me de zijn rechtsopvolgers in de beschouwing te worden betrokken.

7.11.2 Inkomsten

uit een onroerende zaak

7.I1.2.a Algemeen
Naar zijn aard werpt een onroerende zaak het gebruik als voordeel af. Dit kan op
verschillende manieren worden genoten: door het zelf te gebruiken of door het gebruik van de zaak tegen een vergoeding af te staan. Ik heb in paragraaf 2.1I.2.b
en paragraaf 4.II.2.b betoogd dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik
op een onroerende zaak tegen een som ineens niet als een inkomst uit het vermogensbestanddeel moet worden beschouwd. Ik meen dat de wetgever - bij de bepaling dat huur- en pachtpenningen uit de onroerende zaak worden getrokken hierbij het oog heeft gehad op naar hun aard periodieke opbrengsten. Naarmate
het gebruik voortduurt, geniet de eigenaar deze inkomsten. Zij worden in de opvatting van de wetgever als het genieten van het gebruik zelf aangemerkt. Hieraan
doet niet af dat huur over een langere periode ineens kan worden vooruitbetaald.
Bij tussentijdse beeindiging van de huurovereenkomst zal in de regel herrekening
van de vooruitbetaalde huur plaatsvinden. Dit hangt samen met het periodieke karakter van de huurbetalingen. Dit is naar mijn mening fundamenteel anders wanneer een recht van vruchtgebruik tegen een som ineens wordt gevestigd, De vergoeding hiervoor is naar haar aard eenmalig. Wordt het recht van vruchtgebruik
voor ommekomst van de overeengekomen termijn beeindigd (bijvoorbeeld doordat afstand wordt gedaan), dan vindt geen herrekening van de betaalde vergoeding plaats. De vruchtgebruiker zal een vergoeding wegens de afstand bedingen.
Dit is echter niet hetzelfde als herrekening van de oorspronkelijk betaalde vergoeding. Die blijft als zodanig in stand. De vestiging van een recht van vruchtgebruik
dient derhalve fiscaalrechtelijk als een verzelfstandiging van de inkomsten te worden aangemerkt. De bate wordt in deze opvatting niet belast op grond van artikel
24 Wet IB 1964 maar op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Naast de opbrengsten van onroerende zaken in de vorm van gebruik, huur- of
pachtpenningen, vraagt een heel andere categorie inkomsten nog de aandacht. Het
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betreft verzekeringsuitkeringen
inzake calamitei en met betrekking tot de onroerende zaak en subsidies in verband met het pando

7.1l.2.b Verzekeringsuitkeringen

en subsidies'"

De vraag die hier aan de orde komt, betreft de uitkeringen uit schadeverzekeringen en subsidies met betrekking tot het pand, Zijn deze uitkeringen fiscaal relevant of betreft het uitkeringen in de vermogenssfeer? De jurisprudentie van de
Hoge Raad omtrent deze problematiek volgt een vaste lijn. De uitkeringen uit
schadeverzekeringen zijn be last voor zover ze worden ontvangen in verband met
kosten die fiscaal aftrekbaar (zouden) zijn, De Hoge Raad merkt dergelijke uitkeringen aan als inkomsten uit vermogen. Hetzelfde geldt voor bijdragen van overheidswege.
Er zijn verschillende argument en gebruikt om uitkeringen uit schadeverzekeringen en subsidies ter zake van onderhouds- en herstelkosten als inkomsten uit vermogen aan te merken. Deze argumenten zullen hieronder nader worden besproken.

a. De bijdrage is belast als opbrengst van vermogen omdat zij is gegeven ter
zake van kosten die aftrekbaar zijn
Het eerste arrest in deze reeks is HR B 8019:
'dat toch eene vergoeding als de onderwerpelijke, genoten ter zake van
kosten, die naar art. 14 IB 1941 ter bepaling van de zuivere opbrengst van
eene bron van inkomen in mindering van de inkomsten worden gebracht, beschouwd moet worden als opbrengst van die bron'.
In HR BNB 1963/305 overwoog de Hoge Raad:

'indien de kosten van herstel van een door brand beschadigd, tot prive vermogen behorend huis behoren tot de verwervingskosten van art. 14 IB 1941
dan behoort de als vergoeding dier kosten genoten schadevergoeding tot de
onzuivere opbrengst van het huis.'31
Het uitgangspunt is telkens dat een tegemoetkoming in onderhoudskosten in beginsel tot de opbrengst van het desbetreffende pand behoort. De Hoge Raad komt
tot deze conclusie op grond van het gegeven dat als de kosten aftrekbaar zijn, een
daarmee samenhangende uitkering belastbaar moet zijn. Deze redenering is naar
mijn mening onjuist. Of kosten aftrekbaar zijn, moet worden beoordeeld aan de
hand van de criteria van artikel 35 Wet IB 1964 (of artikel 14 Besluit IB 1941).
Onderhoudskosten en kosten van herstel van een pand zijn aftrekbaar wanneer zij
dienen tot verwerving en behoud van inkomsten. Een opbrengst is een inkomst in
30. Zie mijn bijdrage in WFR 1990/5919, biz. 917 e.v.
31. In gelijke zin Hof Amsterdam in BNB 1966/271.
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de zin van de Wet IB 1964 indien deze bate onder een van de bronnen, vermeld
in de wet, is te rangschikken (in gelijke zin het Besluit IB 1941). Het is naar mijn
mening dus onjuist te concluder en tot een inkomst met als argument dat de
kosten, waar de bijdrage op ziet, aftrekbaar zijn.

b. De bijdrage is een voordeel getrokken

uit de onroerende zaak

In HR BNB 1977/195 betrof het een bijdrage van overheidswege. De Hoge Raad
overwoog:
'dat het Hof terecht heeft geoordeeld dat de onderhavige subsidie is aan te
mer ken als een uit onroerend goed getrokken, tot de inkomsten uit vermogen
behorend, voordeel'.
De vraag rijst nu of de bepaling van artikel24 Wet IB 1964 zo breed moet worden
uitgelegd dat subsidies van overheidswege en uitkeringen uit verzekeringspolissen
als een 'voordeel getrokken uit' een onroerende zaak kunnen worden aangemerkt.
Met Van Dijck32 ben ik van mening dat een subsidie of een verzekeringsuitkering
niet een voordeel is, dat wordt getrokken uit de onroerende zaak. In de MvT bij
de Wet IB 1964 is aangegeven waarom men koos voor de terminologie 'voordelen
getrokken uit'. 'Voordelen' werd verkozen boven 'vruchten' omdat dit laatste
woord een te beperkte betekenis zou hebben in die zin dat voordelen uit andere
presta ties van huurders of pachters dan betalingen van huur en pachtsommen niet
als inkomsten zouden zijn aan te merken. Anderzijds werd de terminologie 'aIle
voordelen die worden genoten' van de hand gewezen omdat dit te ruim zou zijn.
Alhoewel deze toelichting summier is, lijkt het me beter binnen artikel 24 Wet IB
1964 te passen een tegemoetkoming in herstel- en onderhoudskosten niet als een
inkomst uit vermogen aan te merken. Het is geen voordeel uit prestaties van huurders of pachters. Het is eveneens geen voordeel uit zelfbewoning.
In die zin heeft de uitkering niets te maken met het rendabel maken van vermogen. Deze tegemoetkomingen hebben betrekking op kosten in de zin van de Wet
IB 1964, zodat ze wetssystematisch gezien daar thuishoren.

c. De uitkering uit een verzekering is belast, omdat de premies voor de
verzekering aftrekbaar zijn
"
Dit argument is door de inspecteur in stelling gebracht in HR BNB 1963/305. Dit
is een drogredenering. De inspecteur verheft met dit argument de verzekeringspolis (tegen brandschade) tot bron van inkomen. De verzekeringspremie is aftrekbaar omdat deze tot behoud van inkomsten is betaald. De uitkering kan slechts
worden belast indien deze onder een van de bronnen vermeld in de Wet IB 1964
kan worden gebracht. Zoals reeds hierboven vermeld, valt de uitkering wetssystematisch bezien niet onder artikel 24 Wet IB 1964. Ook niet nu deze door middel
van een verzekering aan het pand is gekoppeld. De uitkering is een tegemoetko32. Zie zijn noot bij HR BNB 1983/33.
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ming in de kosten en dient dan ook als zodanig fiscaalrechtelijk te worden beoordeeld.
Voor zover een belastingplichtige een uitkering ontvangt die niet ziet op herstelkosten, kan de uitkering alleen worden belast wanneer sprake is van een periodieke uitkering.
Opvallend is dat uitkeringen die zowel betrekking hebben op herstelkosten als
op verbeteringskosten in de jurisprudentie':' worden gesplitst. Het gedeeJte dat
betrekking heeft op de onderhoudskosten wordt als inkomsten uit vermogen aangemerkt, het gedeelte dat betrekking heeft op verbeteringskosten (althans niet aftrekbare kosten) wordt getoetst aan de criteria die gelden voor een periodieke uitkering. Indien men echter stelt dat de uitkeringen 'voordelen getrokken uit een onroerende zaak' zijn, is er geen reden de uitkering te splitsen en onder verschillende
bronnen te brengen. De gehele uitkering zou dan als inkomsten uit vermogen moeten worden belast, waartegenover de kosten aftrekbaar blijven.
Het zou echter naar mijn mening wetssystematisch juister zijn het gedeelte van
de uitkeringen dat dient ter vergoeding van aftrekbare kosten, in de kostensfeer
te behandelen en het restant van de uitkering te toetsen aan de criteria die gelden
voor periodieke uitkeringen.

7.!I.2.c Negatieve kosten
Uit het voorgaande blijkt dat een bijdrage in onderhoudskosten naar mijn mening
niet onder de inkomsten uit vermogen is te rangschikken. 34 De tegemoetkorning
heeft betrekking op verwervingskosten zodat de bijdrage in de kostensfeer moet
worden bezien. Verwervingskosten zijn slechts aftrekbaar indien ze 'drukken'. Indien aan een onroerende zaak herstel- of onderhoudswerkzaarnheden
worden verricht, zijn deze kosten aftrekbaar voor zover geen tegemoetkorning wordt ontvangen. Slechts de niet vergoede kosten drukken op het inkomen. Blijkt achteraf dat
alsnog een vergoeding ter zake van in het verleden afgetrokken kosten is verstrekt,
dan vormt deze vergoeding een negatieve kostenpost.
In deze zin moeten de bijdragen in onderhoudskosten dan ook worden behandeld, ongeacht of ze afkomstig zijn uit een verzekering of worden ontvangen op
grond van een subsidieregeling.

7.II.2.d Inkomst versus kostenvergoeding
De Hoge Raad merkt in de tot nu toe behandelde jurisprudentie de bijdrage aan
als een inkomst en in die zin beinvloedt de bijdrage het belastbare inkomen. In
rnijn visie vermindert de bijdrage de aftrekbare kosten (terstond of later als negatieve kostenpost) en beinvloedt zo eveneens het inkomen.
Dat de gevolgen van beide opvattingen verschillend uitwerken, blijkt bij toepas33. Zie HR BNB 19861280.
34. Hetzelfde geld! overigens voor subsidiebijdragen van de overheid die niet zien op herstelkosten maar
op verbeteringskosten.
Het zijn geen voordelen getrokken WI een onroerende zaak. Belastingheffing
over deze uitkeringen kan alleen plaatsvinden indien sprake is van een periodieke uitkering.
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sing van artikel 42a Wet IB 1964. Op grond van het eerste lid worden, door toepassing van het forfait, aile andere voordelen buiten beschouwing gelaten. Lid 7
opent vervolgens de mogeJijkheid om in sommige gevallen toch onderhoudskosten
af te trekken. BJijft men trouw aan de opvatting dat een bijdrage in onderhoudskosten een voordeel getrokken uit de woning is, dan kan het voorkomen dat het
voordeel op grond van artikel42a lid 1 Wet IB 1964 buiten beschouwing bJijft terwijl de kosten op grond van lid 7 aftrekbaar zijn. Beschouwt men de bijdrage als
een kostenvergoeding, dan beinvloedt de bijdrage de aftrekbare kosten in de zin
van lid 7.
De Hoge Raad heeft echter na de invoering van artikel 42a Wet IB 1964 ook
zijn toevlucht tot de kostensfeer gezocht. Zo overwoog de Hoge Raad in HR BNB
1983/33 dat de onderhavige subsidie ingevolge artikel 42a lid 1 Wet IB 1964 niet
als voordeel in aanmerking kon worden genomen. Daarna werd overwogen dat als
op het tijdstip waarop de kosten in aanmerking moeten worden genomen,
vast staat dat en tot welk bedrag de subsidies worden verleend, de kosten in zoverre
niet drukken op het inkomen van belanghebbende. Wanneer eerst op een later
tijdstip zekerheid wordt verkregen om trent toekenning en hoogte van de subsidie,
dan drukken de kosten weI. De naderhand toegekende subsidies dragen dan bij
tot het inkomen als negatieve kostenpost. In gelijke zin HR BNB 19801201. De
bijdrage behoort niet tot de inkomsten uit vermogen op grond van artikel42a lid
1 Wet IB 1964. De kosten zijn echter niet aftrekbaar omdat ze niet drukken.
Opvallend is dat de Hoge Raad eerst overweegt dat de uitkeringen niet als inkomsten kunnen worden be last op grond van artikel42a Wet IB 1964 (en daarmee
impliciet aangeeft dat het een voordeel is de zin van artikel 24 Wet IB 1964) en
vervolgens naar de kostensfeer uitwijkt. Naar mijn mening is er met betrekking
tot de uitkeringen sprake van een 'voordeel getrokken uit' of niet. Is er sprake van
een 'voordeel getrokken uit' dan moet het ook als zodanig worden behandeld, hetgeen betekent dat als artikel42a Wet IB 1964 van toepassing is, het voordeel buiten de heffing bJijft. Is het geen 'voordeel getrokken uit' dan kan worden bezien
of het een kostenvergoeding betreft en in die zin het belastbaar inkomen bemvloedt. De Hoge Raad hinkt aldus op twee gedachten.
Een ander geval waarin de gevolgen van beide opvattingen uiteenlopen, doet
zich voor wanneer een bijdrage in onderhouds- of herstelkosten wordt verstrekt
en de belastingpJichtige de kosten achterwege laat. De visie dat de bijdrage een
voordeel uit de onroerende zaak is, brengt met zich mee dat de bijdrage wordt belast. In de visie dat de bijdrage een kostenvergoeding vormt, beinvloedt de bijdrage het inkomen niet. Er zijn immers geen aftrekbare kosten, zodat de bijdrage ook
niet ergens op in rnindering kan worden gebracht.
Van belang in dit verband zijn de volgende uitspraken. In Hof Amsterdam BNB
19661271 overweegt het Hof dat een vergoeding voor brandschade aan een huis
behorend tot het prive-verrnogen, als opbrengst van dat huis moet worden aangemerkt indien de herstelkosten tot de verwervingskosten zijn te rekenen. Dat
wordt, aldus het Hof, niet anders indien de eigenaar het pand verkoopt zonder
het eerst te laten herstellen. Deze opvatting vinden we ook terug bij Hof 'sGravenhage BNB 1986124. De vergoeding wegens brandschade behoorde in dit
geval niet tot het inkomen. Het Hof stelde vast dat de verzekeringsuitkering niet
strekte tot gedeeltelijk onderhoud omdat de bron teloor was gegaan. De kosten
zouden niet aftrekbaar zijn en dus is de uitkering niet belastbaar.
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Naar mijn mening is het onjuist om een schade-uitkering in de heffing te betrekken indien de kosten niet door de uitkeringsgerechtigde worden gemaakt. Stel X
heeft een woning behorend tot zijn prive-vermogen. De waarde van het pand bedraagt f 200 000. Door brand wordt een schade geleden van f 50000, tot welk bedrag hij een uitkering uit de verzekering ontvangt. X gaat niet over tot herstel van
de schade maar verkoopt het pand voor f 150000 aan een derde.P Men kan nu
verschillende argumenten aanvoeren om de uitkering ad f 50 000 buiten het inkomen te houden:
Een schadeverzekeringsuitkering
is naar haar aard geen voordeel getrokken uit
de onroerende zaak. Is men echter van mening dat een bijdrage in hers telkosten in zijn algemeenheid een voordeel getrokken uit de onroerende zaak is,
dan ook is te verdedigen dat deze uitkering nu niet als inkomst is te beschouwen. X verkoopt zijn pand in beschadigde staat voor f 150 000. Daaruit blijkt
dat de schade van f 50 000 voor hem een definitieve aantasting van de bron betekent. Men kan slechts spreken van inkomsten uit vermogen wanneer de bron
in stand blijft. Dat is i.c. niet het geval zodat de uitkering niet als voordeel getrokken uit de onroerende zaak kan worden aangemerkt.
Er is sprake van een tegemoetkorning in de kosten. Indien kosten niet zijn gemaakt, kan ook de kostenvergoeding geen invloed uitoefenen op de inkomsten
uit de onroerende zaak. De redenering dat als de schade weI door X zou zijn
hersteld, de kosten voor hem aftrekbaar zouden zijn geweest en daarom de uitkering belastbaar is, is naar mijn mening niet steekhoudend. Zoals ik hiervoor
reeds heb aangegeven, mag niet tot een belastbare inkomst worden geconc1udeerd vanuit de aftrekbare kosten.

7.II.2.e Samenvatting
Het voordeel dat een onroerende zaak afwerpt, is het gebruik ervan. De voordelen
uit het gebruik (zelfbewoning of tegenprestaties voor het afstaan van het gebruik
aan een ander) behoren tot de inkornsten uit vermogen.
Uitkeringen uit schadeverzekeringen en uitkeringen op grond van een subsidieregeling worden niet ontvangen ter vergoeding voor het afgestane gebruik. Deze
uitkeringen behoren naar mijn mening niet tot de inkomsten uit de onroerende
zaak. Voor zover de uitkeringen vergoedingen zijn ter zake van aftrekbare kosten,
behoren deze uitkeringen in de kostensfeer in aanmerking te worden genom en en
bemvloeden zij de aftrekbare kosten terstond of achteraf (als negatieve kosten).
Subsidiebijdragen die worden verstrekt ter zake van verbeteringskosten kunnen
slechts in de belastingheffing worden betrokken indien zij kwalificeren als periodieke uitkering.

7.11.3 Afscbrijving
Op grond van artikel 35 lid 1 Wet IB 1964 behoren tot de verwervingskosten de
afschrijvingen op zaken die dienen tot het verwerven van de inkomsten. Niet tot
35. Zie voor zo'n 'noodJotsgeval'
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de verwervingskosten behoren dus de afschrijvingskosten op rechten. In deze paragraaf wordt eerst aandacht besteed aan de vraag wie mag afschrijven. Daarna
wordt onderzocht waarover mag worden afgeschreven.

7.//.3.a Voor wiens rekening komen de ajschrijvingskosten in
vruchtgebruiksituaties?
Naast het recht op de vruchten, heeft de vruchtgebruiker het recht de zaak te gebruiken overeenkomstig de bestemming. Dit kan slechts tot de conclusie leiden dat
de waardeverandering
van het pand de hoofdgerechtigde aangaat. In HR BNB
1953/33 besliste de Hoge Raad:
'dat de afschrijving op gebouwen, welke volgens het bepaalde in art. 14, lid
2 onder 4, I.B.'41, als kosten van verwerving in mindering mogen worden
gebracht op de inkomsten, waarop zij betrekking hebben, (... );
dat deze waardevermindering uitsluitend ten laste komt van den bloten eigenaar en niet van den vruchtgebruiker;'
Het uitgangspunt dient derhalve te zijn dat slechts de hoofdgerechtigde de afschrijvingskosten in mindering op zijn inkomen kan brengen. Vruchtgebruiker en
hoofdgerechtigde kunnen echter anders overeenkomen.I'' Dit was het geval in HR
BNB 1957126. De vruchtgebruiker had afschrijvingskosten op de gebouwen die
hij in vruchtgebruik had, ten laste van zijn inkomen gebracht. De inspecteur had
deze aftrekpost echter geweigerd. De Raad van Beroep was van mening dat de
waardevermindering van het pand uitsluitend ten laste van de hoofdgerechtigde
komt en dat dus de afschrijvingskosten niet voor rekening van de vruchtgebruiker
zijn gekomen. De Hoge Raad benadert het probleem genuanceerder:
'dat de vraag, of belanghebbende tot deze afschrijving al dan niet gerechtigd
is, afhangt van hetgeen tussen hem als vruchtgebruiker en zijn zoon als bloten eigenaar uitdrukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen;
dat, indien als de bedoeling van deze partijen kan worden aangenomen, dat
eventuele waardeverminderingen
als in's Raads uitspraak bedoeld ten laste
van den vruchtgebruiker zouden komen - hetgeen betekent, dat aan het einde van het vruchtgebruik door hem of zijn erfgenamen een bedrag gelijk aan
de gehele waardevermindering aan den bloten eigenaar zou moeten worden
vergoed - belanghebbende tegenover den fiscus aanspraak kan maken op
de door hem verzochte afschrijving, doch zulks anders is wanneer de blote
eigenaar de bedoelde waardeverminderingen lOU moeten dragen in welk geval aan het einde van het vruchtgebruik niets zou te verrekenen vall en; ,
Hof Amsterdam

BNB 1959/34 betrof het volgende geval. Een weduwe bezat het

36. In de toelichting van Meijers bij artikel 3:210 wijst hij erop dat naar zijn mening de bevoegdheden
van de vruchtgebruiker onder het nieuwe BW kunnen worden uitgebreid. Men zou dit eveneens moeten
aannemen voor de verplichtingen. Zie Van Zeben/Du Pon, De parlementaire geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3, biz. 642.
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vruchtgebruik
van een aantal onroerende zaken (winkel-woonhuizen,
fabriekspanden enz.). De kinderen waren eigenaren. Tussen de weduwe en de kinderen was als vanzelfsprekend aangenomen dat de weduwe het bezit op peil moest
houden. Dit werd gerealiseerd doordat de weduwe de jaarlijks af te lossen bedragen op een hypothecaire lening voldeed. Deze bedragen kwamen ongeveer overeen
met de afschrijvingskosten. In de akte van vruchtgebruik was omtrent de afschrijvingskosten Diets vermeld. De inspecteur was van mening dat de afschrijvingskosten voor rekening van de hoofdgerechtigden bleven komen nu in de akte Diets
hieromtrent was geregeld. Bovendien kon de afspraak, dat de vruchtgebruiker de
afschrijvingskosten droeg, slechts rechtsgeldig tot stand komen bij notariele akte
omdat een dergelijke afspraak een wijziging van het beperkte recht van vruchtgebruik zou zijn.
Het Hof stelt feitelijk vast dat er een afspraak was tussen vruchtgebruikster en
hoofdgerechtigden, in die zin dat de vruchtgebruikster de afschrijvingskosten zou
dragen door middel van de aflossingen op de hypothecaire lening.
'dat meruit volgt, dat tot het bedrag der afschrijvingen een last op de inkomsten uit het vruchtgebruik drukte;
dat hieraan niet in de weg staat, dat de verplichting niet in de opgemaakte
notariele akte is vermeld of in de latere akte is vastgelegd, daar de partijen
bij een overeenkomst zijn gebonden aan hetgeen tussen hen uitdrukkelijk of
stilzwijgend is overeengekomen, ook indien dit niet schriftelijk is vastgelegd.'
Ook de staatssecretaris van Financien is, blijkens zijn resolutie van 28 december
198937, van mening dat de hoofdgerechtigde in beginsel de afschrijvingskosten
draagt.
Het uitgangspunt dat de hoofdgerechtigde de afschrijvingskosten
draagt, is
naar rnijn mening juist. De waardeverminderingen
komen voor zijn rekening en
risico.38 Hierin komt geen verandering wanneer de hoofdgerechtigde een recht
van vruchtgebruik onder bezwarende titel vestigt op een pand en hij de afschrijvingskosten in de kostprijs van het recht doorberekent.J? De kosten worden weliswaar afgewenteld, daarmee staat niet vast dat de waardeverminderingen voor
rekening van de vruchtgebruiker komen. De afschrijvingskosten zijn in dit geval
niet meer dan een rekenkundige grootheid ter bepaling van de netto-opbrengst van
het vermogen. Eventuele Diet voorziene waardeveranderingen
komen volledig
voor rekening van de hoofdgerechtigde. Dit is slechts anders wanneer hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker overeenkomen dat de vruchtgebruiker naast een vergoeding voor het recht van vruchtgebruik (waarbij de afschrijvingskosten nu buiten beschouwing worden gelaten) bij het einde van het vruchtgebruik de waardedating van het pand ten gevolge van het gebruik en de veroudering aan de hoofd-

37. V-N 1990, biz. !O3.
38. Zie HR BNB 1957126. Zo ook Berkhout en Van Trappen, WFR 199015927, biz. 1243.
39. Dit is in de praktijk echter Diet gebruikelijk. Bij de waardebepa1ing van het recht van vruchtgebruik
wordt ervan uitgegaan dat de onroerende zaak bij het einde van het recht van vruchtgebruik deze1fde
waarde heeft a1s ten tijde van de vestiging. Zie ook Berkhout en Van Trappen, WFR 199015927, biz.
1244.
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gerechtigde moet vergoeden. Alleen in dit laatste geval komen de afschrijvingen
voor rekening van de vruchtgebruiker.t"
Het betreft hier twee verschillende situaties. In het eerste geval wordt de tegenprestatie voor het recht van vruchtgebruik al dan niet inclusief de geschatte afschrijvingskosten bepaald. Wijkt de waardevermindering van de begrote waardevermindering af, dan is dit voor rekening en risico van de hoofdgerechtigde. In
het tweede geval blijven de afschrijvingskosten al dan niet buiten beschouwing bij
de bepaling van de tegenprestatie van het recht van vruchtgebruik. Bij het einde
vergoedt de vruchtgebruiker de waardevermindering door gebruik en veroudering
aan de hoofdgerechtigde (voor zover niet reeds via voorschotten voldaan). In dit
geval is de waardevermindering voor rekening en risico van de vruchtgebruiker."
Zie in dit verband eveneens Van Dijck.42 Een jaarlijkse vergoeding van de afschrijvingskosten door de vruchtgebruiker aan de hoofdgerechtigde maakt niet
dat daardoor de waardevermindering voor rekening en risico van de vruchtgebruiker is. Hij wijst op de bakker die zijn brood aanbiedt voor f 2,20 plus f 0,30 voor
de afschrijving op zijn winkel. De prijs van het brood wordt bepaald door de
kosten die de bakker voor de produktie moet maken, waaronder afschrijvingskosten en personeelskosten, vermeerderd met een winstopslag. De afschrijvingskosten maken onderdeel uit van de prijsbepaling van zijn produkt. Dat betekent
echter niet dat daardoor de afschrijvingskosten niet langer voor zijn rekening komen, maar voor rekening van de klanten. De afschrijvingskosten zijn en blijven
zijn kosten.
Hetzelfde probleem doet zich voor bij het onderscheid tussen doorberekening
van loonkosten en een management fee.43 In een management fee zitten de loonkosten verdisconteerd, zij maken deel uit van de fee. Dat wi! echter niet zeggen
dat de loonkosten die in rekening zijn gebracht, niet meer ten laste van de uitlener
komen. Hij vraagt een vergoeding voor een door hem verrichte dienst. De vergoeding wordt opgebouwd uit de kosten (waarvan de loonkosten deel zullen uitmaken) vermeerderd met een winstopslag.
Uit het voorgaande voigt dat de afschrijvingskosten in beginsel ten laste van de
hoofdgerechtigde komen. Hem gaat de waardevermindering van het pand door
het gebruik aan. Dit is niet anders indien de vruchtgebruiker hem jaarlijks een bedrag ter grootte van de geschatte kosten betaalt. Mocht de waardevermindering
hoger of lager zijn dan begroot, dan komt dit geheel voor rekening van de hoofdgerechtigde.
De afschrijvingskosten kunnen evenwel voor rekening en risico van de vruchtgebruiker zijn, maar dan moet zijn overeengekomen dat bij het einde van het vruchtgebruik de dan blijkende waardeverrnindering die aan de vruchtgebruikperiode is

40. Zie ook het hiervoor aangehaalde arrest BNB 1957126.
41. In dit verband is niet duidelijk wat A-G Van Soest bedoelt in zijn conclusie bij HR BNB 1992/137,
onderdeel 3.10 waar hij opmerkt dat de afschrijvingskosten
slechts voor rekening van de vruchtgebruiker zouden zijn indien de vergoeding voor het recht van vruchtgebruik hoger zou zijn dan de zakelijk
bepaaJde tegenprestatie.
42. WFR 1987/5775, biz. 644 en zijn noot bij HR BNB 1991/146.
43. Onder rneer van belang voor de toepassing van artikel 15 OECD-Modelverdrag teneinde de heffingsbevoegdheid van de woonstaat te bepaJen (lid 2 sub b).
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toe te rekenen, aan de hoofdgerechtigde wordt vergoed. De vruchtgebruiker
hiervoor jaarlijks voorschotten betalen.

7.II.3.b

kan

Waarover mag worden afgeschreven?

Nu we hebben vastgesteld dat zonder nadere overeenkomst de hoofdgerechtigde
mag afschrijven, rijst de vraag waarover hij mag afschrijven.
In de Mv'f44 is ten aanzien van afschrijvingen in de zin van artikel 35 Wet IB
1964 opgemerkt dat het hier geen afschrijvingen op bedrijfsmiddelen betreft en de
principes van de bedrijfseconomie dus in beginsel niet aan de or de komen:
'Wat de afschrijving betreft zij nog opgemerkt dat hier geen sprake is van
afschrijving op bedrijfsmiddelen van een onderneming. Het begrip "afschrijving" kan hier dan ook niet rechtstreeks worden geinterpreteerd aan de
hand van leerstellingen der bedrijfeconomie. Wei blijkt uit het gebruik van
hetzelfde woord "afschrijving"
dat een zekere analogie wordt beoogd: dat
dus vaak in dit verband te rade moet worden gegaan met artikel 10 van het
on twerp en de afschrijving ook hier in beginsel moet worden gesteld op het
bedrag, dat nodig is om de aanschaffings- of voortbrengingskosten over de
levensduur van het betreffende voorwerp te verdelen.'
Er laten zich twee theorieen onderscheiden die het doel van de afschrijvingen verklaren.P In de eerste plaats is er de zgn. 'kostenverdeeltheorie'.
In deze theorie
zijn aanschaffingskosten/voortbrengingskosten
in feite niets anders dan verwervingskosten/bedrijfskosten.
Deze kosten kunnen aileen niet direct ten laste van de
winst c.q. het inkomen worden gebracht. Deze kosten worden voor de bepaling
van het inkomen verdeeld over de verschillende jaren.
Hiertegenover staat de 'waardeverminderingstheorie'.
In deze theorie zijn de
kosten in de vorm van waardeverminderingen van een zaak die meerdere jaren nut
afwerpt (maar op den duur slijt) als verwervingskosten aftrekbaar. Binnen deze
theorie zijn de aanschaffingskosten
dus nog geen verwervingskosten.
Schmidt is van mening dat de kostenverdeeltheorie de voorkeur verdient. Niet
van belang is volgens hem dat de zaak in de loop der tijd slijt. Van belang is dat
de kosten worden verbruikt/uitgeput
raken. De aanschaffingskosten zijn in deze
visie kosten die worden verbruikt. Het komt er dan niet op aan in hoeverre de
waarde van de betreffende zaak in dat jaar is gedaald. Binnen deze theorie is afschrijving dus ook mogelijk bij waardestijging van een zaak. Deze afschrijvingsmethode dient geen bedrijfseconomisch belang in die zin dat de afschrijvingen een voorziening vormen voor de vervanging van de desbetreffende zaak, afschrijving op vervangingswaarde is dan ook niet toegestaan.
Voor de winstsfeer geldt onomstreden de kostenverdeeltheorie. De afschrijving op
bedrijfsmiddelen brengt de verrnindering van de gebruikswaarde van het vaste kapitaal wegens gebruik in het bedrijf tot uitdrukking. Het vaste kapitaal vindt zijn
44. Wetsontwerp 5380, biz. 43.
45. Schmidt, EStG, paragraaf 7.1 (b).
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neerslag in de aanschaffingsprijs. Deze prijs geeft het kapitaal weer, dat ter zake
van het bedrijfsmiddel in het bedrijf is aangewend en dat in stand moet blijven
voordat van winst sprake kan zijn.46 Jacobs"? omschrijft aanschaffingskosten als
die ondernemingskosten welke voor de ondernemer het karakter dragen van kapitaalsuitgaven en welke de ondememer maakt teneinde een bepaald object in de gewenste hoedanigheid en op het gewenste moment als zelfstandig bedrijfsmiddel in
gebruik te nemen.
Smeets'" omschrijft afschrijven als het in aanmerking nemen van gemaakte
kosten. Afschrijven is het verdelen van de kosten over een aantal jaren. Afschrijyen is derhalve niet het boeken van de waardeverrnindering.
De wijze van afschrijven in de winstsfeer is blijkens de MvT niet doorslaggevend voor de wijze van afschrijven in de prive-sfeer, doch is weI richtinggevend.
Ook in de prive-sfeer moet de afschrijving in beginsel worden gesteld op het bedrag, dat no dig is om de aanschaffings- of voortbrengingskosten
over de levensduur van het vermogensbestanddeel te verdelen.
Hieruit volgt dat ook de kostenverdeeltheorie voor de prive-sfeer geldt. De afschrijvingsgrondslag wordt gevormd door de aanschaffingskosten en niet door de
. waardeveranderingen.tr
Zo besliste de Hoge Raad in HR BNB 19531281:
'dat echter afschrijving op gebouwen en verhuurde roerende goederen als bedoeld in genoemd art. 14, lid 2, 4, wegens daling van de verkoopwaarde (cursief van mij) niet geoorloofd is, daar die bepaling slechts beoogt de mogelijkheid te scheppen om door afschrijving tot uiting te brengen, dat de waarde
van die zaken door gebruik en veroudering is achteruitgegaan'.
In gelijke zin HR BNB 1973/101 waarin werd overwogen dat waardeveranderingen van de grond geen aanleiding tot extra afschrijvingen geven. Afschrijvingen
beogen slechts de aanschaffingskosten over de levensduur van de zaak te verdelen.
De levensduur van grond is niet beperkt, zodat op grond niet kan worden afgeschreven.
De afschrijvingen strekken naar hun aard tot goedmaking van de waardevermindering welke de zaken ten gevolge van gebruik en veroudering ondergaan.P
Waardeverandering van de zaak door andere factoren beinvloeden de afschrijvingen niet.
Ook in de prive-sfeer zijn afschrijvingen te definieren als het verdelen van de
aanschaffingskosten
over de levensduur van het vermogensbestanddeel,
met inachtneming van de restwaarde.
Op grond van artikel 35 Wet IB 1964 zijn de op de inkomsten drukkende kosten
aftrekbaar. Aanschaffingskosten zijn de kapitaalsuitgaven die de belastingplichti-

46. HR B 6537.
47. He! bedrijfsmiddel, biz. 212.
48. In zijn noot bij HR BNB 19621294.
49. De uitspraak van Hof Amsterdam BNB 1982178 moe! als onjuist worden beschouwd. Het Hof achtte afschrijving op een woning niet mogelijk omdat de waarde van het pand was gestegen van f 85 000
naar f 250 000.
50. HR BNB 1985/118.
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ge heeft gedaan om het vermogensbestanddeel te verwerven, teneinde daar voordelen uit te trekken. Gedurende de levensduur worden de aansehaffingskosten
verbruikt voor zover ze de residuwaarde overtreffen. De belastingplichtige kan
nooit meer afsehrijven dan de door hem betaalde aansehaffingskosten.
Immers
tot maximaal dat bedrag drukken de kosten op zijn inkomen. Wanneer een aansehaffingsprijs ontbreekt, mag worden afgesehreven over de waarde van het goed
ten tijde van de ingebruikneming.J'
Het tijdstip waarop de afsehrijvingen een aanvang nemen is in de winstsfeer bepaald op het moment waarop het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.V
Echter ook de veroudering tussen het tijdstip van bestelling en dat van de ingebruikneming kan ten laste van de winst worden gebraeht. Deze waardevermindering uit zieh door een reehtstreekse waardering op een lager bedrag. De waardevermindering wordt derhalve via de waarderingsgrondslag
die voorafgaat aan de
afsehrijvingen, tot uitdrukking gebraeht en niet met behulp van afsehrijvingen.
De vraag rijst wat in de prive-sfeer de invloed is van veroudering. Blijkens HR
BNB 19851118 dienen de afsehrijvingen immers ter goedmaking van de waardevermindering ten gevolge van gebruik en veroudering. De veroudering heeft niets
met het gebruik te maken in die zin dat zij ontstaat los van het gebruik. Dat zou
betekenen dat de afsehrijvingen reeds kunnen plaatsvinden voor de ingebruikneming van het pand. In die zin heeft de Hoge Raad beslist in HR BNB 19911219.
Deze beslissing is naar mijn mening juist. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat het
pand een bron van inkomen is, dan zijn de aansehaffingskosten verdeeld over de
tijd aftrekbaar. Zodra een pand is ontstaan, vangt het verouderingsproces aan.53
Op dat moment begint het verbruik van de aansehaffingskosten.
In de winstsfeer
kan weliswaar pas op het moment van ingebruikneming een aanvang met afsehrijyen worden genomen, via de waarderingsregels wordt echter de waardevermindering die zich v66r de ingebruikneming voordoet, ten laste van de winst gebraeht.
Aangezien deze mogelijkheid in de prive-sfeer niet mogelijk is, acht ik het redelijk
dat de afschrijvingen reeds bij de veroudering een aanvang nemen. De waardevermindering v66r het tijdstip van de ingebruikneming wordt op deze wijze toch verdisconteerd.
Tot slot wordt gewezen op artikel 7 Uitvoeringsregeling IB 1964. Daarin is bepaald dat op woonhuizen die niet tot het ondernemingsvermogen behoren en een
te verwaehten levensduur van ten minste 40 jaar hebben, jaarlijks 15OJovan de
huurwaarde mag worden afgesehreven. In dit geval worden de aanschaffingskosten losgelaten voor de berekening van de waardeverminderingen van het pand.
Zoals C. van Soest opmerkte-" is hierdoor een brokje vervangingswaarde in de
afschrijving geslopen.
Nu vaststaat dat de hoofdgereehtigde mag afsehrijven en dat hij mag afsehrijven
over zijn aansehaffingskosten,
rijst de vraag of zijn aansehaffingskosten verande-

51. In navolging van de winstsfeer. Zie HR BNB 1983174 en HR BNB 1991/32.
52. Uitdrukkelijk blijkens wetsonwerp 5380, de MvT, biz. 23. Vervallen is de bepaling volgens welke
het mogelijk was de afschrijvingen te beginnen op het moment van de bestelling.
53. In HR BNB 1985/118 werd dan oak terecht beslist dat tijdens de bouwfase van een pand geen plaats
is voor afschrijvingen.
54. WFR 1974/5177, biz. 402.
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ring ondergaan ten gevolge van de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel.
Het antwoord op deze vraag hangt naar mijn mening af van de kwalificatie van
de vestiging van dat recht. Wanneer men, met mij, aanneemt dat de vestiging van
een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel fiscaalrechtelijk bezien als
vervreemding van inkomsten moet worden beschouwd, ondergaat de aanschaffingsprijs geen wijziging door de vestiging van het recht van vruchtgebruik. De eigenaar maakt zijn zaak rendabel door de vervreemding van inkomsten. Omdat hij
slechts inkomsten vervreemdt en niet (een gedeelte van) de bron, ondergaan de
aanschaffingskosten
geen wijziging. Dit verandert niet, zoals hiervoor betoogd,
wanneer hij de afschrijvingskosten doorberekent in de kostprijs van het vruchtgebruik. De vergoeding voor de vestiging van het recht van vruchtgebruik is belast.
De kosten die hij maakt zijn aftrekbaar.
De Hoge Raad maakt echter onderscheid tussen een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik. De vestiging van een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik wordt als inkomstentransactie beschouwd, de vestiging
van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik wordt als een vermogenstransactie beschouwd. In deze laatste opvatting worden geen inkomsten vervreemd.
Het kan dan niet anders zijn dan dat de eigenaar een gedeelte van de bron vervreemdt. Dit uitgangspunt leidt tot de conclusie dat de eigenaar een gedeelte van
zijn aanschaffingskosten
terugkrijgt van de vruchtgebruiker, Hierdoor daalt het
afschrijvingspotentieel.
In deze zin oordeelden Berkhout en Van Trappen+':
'Volgens de Hoge Raad dient de vestiging van een dertigjarig recht van
vruchtgebruik in beginsel als een vermogenstransactie beschouwd te worden;
derhalve moet het deel van de tegenprestatie dat is toe te rekenen aan het deel
van de inkomstenbron waarover door de vestiging van het vruchtgebruik is
beschikt, afgeboekt worden van de kostprijs van dat gedeelte van de inkomstenbron. '
In gelijke zin oordeelden Van de Wetering'" en Van Dijck.57 De Hoge Raad he eft
echter anders beslist in HR BNB 19921137. Belanghebbende kocht een onroerende
zaak ter waarde van f 600 000. Hierop vestigde hij een recht van vruchtgebruik
voor dertig jaar ten behoeve van twee BV's. De tegenprestatie voor het recht van
vruchtgebruik bedroeg f 540 000. Tussen partijen was in geschil of over de volle
eigendomswaarde (standpunt van de belastingplichtige) dan weI over de blote eigendomswaarde (standpunt van de inspecteur) van de opstal mocht worden afgeschreven. De Hoge Raad stelde belanghebbende in het gelijk.58 De Raad overwoog:
'3.2. Het Hof is kennelijk en terecht ervan uitgegaan dat indien de in artikel
35 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 bedoelde afschrijving betrekking heeft op een onroerende zaak waarop een vruchtgebruik is gevestigd,

55.
56.
57.
58.

WFR 1990/5927, biz. 1243.
WFR 1989/5854, biz. 115.
In zijn noot bij HR BNB 1992/137.
Zie ook De Boer, WFR 1990/5917, biz. 819.
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die afschrijving ten laste van de eigenaar komt, tenzij de vruchtgebruiker de
waardeverrnindering van de zaak ter goedmaking waarvan de afschrijving
dient, aan de eigenaar moet vergoeden.
3.3. Het Hof heeft geoordeeld dat laatstbedoelde situatie zich hier voordoet
voor een gedeelte groot 90 percent van de afschrijving. Dit oordeel heeft het
Hof gegrond op de omstandigheid dat belanghebbende voor het vruchtgebruik een prijs heeft bedongen ter grootte van 90 percent van de waarde in
het economische verkeer van de onroerende zaak welke som contant aan hem
is uitbetaald. Deze redengeving wordt in de klachten terecht bestreden. De
bedoelde omstandigheid laat immers geen gevolgtrekking toe omtrent een
door de vruchtgebruiker te verstrekken vergoeding voor waardevermindering van de zaak.
( ...)
De ten laste van een eigenaar van een onroerende zaak komende waardevermindering ter goedmaking waarvan de afschrijving dient, verandert niet indien, zoals bier, op die onroerende zaak een vruchtgebruik wordt gevestigd
waarbij de waardeverrnindering voor rekening van de eigenaar blijft.'
De overwegingen van de Hoge Raad zijn juist, maar niet volledig waardoor het
eindoordeel naar rnijn mening onjuist is. Het Hof constateert dat door de vestiging van het recht van vruchtgebruik de hoofdgerechtigde zich bij voorbaat de afschrijving op de onroerende zaak, althans tot de blote-eigendomswaarde heeft laten vergoeden. De Hoge Raad overweegt dat ook al wordt 90 procent van de volle
eigendomswaarde ontvangen voor het recht van vruchtgebruik, dit niet hoeft te
betekenen dat de waardeverminderingen
voor rekening van de vruchtgebruiker
komen. Het lijkt aannemelijk dat de Hoge Raad zich bij dit oordeel heeft laten
leiden door het gebruik in de praktijk. Bij de waardebepaling van het recht van
vruchtgebruik wordt in de regel geen rekening gehouden met afschrijvingen.
Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat door de vestiging van een recht van
vruchtgebruik het risico van de waardeverminderingen
bij de hoofdgerechtigde
blijft (tenzij anders overeengekomen). Zoals hiervoor is betoogd, is dit juist. Met
deze overweging volstaat de Hoge Raad echter zodat de hoofdgerechtigde, naar
's Raads mening, over de volle waarde mag afschrijven. Ik meen echter dat het
antwoord nog niet volledig is. De Hoge Raad geeft slechts een antwoord op de
vraag wie mag afschrijven. De vraag waarover mag worden afgeschreven komt in
het arrest (ten onrechte) niet aan de orde59. De hoofdgerechtigde mag afschrijven
over zijn aanschaffingskosten
verminderd met de restwaarde. De aanschaffings
kosten van de hoofdgerechtigde bedragen in beginsel f 600 000. Hij vestigt vervolgens een recht van vruchtgebruik op de zaak. Omdat het een dertigjarig recht van
vruchtgebruik betreft dient dit in de opvatting van de Hoge Raad te worden gekwalificeerd als een vermogenstransactie.
In dat geval worden geen inkomsten
verkocht maar een gedeelte van bet vermogensbestanddeel. Dit laat naar rnijn mening geen andere gevolgtrekking toe dan dat de eigenaar een gedeelte van zijn aanscbaffingskosten beeft terugontvangen. Door de vervreemding van een gedeelte
van de bron krijgt hij een gedeelte van de aanscbaffingskosten vergoed, zodat als

59. Zie ook Van Dijck in zijn noot bij dit arrest.
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grondslag voor de afschrijvingen f 60 000 resteert. 60 Immers tot maximaal dat
bedrag drukken de kosten op zijn inkomen. Het is naar mijn mening niet van belang of bij de berekening van de waarde van het recht van vruchtgebruik rekening
is gehouden met de afschrijvingen. Voldoende is de constatering dat een gedeelte
van de bron is vervreemd. Oit arrest is naar mijn mening derhalve onjuist.
Naar aanleiding van dit arrest rijst de vraag waarover de hoofdgerechtigde mag
afschrijven wanneer hij slechts de blote eigendom heeft verworven. Stel dat in bovenstaand arrest de belastingplichtige slechts de blote eigendom had verworven
voor f 60 000. Mag hij dan toch over de volle eigendomswaarde afschrijven, omdat de waardeverrnindering van het pand voUedig voor zijn rekening en risico is?
Ik meen dat hij slechts over de blote-eigendomswaarde mag afschrijven omdat
zijn aanschaffingskosten
niet meer bedragen dan de blote-eigendomswaarde.P!
Slechts tot dat bedrag drukken de kosten op hem. Wanneer uit het voorgaande
arrest moet worden afgeleid dat afschrijving kan plaatsvinden over de volleeigendomswaarde bij degene voor wiens rekening en risico de waardeverandering
komt, zonder enig belang aan de aanschaffingskosten
te hechten, zou ook deze
hoofdgerechtigde over de volle-eigendomswaarde mogen afschrijven. Dat dit tot
een lucratieve belegging kan leiden blijkt uit de becijfering van Van Dijck in zijn
noot bij dit arrest.
Naar aanleiding van het voorgaande dient te worden opgemerkt dat als het
vruchtgebruik bij een particulier is, de afschrijving over de vruchtgebruikwaarde
niet in aanmerking kan worden genomen. Niet bij de hoofdgerechtigde, althans
in mijn opvatting, maar ook niet bij de vruchtgebruiker. De waardevermindering
is immers niet voor zijn rekening en risico. Hij kan eveneens niet afschrijven op
zijn recht van vruchtgebruik omdat de wetgever dit uitdrukkelijk heeft bepaald in
artikel 35 Wet IB 1964.
Wellicht heeft de Hoge Raad zich met dit onbevredigende resultaat voor ogen
laten verleiden tot het oordeel dat over de voUe waarde mag worden afgeschreven.
De onbevredigende, doch in de leer van de Hoge Raad, juiste uitkomst dat het
afschrijvingspotentieel is verminderd, vindt zijn oorzaak in het onderscheid dat de
Hoge Raad heeft aangebracht tussen een voorwaardelijk en onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik.
Blijkens de regeling van artikel 7 Uitvoeringsregeling IB 1964, worden de afschrijvingskosten op woonhuizen (niet behorend tot het ondernemingsvermogen
en met een vermoedelijke levensduur van 40 jaar) forfaitair bepaald op 15070 van
de huurwaarde. Indien op een dergelijk woonhuis een recht van vruchtgebruik
rust, zal ook voor de hoofdgerechtigde dit forfait gelden, zelfs indien hij slechts
de blote eigendom heeft verworven. Wanneer het forfait van toepassing is, wordt
de aanschaffingsprijs immers buiten beschouwing gelaten.

60. Dit bedrag zal in verband met de afschrijvingen deels aan de grond en deels aan het gebouw moeten
worden toegerekend.
61. In gelijke zin de staatssecretaris in zijn resolutie van 28 december 1989, gepubliceerd in VoN 1990,
biz. 103.
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7.ll.3.e Samenvatting
Uitgangspunt is dat de hoofdgerecbtigde de afschrijvingskosten draagt, omdat de
waardevermindering voor zijn rekening en risico komt.
In de prive-sfeer dient afschrijving ter verdeling van de aanscbaffingskosten
over de levensduur van het vermogensbestanddeel met inachtneming van de restwaarde. Aanscbaffingskosten
zijn de kapitaalsuitgaven die de belastingplichtige
heeft gedaan om bet vermogensbestanddeel te verwerven teneinde daar voordelen
uit te trekken. Gedurende de levensduur worden de aanschaffingskosten verbruikt
voor zover ze de residuwaarde overtreffen. De belastingplichtige kan nooit meer
afschrijven dan de door hem betaalde aanschaffingskosten.
Immers tot maximaal
dat bedrag drukken de kosten op zijn inkomen. Wanneer een aanschaffingsprijs
ontbreekt, mag worden afgeschreven over de waarde van de zaak ten tijde van de
ingebruikneming.
De afschrijvingskosten
beginnen te lopen op het moment dat het verouderingsproces aanvangt. Op dat moment mag belastingplichtige naar mijn mening
aanvangen met de afscbrijvingskosten
ten laste van zijn inkomen te brengen
(uiteraard voor zover het pand een bron van inkomen voor hem is). In de winstsfeer kan weliswaar eerst op het moment van ingebruikneming een aanvang met
afschrijven worden genomen, via de waarderingsregels wordt echter de waardevermindering die zich v66r de ingebruikneming voordoet, ten laste van de winst
gebracht. Aangezien deze mogelijkheid in de prive-sfeer niet bestaat, acht ik het
redelijk dat de afschrijving reeds bij de veroudering een aanvang neemt. De waardevermindering voor de ingebruikneming wordt op deze wijze toch verdisconteerd.
Als grondslag voor de berekening van de afschrijvingskosten dient de door de
belastingplichtige betaalde aanschaffingsprijs.
Wanneer men met mij aanneemt
dat de vestiging van het recht van vruchtgebruik onder aile omstandigheden een
inkomstentransactie is, ondergaat de aanschaffingsprijs geen verandering door de
-vestiging van het recht. In de opvatting van de Hoge Raad wordt de vestiging van
een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik echter als vermogenstransactie beschouwd. Dat betekent dat de eigenaar een gedeelte van zijn bron vervreemdt.
Hierdoor krijgt hij een gedeelte van zijn aanschaffingskosten vergoed, zodat zijn
afschrijvingspotentieel vermindert. Onjuist is dan de beslissing van de Hoge Raad
in BNB 19921137, dat de hoofdgerechtigde over de volle eigendomswaarde mag
afschrijven. Dit arrest is gebaseerd op de overweging dat de waardevermindering
van het gehele pand slechts de hoofdgerechtigde aangaat. De vraag waarover mae
worden afgeschreven is door de Hoge Raad ten onrechte niet aan de or de gesteld.
Wanneer de belastingplichtige slechts de blote eigendom verwerft bedraagt zijn
aanschaffingsprijs niet meer dan de blote-eigendomswaarde.
Dit bedrag dient als
uitgangspunt voor de afschrijving. Roe de Hoge Raad hierover zal oordelen staat
niet vast. Wanneer als enig criterium wordt aangelegd: voor wiens rekening en risico is de waardevermindering, dan zal ook in dit geval de hoofdgerechtigde over
de volle eigendomswaarde mogen afschrijven.
Blijkens de regeling van artikel 7 Uitvoeringsregeling IB 1964, worden de afschrijvingskosten op woonhuizen (niet behorend tot het ondernemingsvermogen
en met een vermoedelijke levensduur van 40 jaar) forfaitair bepaald op 15070 van
de huurwaarde. Wanneer op een dergelijk woonhuis een recht van vruchtgebruik
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rust, zal ook voor de hoofdgerechtigde dit forfait gelden, zelfs indien hij slechts
de blote eigendom heeft verworven. Indien het forfait van toepassing is, wordt de
aanschaffingsprijs
buiten beschouwing gelaten.

7.11.4 Artikel 42a Wet

m 1964

in vrucbtgebruiksituaties

Op grond van artikel 42a Wet IB 1964 wordt een ieder aan wie een pand ter beschikking staat, voor het gebruik van het pand in de heffing betrokken (zie paragraaf 7.IlA.a). Dit geldt niet voor degene die het woongenot onder bezwarende
titel heeft verworven, hij is immers inkomensbestedend bezig. De betaalde vergoeding en het woongenot beinvloeden zijn inkomen niet. Voor ik overga tot bespreking van de toepasselijkheid van artikel 42a Wet IB 1964 in vruchtgebruiksituaties, dient in herinnering te worden geroepen dat de vestiging van een recht van
vruchtgebruik op een woning tegen een tegenprestatie in mijn opvatting niets anders betekent dan de vervreemding van inkomsten. De vruchtgebruiker die het
recht heeft verkregen onder bezwarende titel is, evenals ieder ander die tegen een
vergoeding het woongenot verwerft, inkomensbestedend bezig. Voor de vruchtgebruiker komt in dat geval artikel 42a Wet IB 1964 niet aan de orde.62
Wanneer een recht van vruchtgebruik op een woning om niet is gevestigd (bijvoorbeeld uit legaat), is artikel 42a Wet IB 1964 wei van toepassing voor de
vruchtgebruiker. Evenals ieder ander aan wie een woonrecht is verleend, dient hij
de huurwaarde tot zijn inkomen te rekenen (zie paragraaf 7.II.4.b en 7.IIA.c).

7.11.4.a Artikel

42a Wet IB 1964 algemeen

Sinds in Nederland een inkomstenbelasting wordt geheven, wordt het woongenot
van de eigen woning belast. Op deze huurwaarde komen in rnindering de kosten,
lasten en afschrijvingen. De vaststelling van de zuivere inkomsten uit de eigen woning bleek in de praktijk echter problemen te geven. In de eerste plaats ontstonden
geschillen omtrent de hoogte van de huurwaarde en in de tweede plaats werden
allerlei kosten afgetrokken die in verhuursituaties voor rekening van de huurder
zouden zijn, zoals binnenschilderwerk en tuinonderhoud.P
De wetgever achtte
dit niet wenselijk en met ingang van 1 januari 1971 is het huurwaardeforfait
in
onze Wet op de inkomstenbelasting opgenomen.f"
Op grond van deze regeling, neergelegd in artikel 42a Wet IB 1964, wordt de
netto huurwaarde als inkomsten uit de eigen woning in aanmerking genomen, zo62. In de jurisprudentie wordt slechts de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel met huursituaties gelijkgesteld. Dat brengt met zich mee dat voor dergelijke vruchtgebruikers het huurwaardeforfait
niet van toepassing is. Voor een vruchtgebruiker die een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel heeft verworven, zou het huurwaardeforfait
weI
toepassing moeten kunnen vinden (zie nader paragraaf 7.H.4.c).
63. Zie wetsontwerp 10790, MvA biz. 26. Overigens kan men vraagtekens zetten bij dit bezwaar tegen
de toenrnalige regeling. Met de kosten van onderhoud die voor rekening van de huurder komen, wordt
in verhuursituaties ook rekening gehouden, in die zin dat dergelijke kosten mede de huurwaarde bepalen. Uiteindelijk maakt het niet uit of dergelijke kosten in de huurwaarde zijn verdisconteerd, dan weI
afzonderlijk als aftrekbare kosten in aanmerking worden genomen.
64. Wet van 24 december 1970, Stb. 604.
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dat er geen plaats meer is voor aftrek van de werkelijke kosten. De regeling was
van toepassing voor de inkomsten uit de eigen woning waarvan zowel de voordelen, als de kosten, lasten en afschrijvingen bestanddelen vormden van het onzuiver
inkomen van de belastingplichtige. Onder een eigen woning wordt blijkens het
tweede lid van artikel 42a Wet IB 1964 verstaan een gebouw (... ) voor zover dat
(... ) de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden, ter beschikking staat.
De regeling van artikel42a Wet IB 1964 bevat niets anders dan een waarderingsvoorschrift ter zake van de inkomsten uit de eigen woning. lndien aan aIle voorwaarden, vermeld in artikel42a Wet IB 1964, is voldaan, wordt de huurwaarde
krachtens de aldaar vermelde tabel tot het inkomen gerekend. Dit betekent dat
v66r men toekomt aan artikel 42a Wet IB 1964, artikel 24 Wet IB 1964 reeds is
gepasseerd. Artikel 42a Wet IB 1964 komt dus pas aan de orde na het antwoord
op de vraag of een woning een bron van inkomen is en zo ja, wie de inkomsten
uit de woning geniet. Yoor het antwoord op deze laatste vraag is van belang wie
gerechtigd is tot de voordelen die door de bron worden afgeworpen (zie paragraaf
2.11.3). Slechts de gerechtigde tot een inkomst kan deze genieten. Het feitelijke genieten is derhalve niet voldoende.
Met ingang van 1 januari 1988 is artikel42a Wet IB 1964 ingrijpend gewijzigd
omdat de regeling manipuleerbaar
bleek te zijn.65 Met name in medeeigendomssituaties schoot de regeling van artikel42a Wet IB 1964 tekort. De Hoge Raad achtte artikel42a Wet IB 1964 slechts van toepassing indien het aandeel
in het feitelijk woongenot van de woning strookte met het aandeel in de kosten,
lasten en afschrijvingen. Als de eigendomsverhouding bijvoorbeeld 60010- 40%
bedroeg terwijl beide eigenaren het pand bewoonden op 50% - 50% basis, was
volgens de Hoge Raad het huurwaardeforfait
niet van toepassingf" omdat het
voordeel (50%) niet strookte met de kosten, lasten en afschrijvingen (60% resp.
40%).
Deze jurisprudentie is naar mijn mening niet juist. Yoor de bepaling wie de inkomsten uit vermogen geniet, is immers niet van belang wie de inkomsten daadwerkelijk ontvangt, maar wie tot de inkomst is gerechtigd. Yoor de toepassing van
artikel 42a Wet IB 1964 lOU het wetssystematisch beter zijn geweest, wanneer de
Hoge Raad had onderzocht of het aandeel in de gerechtigdheid tot de voordelen
strookte met de kosten, lasten en afschrijvingen. In HR BNB 1987/134 oordeelde
de Hoge Raad in laatstbedoelde zin. Overigens voorkomt deze opvatting niet de
manipuleerbaarheid van het systeem. Wanneer meerdere belastingplichtigen tot
de voordelen uit de woning zijn gerechtigd, kan het best zo zijn dat de kostenverdeling niet naar evenredigheid plaatsvindt.
Een andere tekortkoming van het oude artikel 42a Wet IB 1964 was dat de netto
huurwaarde slechts in aanmerking werd genomen indien tegenover de voordelen
tevens de kosten, last en en afschrijvingen voor rekening van belastingplichtige
kwamen. Dit gaf vooral in vruchtgebruiksituaties
problemen omdat de afschrijvingskosten, zonder nadere voorziening, voor rekening van de hoofdgerechtigde
65. Wet van 30 september 1987, Stb. 456.
66. Zie HR BNB 1983121. Uit HR BNB 1986/130 blijkt echter dat de manipulatiemogelijkheden
grenzeioos waren.
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komen. Dat betekent dat voor de vruchtgebruiker de netto huurwaarde volgens
het for fait niet geldt en hij dus moet uitgaan van de economische huurwaarde verminderd met de kosten en lasten. De afschrijvingen kunnen ten laste van het inkomen van de hoofdgerechtigde worden gebracht, mits de woning voor hem een
bron van inkomen is gebleven. Hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker kunnen echter ook overeenkomen dat de afschrijvingen voor rekening van de vruchtgebruiker
komen (zie paragraaf 7.II.3.b). In dat geval was het huurwaardeforfait
weI van
toepassing.
De wetgever heeft getracht de beide, hierboven besproken, tekortkomingen te verhelpen door lid 1 van artikel 42a Wet IB 1964 te wijzigen en een nieuw vijfde lid
in te voeren.s?
Artikel42a lid 1 Wet IB 1964 bepaaIt dat de netto-huurwaarde van de eigen woning tot het inkomen behoort indien zowel de voordelen aIs de kosten en lasten
bestanddelen vormen van het onzuivere inkomen van de belastingplichtige. Lid 5
bepaalt vervolgens dat met betrekking tot een woning waarvan de voordelen, de
kosten en de lasten bestanddelen vormen van de onzuivere inkomens van twee of
meer belastingplichtigen, de netto-huurwaarde naar rato van de gerechtigdheid tot
de voordelen uit de woning tot het inkomen wordt gerekend.
Blijkens het Nader Rapport ligt het onderscheidend criterium voor de toepassing van lid 1 of lid 5 bij het aantal belastingplichtigen bij wie de voordelen,
kosten en lasten onderdeel uitmaken van het onzuiver inkomen. Betreft het een
belastingplichtige bij wie de voordelen, kosten en lasten in aanmerking worden genomen, dan is het eerste lid van toepassing.P Betreft het twee of meer belastingplichtigen bij wie de voordelen en/of kosten en lasten in aanmerking worden genomen, dan is het vijfde lid van toepassing. Het vijfde lid is van toepassing ongeacht in welke verhouding de voordelen en de kosten en de lasten bij de betrokken belastingplichtigen opkomen, dus ook ingeval een van hen in het geheel niet
bijdraagt in de kosten en lasten.69 Het forfaitaire bedrag wordt naar rato van de
gerechtigdheid tot de voordelen uit de woning tot het inkomen gerekend.
In lid 1 van artikel42a Wet IB 1964 is bij dezelfde wetswijziging het woord 'afschrijvingen' vervallen. Met deze wijziging werd beoogd dat het huurwaardeforfait eveneens van toepassing zou zijn voor de bewoner/vruchtgebruiker.
In dit verband werd tevens artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 ingevoerd. Zonder deze
wettelijke be paling zouden somrnige kosten en de afschrijvingen tweemaal worden
vergolden. In de tabel van het huurwaardeforfait zijn de afschrijvingskosten verdisconteerd, zodat deze kosten het inkomen van de vruchtgebruiker beinvloeden.
Daamaast zou de hoofdgerechtigde, wanneer de woning voor hem een bron van
inkomen is gebleven, de te zijnen laste komende afschrijvingskosten eveneens in
67. Bij dezelfde wetswijziging is tevens, in het kader van de alimentatievoorziening
door middel van het
ter beschikking stellen van de eigen woning, een en ander wettelijk geregeld. Zie voor een bespreking
van deze wijziging rnijn bijdrage aan de bundel opste11en aangeboden aan Van Dijck in 1988.
68. Dit zegt niets over het aantal eigenaren. Blijkens wetsontwerp 19741, MvT, biz. 4 is het eerste lid
eveneens van toepassing indien er meerdere eigenaren zijn en een van de eigenaren het pand bewoont
(ook het deel van de mede-eigenaar op grond van een of ander recht) en tevens alle kosten en lasten
draagt. In dat geval vormen de voordelen, kosten en lasten slechts bestanddelen van het inkomen van
een belastingplichtige. Zie eveneens voorbeeld 2, situatie 2 en 3 op biz. 5 MvT.
69. Zie wetsonwerp 19741, B, biz. 6.
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mindering op zijn inkomen kunnen brengen. De staatssecretaris wilde berusten in
deze dubbele aftrek. Een correctie van deze dubbele aftrek zou naar zijn oordeel
aIleen bij de vruchtgebruiker kunnen plaatsvinden. Een correctie bij de hoofdgerechtigde was zijns inziens principieel onjuist.
Dezelfde problematiek speelde met betrekking tot de onderhoudskosten
die
voor rekening van de hoofdgerechtigde komen. In de netto-huurwaarde die bij de
vruchtgebruiker in aanmerking wordt genomen, zijn die kosten al verdisconteerd.
Wanneer de hoofdgerechtigde de door hem betaalde kosten ten laste van zijn inkomen zou kunnen brengen, zouden ook deze kosten tweemaal aan de fiscus worden gepresenteerd.
Het idee is geopperd om een aparte tabel op te nemen waaruit de afschrijvingscomponent is verwijderd. Tevens zou een deel van de kostencomponent (het deel
dat voor rekening van de hoofdgerechtigde komt) moeten worden geschrapt. De
vruchtgebruiker zou dan een hoger forfaitair bedrag als inkomst in aanmerking
moeten nemen. Dit zou slechts anders zijn indien de vruchtgebruiker de kosten
van de buitengewone herstelling en afschrijvingen aan de hoofdgerechtigde zou
vergoeden (zie paragraaf 7.II.3.b).
'Die situatie zou in grote lijnen overeenkomen met de thans bestaande, als
onbevredigend ervaren situatie die mede aanleiding is geweest voor de indiening van het onderhavige wetsvoorstel. Ik meen dan ook dat omwille van de
eenvoud, met name voor belastingplichtigen in deze situaties, moet worden
berust in het mogelijke gevolg van tijdelijke dubbele vergelding van afschrijving' .70
aldus de staatssecretaris.
De Tweede Karner nam echter bet amendement van Vriens-Auerbach aan. Hierdoor is in artike136lid 8 Wet IB 1964 bepaald dat de kosten van een woning waarop ten aanzien van een andere belastingplicbtige artikel 42a lid 1 of 5 van toepassing is, nog slechts aftrekbaar zijn voor zover er voordelen uit die woning tegenover staan. Wanneer echter het huurwaardeforfait
op grond van artikel 42a lid 1
of lid 5 Wet IB 1964 voor een andere belastingplichtige geldt, kan de bela stingplichtige geen voordelen genieten uit de woning waartegenover de kosten kunnen
worden afgetrokken. Lid 1 van artike142a Wet IB 1964 is immers aIleen van toepassing wanneer bij een belastingplichtige aile voordelen, kosten en lasten in aanmerking worden genomen. Wanneer lid 1 van toepassing is, kan dus niet een ander
voordelen uit de woning genieten, want dat zou betekenen dat niet aile voordelen
tot het inkomen van die ene belastingplichtige behoren.
De toepasselijkheid van lid 5 - de voordelen en/of kosten en/of lasten maken
deel uit van meerdere onzuivere inkomens - leidt tot toerekening van de netto
buurwaarde naar rato van de gerechtigdheid tot de voordelen. In dit geval zijn de
kosten, lasten en afschrijvingen reeds verdisconteerd en kan aftrek van de werkeJijke kosten niet meer aan de orde komen.
De wetgever had dus net zo goed in artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 de aftrek van
kosten ter zake van de woning waarvoor het huurwaardeforfait
geldt, kunnen uitsluiten.
70. Wetsontwerp
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Het huurwaardeforfait
is met ingang van 1988 gewijzigd omdat als de vruchtgebruiker de afschrijvingen niet vergoedde aan de hoofdgerechtigde, het huurwaardeforfait niet van toepassing was (zie over de gevolgen van het vergoeden van de
afschrijvingskosten
paragraaf 7.11.3.b). Het probleem was dat de bijtelpost ten
bedrage van de economische huurwaarde in het algemeen fors was en dat de bepaling van de omvang van de aftrekbare kosten - evenals voor de invoering van het
huurwaardeforfait
- veel geschilpunten opleverde.
Door deze wijziging van het eerste lid kan het zich voordoen dat de kosten bij
de verkeerde persoon in aanmerking worden genomen. Om de kosten bij de juiste
persoon in aanmerking te laten komen zou een gecompliceerde regeling noodzakelijk zijn. De enige oplossing hiervoor zou bestaan in het opnemen van een tabel
waarin alle componenten, waaruit de netto-huurwaarde
bestaat, afzonderlijk
worden vermeld. Dit leidt echter tot complicaties. Degene die de econornische
huurwaarde geniet, zou het in de tabel vermelde percentage van de waarde van de
woning als inkomst (economische huurwaarde) in aanmerking moeten nemen. Degene die bepaalde kosten draagt zou het bij de kostenpost vermelde percentage
van zijn inkomen kunnen aftrekken. Problemen ontstaan met name daar waar een
bepaalde categorie kosten door meer subjecten wordt gedeeld. De complicaties die
een dergelijke regeling met zich mee zou brengen, weegt naar rnijn mening niet op
tegen de bezwaren die de huidige regeling met zich meebrengt.
Overigens kan men zich afvragen of het zo bezwaarlijk is dat de vruchtgebruiker die de afschrijvingen niet draagt, de volledige econornische huurwaarde moet
bijtellen. De vruchtgebruiker geniet immers ook de bruto-huurwaarde.
Het argument dat een inkomst nogal hoog is en dat het daarom bezwaarlijk is er over te
heffen, is niet steekhoudend.
De Tweede Kamer was van mening dat een splitsing van componenten waaruit
de netto-huurwaarde
is opgebouwd niet de eenvoud bevorderde en dat dubbele
vergelding van kosten en afschrijvingen niet was gewenst. Daarom werd het amendement Vriens-Auerbach aangenomen en is lid 8 in artikel 36 Wet IB 1964 opgenomen. Ik had echter liever gezien dat men voor het een (berusting in de dubbele
aftrek) dan weI voor het ander (geen enkele aftrek van kosten indien het huurwaardeforfait wordt toegepast) had gekozen. De oplossing zoals die nu in lid 8
van artikel 36 Wet IB 1964 staat, is vrij willekeurig. Het hangt van de inkomsten
uit de woning af of de kosten al dan niet dubbel kunnen worden vergolden. Overigens geldt dit aIleen naar de letterlijke tekst. Zoals hierna nog zal blijken, bereikt
artike136lid 8 Wet IB 1964 feitelijk dat de hoofdgerechtigde nooit kosten ten laste
van zijn inkomen kan brengen omdat hij nooit inkomsten uit de woning geniet
waarop artikel 42a Wet IB 1964 niet van toepassing is. In zoverre is de regeling
van artikel 36 lid 8 wet IB 1964 een wassen neus.

7.1I.4.b Artikel 42a Wet IB 1964 en de vruchtgebruiker
Zoals ik reeds in paragraaf 7.11.4 heb betoogd, zal de vruchtgebruiker niet in alle
gevallen het netto-huurwaardeforfait
tot zijn inkomen moeten rekenen. In de opvatting van de Hoge Raad is de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel gelijk te stellen met een verhuursituatie. In deze
opvatting zal de vruchtgebruiker slechts de netto-huurwaarde
tot zijn inkomsten
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moeten rekenen wanneer hij een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik heeft
verworven - al dan niet onder bezwarende titel - en als hij een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik om niet heeft verworven.
In mijn opvatting wordt elke vestiging van een recht van vruchtgebruik - voorwaardelijk en onvoorwaardelijk
- onder bezwarende titel gekwalificeerd als vervreemding van de inkornsten. In deze gevallen is de vruchtgebruiker inkomensbestedend bezig. Slechts wanneer de vruchtgebruiker het recht van vruchtgebruik
om niet heeft verworven zal in mijn opvatting artikel 42a Wet IB 1964 toepassing
vinden. In het hiernavolgende wordt uitgegaan van een situatie dat artikel42a Wet
IB 1964 voor de vruchtgebruiker van toepassing is. Tevens veronderstel ik dat de
vruchtgebruiker de voordelen geniet en de kosten draagt conform de regels van
titel 8 boek 3 BW.
De vruchtgebruiker geniet het woongenot van het pand krachtens zijn recht van
vruchtgebruik. Andere voordelen uit het pand komen toe aan de hoofdgerechtigde. Hierbij kan men denken aan de uitkering uit de schadeverzekering of subsidiebijdragen voor onderhoudskosten (zie hiervoor paragraaf 7.II.2.b). Het reguliere
onderhoud komt voor rekening van de vruchtgebruiker. De afschrijvingskosten en
kosten voor buitengewone herstellingen en lasten komen voor rekening van de
hoofdgerechtigde. De vraag is of het huurwaardeforfait
van toepassing is.
Lid 1 van artike142a Wet IB 1964 is van toepassing indien de voordelen, kosten
en lasten slechts deel uitmaken van het onzuiver inkomen van een belastingplichtige. In de jaren dat de hoofdgerechtigde alleen afschrijvingskosten heeft (en dus
geen uitkering uit een schadeverzekering ontvangt of kosten van buitengewone
herstellingen of lasten heeft) maken aile voordelen, kosten en lasten van die jaren
deel uit van het onzuiver inkomen van een belastingplichtige. Het huurwaardeforfait zou krachtens het eerste lid geheel bij de vruchtgebruiker in aanmerking moeten worden genomen en de hoofdgerechtigde kan de afschrijvingskosten niet aftrekken omdat hij geen inkomsten uit het pand geniet.
Maar als in enig jaar de hoofdgerechtigde een uitkering wegens brandschade
ontvangt of andere kosten dan afschrijvingskosten heeft, is het eerste lid niet meer
van toepassing omdat in dat jaar niet aile voordelen en aile kosten en lasten deel
uitmaken van het inkomen van de vruchtgebruiker. Het vijfde lid is van toepassing indien de voordelen en/of kosten en/of lasten bestanddelen vormen van de
onzuivere inkomens van twee of meer belastingplichtigen. Stel dat de hoofdgerechtigde in enig jaar een uitkering wegens brandschade ontvangt, die als een
voordeel uit de woning kan worden aangemerkt. 71 Behoort dat voordeel dan tot
zijn onzuiver inkomen?
In HR BNB 1983/33 heeft de Hoge Raad overwogen dat als artikel42a Wet IB
1964 van toepassing is, de uitkering niet als voordeel in aanmerking kan worden
genomen. Op grond van artikel 42a lid 1 Wet IB 1964 worden andere voordelen
dan de huurwaarde buiten beschouwing gelaten. Hierdoor belanden we in een vicieuze cirkel. Wanneer artikel42a Wet IB 1964 niet van toepassing is, behoort het
voordeel tot het onzuiver inkomen van de hoofdgerechtigde waardoor artikel 42a
lid 5 Wet IB 1964 van toepassing is en het voordeel dus niet tot het onzuivere inkomen van de hoofdgerechtigde behoort.
Zoals hiervoor reeds is verdedigd, behoren tegemoetkomingen in herstel- en on71. Zie paragraaf 7.1I.2.
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derhoudskosten niet als een voordeel getrokken uit de onroerende zaak te worden
aangemerkt (zie paragraaf 7.II.2.b). Deze oplossing verlost ons tevens van de hier
geschetste problematiek. Een pand kan als opbrengst slechts het gebruik afwerpen. lndien de vruchtgebruiker het pand bewoont op grond van zijn recht geniet
hij aile voordelen uit het pand. De hoofdgerechtigde geniet geen voordelen.
Resteert nog het probleem van de kosten die de hoofdgerechtigde in enig jaar
betaalt. Ook in dat geval kan artikel 42a lid 1 Wet IB 1964 niet van toepassing
zijn, omdat niet aile kosten onderdeel uitmaken van het onzuivere inkomen van
de vruchtgebruiker. Het vijfde lid van artikel 42a Wet IB 1964 zou niet van toepassing zijn omdat aftrek van die kosten door artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 wordt
uitgesloten.P Hier ontstaat een gelijksoortige cirkelredenering als bij de voordelen. Omdat artikel42a lid 1 en lid 5 Wet IB 1964 niet van toepassing zouden zijn,
kan de hoofdgerechtigde de kosten wei aftrekken. De aftrek van kosten wordt
door artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 beperkt tot de voordelen indien:
'( ... ) bij het bepalen van de zuivere inkomsten met betrekking tot een woning (... ) ten aanzien van een ander dan de belastingplichtige artikel 42a,
eerste of vijfde lid, van toepassing is (... ).'
I.c. zou noch het eerste noch het vijfde lid van toepassing zijn voor de vruchtgebruiker zodat de kostenaftrek voor de hoofdgerechtigde niet wordt beperkt. Dit
brengt met zich mee dat de kosten wei deel uitmaken van de onzuivere inkom ens
van twee belastingplichtigen waardoor het vijfde lid weer wel van toepassing is.
Een oplossing voor deze problematiek kan worden gevonden wanneer men de
stelling aanvaardt dat in deze .situatie te allen tijde twee onzuivere inkomens bij
het pand zijn betrokken, het onzuiver inkomen voor de hoofdgerechtigde is echter
altijd nihil. 73
Deze opvatting lijkt eveneens te pass en binnen de strekking van het gewijzigde
artikel 42a Wet IB 1964. Blijkens de Nota naar aanleiding van het Eindverslagj"
is met de wetswijziging beoogd dat voor de bewoner die uit de woning inkomsten
geniet, in alle gevallen het huurwaardeforfait
van toepassing is.75
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat, met enige interpretatievrijheid,
de vruchtgebruiker die een woning krachtens zijn recht van
vruchtgebruik bewoont, altijd onder artikel42a Wet IB 1964 valt en dus de nettohuurwaarde tot zijn inkomen moet rekenen. Voor de hoofdgerechtigde opent artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 de mogelijkheid de voor zijn rekening komende kosten
af te trekken voor zover hij voordelen uit het pand geniet. Aangezien hij echter
geen voordelen uit het pand kan genieten als de vruchtgebruiker naar het huurwaardeforfait wordt belast, blijkt artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 niet meer dan een
wassen neus.
Naast de toepasselijkheid van het huurwaardeforfait
kunnen kosten aftrekbaar
zijn indien aan de voorwaarden van artikel42a lid 7 Wet IB 1964 is voldaan. Het
72. Zie in deze zin Van Dijck, WFR 1988/5813, bIz. 310 e.v.
73. In deze zin De Blieck en Overgaauw, WFR 1988/5825, bIz. 684 en Hof Arnhem, V-N 1992, biz. 811.
74. Wetsontwerp 19741, nr. 8, bIz. 4.
75. Zie echter Van Dijck, WFR 1988/5813, bIz. 308 e.v. over de onduidelijkheid van de gewijzigde wettekst.
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moeten kosten betreffen ter zake van een woning die is ingesehreven in het register
als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet. De aftrekbaarheid is voor die
kosten gekoppeld aan de waarde van de woning. Indien die kosten voor rekening
van de vruehtgebruiker zijn, kan hij ze aftrekken. Zijn de kosten voor rekening
van de hoofdgereehtigde, dan treden wederom eomplieaties op. De kosten zijn
blijkens artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 immers sleehts aftrekbaar tot het bedrag van
de voordelen. Het bedrag van de voordelen is nihil zodat de hoofdgereehtigde de
kosten als bedoeld in artikel 42a lid 7 Wet IB 1964 niet kan aftrekken.
Dit is niet de bedoeling van artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 geweest. Blijkens de
toeliehting op het arnendement waardoor lid 8 in de wet is opgenomen, diende te
worden voorkomen dat in geval van blote-eigendomssituaties
de afschrijvingskosten tweemaal zouden worden vergolden. Eenmaal in het forfaitaire bedrag dat
de vruehtgebruiker krijgt toegerekend en eenmaal als aftrekbare kosten bij de
hoofdgereehtigde, omdat hij deze kosten draagt.
Met een beroep op doel en strekking van artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 zou ik
dan ook willen pleiten voor aftrekbaarheid van kosten als bedoeld in artikel 42a
lid 7 Wet IB 1964, bij degene die de kosten betaalt.

7.II.4.c De vruchtgebruiker als huurder
In hoofdstuk 2.11 bleek dat in een aantal gevaIlen de vestiging van een reeht van
vruehtgebruik op een woning als verhuur van de woning wordt besehouwd. Wanneer deze situatie zich voordoet kan naar mijn mening artikel 42a Wet IB 1964
niet aan de orde komen.76 Het pand staat in dergelijke situaties de vruehtgebruiker niet als eigen woning ter besehikking. De vruehtgebruiker wordt besehouwd
als huurder, de hoofdgereehtigde als verhuurder. De hoofdgereehtigde/verhuurder wordt voor de ontvangen vergoedingen belast op grond van artikel 24 Wet IB
1964 en kan de kosten die samenhangen met het pand aftrekken. Voor de vruehtgebruiker Ihuurder raakt een en ander de inkomstenbelasting
niet. Hij betaalt
'huur' en is daarmee inkomensbestedend bezig.
In mijn opvatting zal in aIle gevaIlen dat een reeht van vruehtgebruik onder bezwarende tite! is verworven artikel 42a Wet IB 1964 toepassing missen.

7.II.4.d Vruchtgebruik van een verhuurde onroerende zaak
In deze situatie heeft de eigenaar de woning verhuurd en verleent hij vervolgens
het reeht van vruehtgebruik aan een derde niet zijnde de huurder. Indien de vestiging plaatsvindt tegen een som ineens is deze som belast bij de eigenaar op grond
van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 (zie hieromtrent het tweede deel van hoofstuk 4).
De vruehtgebruiker koopt het reeht van vruehtgebruik voor een som ineens. Dit
bedrag is voor hem aftrekbaar met inaehtneming van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964
(zie hieromtrent hoofdstuk 4.II.3.e). De huurpenningen worden bij de vruehtgebruiker belast als inkomsten uit vermogen.
76. Anders Wiekhart, WFR 1990/5903, biz. 253; zie voor rnijn reactie hierop WFR 1990/5916, biz. 782
e.v.
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Kosten van onderhoud, afschrijvingen en lasten zijn aftrekbaar bij degene die
ze draagt. De beperking van artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 geldt in dit geval niet.
In dit verband verdient nog aandacht de uitkering uit een schadeverzekering ten
gevolge van een calamiteit. De uitkering behoort aan de hoofdgerechtigde toe, onder de last van het recht van vruchtgebruik (artikel 3:213). Zoals bleek uit paragraaf 7.11.2 is het vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat een dergelijke uitkering tot de inkomsten uit het pand behoort. Eerst wanneer heffing niet aan de orde
kan komen vanwege de toepasselijkheid van artikel 42a Wet IB 1964, beinvloedt
de uitkering de kostensfeer. In de hier aan de orde zijnde situatie is artikel42a Wet
IB 1964 niet van toepassing, zodat de uitkering als inkomst uit het pand bij de
hoofdgerechtigde in aanmerking moet worden genomen.
De hoofdgerechtigde ontvangt deze inkomst echter niet onbezwaard. Hij zal
van de verzekeringspenningen de schade moeten herstellen zodat de verzekeringsuitkering ook wordt belast met het recht van vruchtgebruik. Zoals besproken in
het tweede deel van hoofdstuk 3 heeft de Hoge Raad met betrekking tot dergelijke
inkomsten beslist dat deze inkomsten bij de hoofdgerechtigde in aanmerking moeten worden genomen, met inachtneming van de last van het recht van vruchtgebruik. Kortom: de hoofdgerechtigde
wordt slechts voor de blote-eigendomswaarde belast.
De kosten die samenhangen met de calarniteit zijn aftrekbaar voor zover het
niet verbeteringskosten betreft. Het lijkt me niet goed verdedigbaar om deze
kosten ook slechts voor de blote-eigendomswaarde
aftrekbaar te laten zijn. De
kosten komen immers in het geheel ten laste van de hoofdgerechtigde. Hierdoor
ontstaat de vreemde situatie dat de kosten volledig aftrekbaar zijn terwijl de tegemoetkoming van die kosten het inkomen slechts voor de blote-eigendomswaarde
beinvloedt. Ik heb bepleit dergelijke kostenvergoedingen in de kostensfeer te verwerken en niet in de inkomstensfeer. Dat betekent dat de hoofdgerechtigde de
kosten kan aftrekken voor zover er geen vergoeding tegenover staat.

7.IIA.e Samenvatting
De toepasselijkheid van artikel42a Wet IB 1964leidt tot nogal wat problemen indien een vruchtgebruik op de woning is gevestigd. Artikel 42a lid 1 Wet IB 1964
zal niet van toepassing zijn, tenzij vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde zijn overeengekomen dat aile voordelen en aile kosten en lasten toevallen aan de vruchtgebruiker. Is het vruchtgebruik met inachtneming van de regels van het BW gevestigd, dan kan aIleen lid 5 uitkomst bieden, met uitzondering van de jaren waarin de hoofdgerechtigde geen kosten heeft. In dat geval is lid 1 van toepassing.
Voor de toepassing van lid 5 is echter nodig dat de voordelen en/of kosten en/of
lasten deel uitmaken van de onzuivere inkomens van zowel de vruchtgebruiker als
de hoofdgerechtigde. Wat de voordelen betreft laten zich aIleen verzekeringsuitkeringen en subsidies denken die echter niet tot het onzuiver inkomen behoren wanneer artikel 42a Wet IB 1964 van toepassing is.
Met betrekking tot de kosten geldt een zelfde probleem. De kosten zijn op
grond van artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 voor de hoofdgerechtigde niet aftrekbaar,
zodat deze kosten geen deel uitmaken van zijn onzuiver inkomen, waardoor arti-
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kel 42a lid 5 Wet IB 1964 niet van toepassing is en dus de kosten weer weI in aanmer king kunnen worden genomen.
De oplossing kan hiervoor worden gevonden wanneer de verzekeringsuitkeringen en subsidies in de kostensfeer worden behandeld (waar ze naar mijn mening
ook thuishoren) en vast te stellen dat de kosten weliswaar het inkomen van de
hoofdgerechtigde beinvloeden maar op grond van artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 tot
een bedrag van nihil.
De regeling van artikel36lid 8 Wet IB 1964 schiet over haar doel heen voor zover het de kosten als bedoeld in artikel42a lid 7 Wet IB 1964 betreft. Deze overkill
kan worden voorkomen met een beroep op doel en strekking van artikel 36 lid 8
Wet IB 1964.
Wanneer de vestiging van het recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel
plaatsvindt, kan artikel 42a Wet IB 1964 naar mijn mening niet van toepassing
zijn. Binnen de bestaande jurisprudentie is artikel 42a Wet IB 1964 niet van toepassing indien een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel
op de woning is verleend. In dat geval wordt de vruchtgebruiker als huurder beschouwd en de hoofdgerechtigde als verhuurder. De huurpenningen en andere inkomsten zijn bij de hoofdgerechtigde belast als inkomsten uit vermogen. De
kosten, lasten en afschrijvingen zijn aftrekbaar.
Wordt een vruchtgebruik op een verhuurde onroerende zaak gevestigd, dan
wordt de vruchtgebruiker voor de huurpenningen belast en kan hij de kosten die
voor zijn rekening komen, aftrekken. De overige kosten kan de hoofdgerechtigde
aftrekken. Ontvangt de hoofdgerechtigde een inkomst uit het pand, welke inkomst eveneens is belast met een recht van vruchtgebruik, dan wordt, blijkens
vaste en naar mijn mening onjuiste jurisprudentie, de hoofdgerechtigde slechts
voor de blote-eigendomswaarde
belast.

7.11.5 Conclusies
Of een onroerende zaak een bron van inkomen is, moet na de objectieve toets,
worden bezien vanuit de belastingplichtige. Beoogt hij voordelen uit de zaak te
trekken en zijn voor hem de voordelen ook redelijkerwijs te verwachten?
Het vestigen van een recht van vruchtgebruik op een onroerende zaak is naar
mijn mening niet voldoende om aan de zaak het bronkarakter te ontnemen. In
mijn opvatting speelt elke vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel zich af in de inkomstensfeer. Door de vestiging van het recht van
vruchtgebruik worden toekomstige inkomsten bij voorbaat gerealiseerd in de
vorm van een vergoeding van de vruchtgebruiker. Het vermogensbestanddeel
blijft derhalve als bron van inkomen bestaan.
In de opvatting van de Hoge Raad is de vestiging van een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik een vermogenstransactie.
De belastingplichtige vervreemdt een gedeelte van de bron. De vraag is of het achterblijvende gedeelte van
het vermogensbestanddeel nog een bron van inkomen is voor de belastingplichtige. Ik meen dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord, tenzij aannemelijk is dat gedurende het bestaan van het recht van vruchtgebruik en na het einde
van het recht van vruchtgebruik redelijkerwijs geen voordelen voor de eigenaar
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zijn te verwachten. Omdat deze beoordeling veelal een lange periode beslaat, zal
het niet altijd eenvoudig zijn een antwoord op deze vragen te geven.
Ook wanneer de belastingplichtige slechts de blote eigendom van een pand verwerft, zal voor hem sprake zijn van een bron van inkomen, tenzij - wederom aannemelijk is dat gedurende het bestaan van het recht van vruchtgebruik en na
het einde ervan door belastingplichtige geen voordelen worden beoogd en geen redelijke verwachting op voordelen bestaat.
Bij de beoordeling of belastingplichtige redelijkerwijs voordelen kan verwachten, dienen mede zijn rechtsopvolgers in de beschouwing te worden betrokken.
Het uitgangspunt is dat de hoofdgerechtigde de afschrijvingskosten draagt, omdat
de waardevermindering voor zijn rekening en risico komt. Als grondslag voor de
berekening van de afschrijvingskosten
dient de door hem betaalde aanschaffingsprijs. Wanneer men ervan uitgaat dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel onder alle omstandigheden als een inkomstentransactie moet worden beschouwd, dan ondergaat de aanschaffingsprijs
geen
verandering door de vestiging van het recht. De Hoge Raad maakt echter onderscheid tussen een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik.
De vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik wordt als een vermogenstransactie aangemerkt. De belastingplichtige vervreemdt in dat geval een
gedeelte van de bron. Dat leidt tot de conclusie dat hij een gedeelte van zijn aanschaffingskosten terugkrijgt. Zijn afschrijvingspotentieel
vermindert derhalve.
De Hoge Raad heeft onlangs (HR BNB 1992/137) echter beslist dat de hoofdgerechtigde in dat geval toch over de volle eigendomswaarde mag afschrijven. Het
enige criterium dat de Hoge Raad aanlegt is: voor wiens rekening en risico is de
waardevermindering.
Dat zou betekenen dat ook de hoofdgerechtigde die slechts
de blote eigendom van een zaak heeft verworven over de volle eigendomswaarde
mag afschrijven. Dit is naar mijn mening niet juist omdat hij slechts tot de bloteeigendomswaarde kosten heeft gemaakt die op hem drukken.
Blijkens de regeling van artikel 7 Uitvoeringsregeling IB 1964, worden de afschrijvingskosten op woonhuizen (niet behorend tot het ondernemingsvermogen
en met een vermoedelijke levensduur van 40 jaar) forfaitair bepaald op 150/0 van
de huurwaarde. Wanneer op een dergelijk woonhuis een recht van vruchtgebruik
rust, zal ook voor de hoofdgerechtigde dit forfait gelden, zelfs wanneer hij slechts
de blote eigendom heeft verworven. Wanneer het forfait van toepassing is, wordt
de aanschaffingsprijs buiten beschouwing gelaten.
De toepasselijkheid van artikel 42a Wet IB 1964 leidt tot nogal wat problemen
in vruchtgebruiksituaties.
Het eerste lid van artikel 42a Wet IB 1964 zal niet van
toepassing zijn, tenzij vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde zijn overeengekomen
dat aile voordelen en aile kosten en lasten toevallen aan de vruchtgebruiker. Is het
vruchtgebruik met inachtneming van de regels van het BW gevestigd, dan kan alleen lid 5 uitkomst bieden. Daarvoor is echter nodig dat de voordelen en/of kosten
en/ of lasten deel uitmaken van de onzuivere inkomens van zowel de vruchtgebruiker als de hoofdgerechtigde. Wat de voordelen betreft laten zich aIleen verzekeringsuitkeringen en subsidies denken - die door de Hoge Raad in het verleden
ten onrechte als inkomsten uit het pand zijn beschouwd - die echter niet tot het
onzuiver inkom en behoren wanneer artikel 42a Wet IB 1964 van toepassing is.
Met betrekking tot de kosten geldt een zelfde probleem. De kosten zijn op
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grond van artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 voor de hoofdgerechtigde niet aftrekbaar,
zodat deze kosten geen deel uitmaken van zijn onzuiver inkomen, waardoor artikel42a lid 5 Wet IB 1964 niet van toepassing is en dus de kosten weer weI in aanmer king kunnen worden genomen.
De oplossing kan hiervoor worden gevonden als de verzekeringsuitkeringen en
subsidies in de kostensfeer worden behandeld - waar ze naar rnijn mening ook
thuishoren - en vast te stellen dat de kosten weliswaar het inkomen van de hoofdgerechtigde bemvloeden maar op grond van artikel 36 lid 8 Wet IB 1964 tot een
bedrag van nihil.
De regeling van artikel36 lid 8 Wet IB 1964 schiet over haar doel heen voor zover het de kosten als bedoeld in artikel42a lid 7 Wet IB 1964 betreft. Deze overkill
kan voorkomen worden met een beroep op doel en strekking van artikel 36 lid 8
Wet IB 1964.
Wanneer de vestiging van het recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel
plaatsvindt, kan artikel 42a Wet IB 1964 naar mijn mening niet van toepassing
zijn. Binnen de leer van de Hoge Raad is artikel 42a Wet IB 1964 vermoedelijk
niet van toepassing indien een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel op de woning is verleend. In dat geval moet de vruchtgebruiker als
huurder worden beschouwd en de hoofdgerechtigde als verhuurder. De huurpenningen en andere inkomsten zijn bij de hoofdgerechtigde belast als inkomsten uit
vermogen. De kosten, lasten en afschrijvingen zijn aftrekbaar.
Wordt een vruchtgebruik op een verhuurde onroerende zaak gevestigd, dan
wordt de vruchtgebruiker voor de huurpenningen belast en kan hij de kosten die
voor zijn rekening komen, aftrekken. De overige kosten kan de hoofdgerechtigde
aftrekken. Ontvangt de hoofdgerechtigde een inkomst uit het pand, welke inkomst eveneens is belast met een recht van vruchtgebruik, dan wordt, blijkens
vaste en naar mijn mening onjuiste jurisprudentie, de hoofdgerechtigde slechts
voor de blote-eigendomswaarde
belast.
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8 Vruchtgebruik van aandelen

In dit hoofdstuk komen aan de orde de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke
aspect en, die samenhangen met een recht van vruchtgebruik op een pakket aandelen. De algemene aspecten van de vestiging van een recht van vruchtgebruik zijn
reeds besproken in hoofdstuk 4. In het civielrechtelijk gedeelte van dit hoofdstuk
wordt eerst aandacht besteed aan de specifieke regelingen om trent de vestiging
van een recht van vruchtgebruik op aandelen; vervolgens komen ter sprake de bepalingen omtrent het sternrecht en de blokkeringsbepalingen; ten slotte komt aan
de orde de vraag wat als een vrucht van een aandeel kan worden beschouwd. In
het tweede gedeelte van dit hoofdstuk zullen de fiscaalrechtelijke aspecten van de
verschillende opbrengsten van aandelen worden beschouwd in samenhang met het
recht van vruchtgebruik.

DEEL I CIVIELRECHTELDKE ASPECTEN

8.1.1 De vestiging van vrucbtgebruik

op aandelen

We hebben in het eerste deel van hoofdstuk 4 reeds gezien dat artikel 3:98 BW
bepaalt dat hetgeen in de desbetreffende afdeling is vermeld omtrent de overdracht van een goed overeenkomstig van toepassing is op de vestiging van een beperkt recht op een zodanig goed. Boek 2 BW geeft voor de levering van aandelen
specifieke voorschriften. Voor wat betreft de levering van aandelen in een besloten vennootschap bepaalt artikel 2: 196 het volgende':
'1. Voor de levering van aandelen is vereist een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning der levering
door de vennootschap op grond van over legging aan de vennootschap van
die akte. Indien het betreft niet volgestorte aandelen, kan de erkenning
slechts geschieden, wanneer er een akte van levering met vaste dagtekening
is.
2. In geval van levering van niet-volgestorte aandelen wordt in het register,
bedoeld in artikel194 van dit Boek, mede de dag van levering aangetekend.
3. De eerste zin van lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging

I. Momenteel is een wetsvoorstel aanhangig (wetsontwerp 21 155) teneinde de regeling van de overdracht van aandelen op naam in NV's en BV's te wijzigen. Onder het huidige wettelijke regime komt
de overdracht tussen partijen op een ander tijdstip tot stand dan tegenover de vennootschap. Tussen
partijen geldt de akte van levering. Naar de vennootschap toe geldt de betekening van die akte of de
schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap.
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en levering van een recht van vruchtgebruik
op aandelen.'

en op de vestiging van pandrecht

Voor de levering van aandelen op naam in een naamloze vennootschap geeft artikel 2:86 voorschriften. Ook in dat geval is een akte van levering vereist en bet ekerung van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning der levering door
de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte. Levering van aandelen aan toonder geschiedt door bezitsverschaffing (artikel 3:93
BW).
Vruchtgebruik van aandelen op naam wordt ingeschreven in het aandeelhoudersregister; de namen en adressen van de vruchtgebruikers worden aangetekend
met vermelding wie stemgerechtigd is en wie de bijzondere rechten tegenover de
vennootschap toekomen. De vruchtgebruiker met rechten tegenover de vennootschap heeft recht op inzage van het register. Iedere vruchtgebruiker kan een uittreksel uit het register verkrijgen met betrekking tot zijn recht op aandelen (artikel
2:85 voor de NV en artikel 2: 194 voor de BY).
Artikel 2: 197 bepaalt omtrent het vruchtgebruik op aandelen in een besloten
vennootschap het volgende:
'I. De bevoegdheid tot het vestigen van vruchtgebruik op een aandeel kan
bij de statu ten niet worden beperkt of uitgesloten.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en
de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen overeenkomstig artike1195, lid 1 van dit Boek vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien de
vruchtgebruiker niet zulk een persoon is, komt hem het stemrecht uitsluitend
toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de statu ten
dit niet verbieden, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het
vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het
vennootschapsorgaan
dat bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te
verlenen tot een voorgenomen overdracht van aandelen, dan weI - bij ontbreken van zodanige aanwijzing - door de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die
stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de
houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten
van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het
vruchtgebruik niet anders is bepaald.
5. Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van
aandelen, komen aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de
waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze
krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.'

Een gelijksoortige bepaling treffen we aan in artikel 2:88 inzake het vruchtgebruik

242

VESTIGING VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

op aandelen in een naamloze vennootschap. De bepalingen uit de eerste twee leden
luiden voor de besloten en naamloze vennootschap hetzelfde.
Vit de eerste twee leden blijkt dat de bevoegdheid tot het vestigen van een recht
van vruchtgebruik niet kan worden uitgesloten of beperkt in de statuten.? Indien
een recht van vruchtgebruik is gevestigd, blijft volgens het tweede lid het stemrecht echter bij de hoofdgerechtigde. Hierop formuleert het derde lid een uitzondering. Het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker indien:
dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en
- de vruchtgebruiker iemand is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden
overgedragen.
Indien de vruchtgebruiker iemand is aan wie, op grond van de blokkeringsbepalingen, de aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen, kan aan de vruchtgebruiker alsnog het stemrecht worden toegekend indien:
dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en
de statu ten de over gang van het stemrecht niet verbieden en
de overdracht van het vruchtgebruik en de overgang van het stemrecht zijn
goedgekeurd door het daartoe bevoegde orgaan en indien een dergelijk orgaan
niet is aangewezen, de algemene vergadering van aandeelhouders.
Het enige verschil met de regeling inzake aandelen in een NV is gelegen in de statutaire afwijkingsmogelijkheden
van het bovenstaande. De statuten van een BV
kunnen de over gang van stemrecht verbieden aan een vruchtgebruiker aan wie de
aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen. In de statuten van de NV
kan daarentegen op alle mogelijke manieren van de regeling van artikel 2:88 lid
3 worden afgeweken:
'Omdat bij de naamloze vennootschap de beslotenheid geen vereiste is, moeten de statu ten daarvan anderzijds oak kunnen toelaten dat het stemrecht
vrijelijk wordt toegekend aan elke willekeurige vruchtgebruiker, ook al zouden dezelfde statu ten bepalen dat overdracht van aandelen niet vrijelijk aan
elke willekeurige persoon kan geschieden.'?
Vervolgens bepaalt lid 4 van artikel 2: 197 BW dat de hoofdgerechtigde die geen
sternrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, de volgende rechten
hebben:
inzage in de jaarstukken (artikel 2:212 lid 3);
bijeenroepen van de algemene vergadering door 1110 gedeelte van het geplaatste kapitaal (artikel 2:221 lid 2);
oproep tot het houden van de algemene vergadering van aandeelhouders (artikel 2:224 lid 3);

2. Deze bepaling hangt samen met de opvatting dat de vestiging van vruchtgebruik veelal geschiedt ter
uitvoering van een legaat ter voorziening in het onderhoud van de langstlevende echtgenoot. Zie wetsontwerp 12897, MvT, biz. 4.
3. Wetsontwerp 12897, MvT, bIz. 5. Overigens komt deze overweging mij vreemd voor. Indien in de
statuten een blokkeringsbepaling
is opgenomen, beoogt men voor die aandelen toch een beslotenheid.
Oat daarop dan weer kan worden teruggekomen bij de bepalingen omtrent het stemrecht in verband
met vruchtgebruik Iijkt strijdig met de bedoeling van de blokkeringsbepalingen.
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bijwoning van de algemene vergadering van aandeelhouders en het recht daar
het woord te voeren (artikel 2:227 lid 2);
het recht van enquete (artikel 2:246).
Betreft het aandelen in een BV dan komen deze rechten ook toe aan een vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald. Betreft het aandelen in een NV dan heeft de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, deze rechten tenzij deze hem bij de overdracht of de vestiging van het vruchtgebruik of bij
de statu ten zijn onthouden.
Lid 5 van artikel2:197 BW bevat ten aanzien van de besloten vennootschap een
dwingende regel waarin rechten tot het verkrijgen van aandelen worden toegekend
aan de aandeelhouder. Indien de vruchtgebruiker krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak zou kunnen doen gelden op de bonusaandelen, stockdividenden en claims, heeft de hoofdgerechtigde een vergoedingsplicht ten opzichte van
de vruchtgebruiker. Voor de naamloze vennootschap is in artikel 2:88 lid 5 een
gelijksoortige bepaling opgenomen echter met dien verstande dat in de statu ten
van deze regeling kan worden afgeweken.

8.1.2 De blokkeringsbepalingen

en bet stemrecht

In verband met de vestiging van een recht van vruchtgebruik op aandelen zijn de
blokkeringsbepalingen van belang. De statuten van een NV kunnen blokkeringsbepalingen bevatten (artikeI2:87), de statuten van een BV moeten blokkeringsbepalingen bevatten (artikeI2: 195). Dit waarborgt het besloten karakter van een BV.
Wanneer de aandeelhouder een vruchtgebruik ten behoeve van een derde op de
aandelen vestigt, hebben we, ter zake van deze overeenkomst, naar mijn mening
niets te maken met de blokkeringsbepalingen omdat er geen andere aandeelhouder
is. Overigens kunnen de statu ten het vestigen van vruchtgebruik op een aandeel
niet uitsluiten of beperken. Dus de vruchtgebruiker hoeft niet iemand te zijn aan
wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen." Door de vestiging van
een vruchtgebruik wordt de besloten kring van aandeelhouder niet doorbroken.
Dit is slechts anders wanneer de vruchtgebruiker ook het stemrecht verwerft.
Daarom bepaalt lid 2 dat het stemrecht bij de hoofdgerechtigde blijft. In de Memorie van Toelichting wordt in navolging van de overwegingen van de Commissie
het volgende hieromtrent overwogen:
'Komt dus de vestiging van vruchtgebruik in het algemeen voor bij erfrechtelijke overgangen, waarbij zij vaak dient ter voldoening aan een dringende
more Ie verplichting, en moet zij daarom steeds mogelijk zijn, dan geldt dit
met name voor wat betreft de econornische waarde' van de aandelen en niet
zozeer voor wat betreft de daaraan verbonden zeggenschap. Hetzelfde is

4. Zie ook R. Wessels, De waardebepaling bij overdracht en overgang van aandelen in besloten vennootschappen, biz. 225.
5. De commissie hanteert hier iets andere bewoordingen. In plaats van economische waarde wordt
gesproken van economische voordelen (dus de dividenduitkeringen).
Zie Wetsontwerp 12 897, Bijlage
3 bij de MvT, biz. 1.
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trouwens het geval bij vestiging van een vruchtgebruik onder levenden. Het
stemrecht, waarbij de beslotenheid in het geding komt, kan daarom in beginsel bij de eigenaar blijven. ,6
Het uitgangspunt dat de vestiging van vruchtgebruik Diet in de statu ten mag worden verboden, lijkt mij juist. Nog afgezien van het feit dat een vruchtgebruik in
het algemeen een maatschappelijke functie vervult als oudedagsvoorziening,
kan
naar mijn mening de vestiging van een beperkt recht Diet worden verboden in die
gevaUen waarin overdracht van eigendom in beginsel mogelijk is. Gelet evenwel
op de beslotenheid als kenmerk van de BV dient dan wei een voorziening te worden opgenomen om te voorkomen dat door de vestiging van het vruchtgebruik dit
besloten karakter verloren gaat. Dit kan op twee manieren. In de eerste plaats kan
wettelijk worden vastgelegd dat de blokkeringsbepalingen
van de desbetreffende
BV ook geld en voor de vestiging van beperkte rechten. Een andere oplossing is
de regeling zoals die in het huidige boek 2 BW is neergelegd: een algemene bepaling op grond waarvan de vestiging van vruchtgebruik niet kan worden verboden,
waaraan verbonden een regeling met betrekking tot het stemrecht, teneinde de
beslotenheid te waarborgen.?
Vervreemdt de aandeelhouder de aandelen aan een derde en behoudt hij zelf het
vruchtgebruik voor, dan zijn de blokkeringsbepalingen wei van belang. Die derde
moet iemand zijn aan wie die aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen.
Samenvattend blijkt dat de invloed van de blokkeringsbepalingen en de bepalingen inzake het stemrecht zich in de volgende situaties doen gevoelen:
1. Vestiging van het recht van vruchtgebruik
Wanneer de aandeelhouder een recht van vruchtgebruik op het aandelenpakket
vestigt ten behoeve van een derde hebben we naar mijn mening niets van doen met
de blokkeringsbepalingen
omdat er geen andere aandeelhouder is. De beslotenheid van de kring van aandeelhouders kan door het vestigen van een recht van
vruchtgebruik Diet in gevaar komen. Dit is slechts anders wanneer tevens het stemrecht overgaat naar de vruchtgebruiker. De overgang van het stemrecht naar de
vruchtgebruiker is dan ook aan aUerlei voorwaarden verbonden teneinde doorbreking van de beslotenheid te voorkomen.
2. Overdracht

van de aandelen onder behoud van het recht van vruchtgebruik

De nieuwe aandeelhouder moet iemand zijn aan wie de aandelen op grond van de
blokkeringsbepalingen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Hij krijgt in beginsel het stemrecht, tenzij de vruchtgebruiker het stemrecht voorbehoudt.
6. Wetsontwerp 12897, MvT, biz. I.
7. Het eerste argument dat wordt aangehaald om het sternrecht bij de eigenaar van de aandelen te laten,
te weten dat het de vruchtgebruiker niet om zeggenschap is te doen, lijkt niet altijd op te gaan. Zoals
Van Riessen, Vruchtgebruik van effecten, biz. 103 al opmerkte, kan het de vruchtgebruiker wei degelij k
om de zeggenschap te doen zijn, omdat hij op die manier invloed kan uitoefenen op de hoogte van de
dividendvaststelling.
Ben hoofdgerechtigde zal immers in de regel baat hebben bij winstinhoudingen.
In gelijke zin Coebergh, De NV, december 1958, biz. 166. De goede trouw brengt met zich mee dat de
eigenaar binnen de grenzen der redelijkheid het goed vruchtdragend moet maken,
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Wessels'' vraagt zich af of de overdrager/vruchtgebruiker
daarvoor de toestemming van het daartoe aangewezen vennootschapsorgaan
behoeft, nu de overdrager /vruchtgebruiker
Diet een persoon is aan wie de aandelen krachtens artikel
2:195 lid 1 vrijelijk kunnen worden overgedragen. Indien deze vraag bevestigend
wordt beantwoord, leidt dit tot de onlogische consequentie dat als de overdracht
van het sternrecht aan zijn naaste verwanten en mede-aandeelhouders geen goedkeuring behoeft, dat wel het geval zou zijn als hij ten behoeve van zichzelf het
vruchtgebruik voorbehoudt. Wessels acht ook in dat geval de overdracht van het
sternrecht vrij:
'Kunnen evenwel de aandelen Dimmer vrijelijk worden overgedragen, dan
zal ook de overdracht van het stemrecht aan de vervreemder die zich het
vruchtgebruik van de aandelen voorbehoudt, aan genoemde goedkeuring onderworpen zijn.'
Ik vraag mij af of dit standpunt Diet over het doel heenschiet. De blokkeringsregels dienen om de beslotenheid van aandeelhouders te waarborgen. Het stemrecht
blijft in beginsel bij de aandeelhouder omdat anders de beslotenheid in het geding
kan komen. Als dan de aandeelhouder de blote eigendom overdraagt aan een ander, maar zelf het recht van vruchtgebruik en het stemrecht behoudt, kan dit niet
tot doorbreking van de beslotenheid leiden. Eerst had hij als eigenaar het stemrecht zonder bezwaren, nu heeft hij nog steeds het stemrecht echter niet als eigenaar maar als vruchtgebruiker. Hierdoor kan de beslotenheid naar mijn mening
Diet worden opengebroken. Wanneer na verloop van tijd de vruchtgebruiker overJijdt, wast de blote eigendom bij de hoofdgerechtigde aan tot volle eigendom
waardoor de hoofdgerechtigde eveneens het stemrecht verkrijgt. Maar de hoof'dgerechtigde was iemand aan wie de aandelen op grond van de blokkeringsbepalingen vrijelijk konden worden overgedragen, zodat ook hier geen problemen ontstaan. Er bestaan derhalve naar mijn mening geen bezwaren om het behoud van
stemrecht zonder goedkeuring te laten plaatsvinden.
3. De vruchtgebruiker

draagt zijn recht van vruchtgebruik

over

Een onduidelijkheid doet zich voor als de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik overdraagt. Kan dit onder alle omstandigheden of dient de opvolgende verkrijger van het recht van vruchtgebruik een persoon te zijn aan wie de aandelen
vrijelijk kunnen worden overgedragen, dan wei dient goedkeuring door het daartoe bevoegde orgaan te worden verleend? Ik ben geneigd het antwoord op deze
vraag te laten afhangen van het gegeven wie het stemrecht heeft. Heeft de eigenaar

8. De waardebepaling
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van bet aandeel bet stemrecht dan staat naar mijn mening niets in de weg aan
overdracbt door de vruchtgebruiker van bet recbt van vruchtgebruik.?
Op grond van de tekst van artikel 2:197 lid 3 komt bet stemrecbt toe aan de
vrucbtgebruiker wanneer dit bij de vestiging van bet vrucbtgebruik is bepaald en
de vrucbtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden
overgedragen. Wanneer bet vrucbtgebruik door de vrucbtgebruiker wordt overgedragen aan iemand die de aandelen niet vrijelijk kan verkrijgen, gaat bet stemrecbt niet over naar die nieuwe vrucbtgebruiker. Daarvoor zal dan weer toestemming van bet bevoegde orgaan noodzakelijk zijn. Dit past ook binnen de ratio van
de wettelijke regeling van bet sternrecbt in verband met de waarborgen voor beslotenheid. Gevolg van dit standpunt is dat als bet vrucbtgebruik wordt overgedragen
zonder dat bet sternrecbt meegaat (bet betreft een persoon aan wie de aandelen
niet vrijelijk kunnen worden overgedragen en bet desbetreffende orgaan heeft
geen goedkeuring gegeven) dit stemrecbt op grond van artikel 2: 197 lid 2 weer bij
de eigenaar terecbtkomt.
4. De hoofdgerecbtigde

verkoopt de blote eigendom van de aandelen

In dit geval gebeurt er niets bijzonders. Een aandeelhouder verkoopt zijn aandelen. De blokkeringsbepalingen
zijn normaal van toepassing. Ret stemrecbt gaat
in eerste instantie over naar de nieuwe aandeelbouder. Dit is slecbts anders indien
de vruchtgebruiker bet stemrecbt heeft. In dat geval blijft bet sternrecbt bij de
vrucbtgebruiker.

8.1.3 De vruchten van een aandeel
De vraag wat als vrucht van een aandeel moet worden bescbouwd, beeft al vele
schrijvers beziggebouden en de meningen liepen nogal uiteen.!? In NJ 1958, 458
werd deze brandende vraag voorgelegd aan de Hoge Raad in de zaak PierlotKreemer. Weduwe Pierlot bad bet vrucbtgebruik van een nalatenschap gelegateerd gekregen. Tot deze nalatenscbap behoorden ook aandelen. De blote eigendom was bij Kreemer. Bepaalde dividendbewijzen van de aan het vruchtgebruik
onderworpen aandelen waren aangewezen als 'claimbewijs' terwijl andere divi9. Anders echter Wessels, De waardebepaling bij overdracht en overgang van aandelen in besloten vennootschappen, biz. 228. Hij is van mening dat elke overdracht van het vruchtgebruik goedkeuring behoeft van het bevoegde orgaan. Hij voert deze stelling terug op doelmatigheidsredenen,
bij elke (volgende) overdracht zou anders nagegaan moeten worden of de nieuwe vruchtgebruiker ai dan niet een persoon is aan wie vrijelijk kan worden overgedragen. Dit lijkt mij geen steekhoudend argument, aangezien
bij normaie vervreemding van de aandelen ook bezien moet worden of de nieuwe eigenaar een persoon
is aan wie vrijelijk kan worden overgedragen.
10. Zie o.a.: Marcus, WPNR 1950/4160 en 4161 en de aldaar vermelde literatuur en TVVS februari
1959; De Kat, Effectenbeheer, Rechtskundig, Economisch en Administratief handboek, biz. 507 e.v;
Houwing, Rechtsvraag IV, WPNR 1956/4456 en Rechtsvraag I WPNR 1954/4379; Coebergh, De NY
december 1958, biz. 164 e.v.; Spaanstra, TVVS 1959, biz. 61 e.v.; Suyling, Inleiding tot het burgerlijk
recht, biz. 403 e.v.; Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 24 e.v.:
Bartel, Inkomstenbelastingaspecten
van de opbrengst van aandelen, biz. 288 e.v; Van der Heijden- Van
der Grinten, Handboek voor de Naamloze en Besloten Vennootschap, nr. 185 en de diverse handboeken
aangaande het zakenrecht.
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dendbewijzen recht gaven op aandelen, scrips of contanten ten laste van de agioreserve. In geschil was of deze claimbewijzen en bonusaandelen toekwamen aan de
vruchtgebruiker, zoals Pierlot stelde, dan weI aan de hoofdgerechtigde toekwamen onder de last van het vruchtgebruik. Het Hof overwoog:
'dat tot de vruchten van een aandeel slechts behoren uitkeringen, welke activa vertegenwoordigen, over de aanwending waarvan de ondememing zich
niet langer de vrije beschikking tot bedrijfsdoeleinden voorbehoudt, en welke uitkeringen uit het daartoe bestemde gedeelte van de winst over een bepaald boekjaar, periodiek worden gedaan, zonder dat daarbij de uit het aandeel voortvloeiende rechten op een evenredig gedeelte van het kapitaal worden aangetast;
dat dan ook het dividend - als met rente te vergelijken opbrengst van uitstaand kapitaal - naar algemeen inzicht wordt beschouwd als te zijn burgerlijke vrucht in de zin van art. 558, lid 3 BW;
dat evenwel bij uitkeringen, ten laste van reserves, in de vorm van bonusaandelen, contanten of scrips - nog daargelaten dat in geen dier gevallen
van een uit haar aard periodieke uitkering kan worden gesproken - geen uitdeling van enige daartoe bestemde winst over een bepaald boekjaar, doch
omzetting van, reeds tot het vermogen der ondernerning behorende, reserves
in kapitaal plaats vindt, ten gevolge waarvan - behoudens ten aanzien van
het bonus-aandeel, bij uitgifte waarvan het bezit van de aandeelhouder
slechts een andere vorm aanneemt - de aan het oorspronkelijk aandeel verbond en rechten worden aangetast in dier voege, dat een deel van die rechten
voortaan wordt vertegenwoordigd door de nieuwe aandelen, en in het geval
van uitkering in contanten de aanspraken van de aandeelhouders op het vermogen der onderneming met dat bedrag verrninderen;
dat het toekennen van een claimrecht voor de aandeelhouder de mogelijkheid tot kapitaalsuitbreiding inhoudt, doch daarbij in het geheel geen uitke- .
ring ten laste van enige reserve plaats vindt, zodat reeds uit dien hoofde het
nieuw te verkrijgen aandeel niet als vrucht van het oude aandeel kan worden
aangemerkt, terwijI bij te gelde making van de claim, het voordeel gelegen
in de opbrengst moet worden gezien als een tegemoetkoming aan de eigenaar
van het oude aandeel voor de achteruitgang in productieve kracht daarvan,
als gevolg van de uitgifte der nieuwe aandelen, zodat ook die opbrengst geen
vrucht is van het oude aandeeI;
dat op grond van al het hogeroverwogene het standpunt van partij RijenPierlot als onjuist moet worden verworpen, en daaruit volgt dat ook de uitkering van een agio-bonus ten laste van de agio-reserve omzetting dier reserve in kapitaal betekent en een dergelijke uitkering dus geen burgerlijke
vrucht is van het oude aandeeI;'.
Tegen deze uitspraak ging Pierlot in cassatie. In de eerste plaats bevestigde de Hoge Raad het standpunt van het Hof dat dividend als burgerlijke vrucht moet worden aangemerkt.'! Vervolgens boog de Hoge Raad zich over de vraag naar de
11. In NJ 1927, 1459 werd het dividend als natuurlij ke vrucht beschouwd. Zie voor een uitgebreide behandeling van dit standpunt, Van Riessen, Vruchtgebruik van effecten, biz. 45 e.v.
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omgrenzing van het begrip "vruchten"
ingeval op een aandeel een recht van
vruchtgebruik is gevestigd. Voor het antwoord op deze vraag moest worden aangesloten bij hetgeen het BW omtrent het vruchtgebruik bepaalde. Uit de negende
titel van het BW kwam in beginsel naar voren dat het genot van de vruchten niet
ten koste van de moederzaak mag worden verkregen.
'0. dat het, nu het te dezen gaat om uitkeringen door vennootschappen aan
haar aandeelhouders, aankomt op den aard van die uitkeringen, en voorrnelde vraag beoordeeld moet worden van uit de te dezen, bij de uitwerking van
de in de vorige overweging aangegeven grondgedachte, in aanmerking komende algemene beginselen van vennootschapsrecht;
O. te dien aanzien dat, terwijl er van moet worden uitgegaan dat in beginsel
de door de vennootschap behaalde winst als zodanig - dus bij wijze van
winstuitkering na afloop van het boekjaar - den aandeelhouders ten goede
behoort te komen, niettemin de algemene vergadering van aandeelhouders
- aangenomen dat de statuten zulks toelaten - bij de jaarlijkse vaststelling
van de balans en de winst- en verliesrekening de "winst", die door uitkering
aan de aandeelhouders na afloop van het boekjaar ten goede zal komen, kan
vaststellen op een lager bedrag dan de werkelijk over dat jaar behaalde winst,
o.m. ten behoeve van de vorming van reserves; dat de vergadering reserves
kan vormen met de bestemming om in volgende jaren waarover een verlies
zal blijken te zijn geleden of onvoldoende winst zal blijken te zijn behaald,
het mogelijk te maken dat delging van het verlies, dan wel toch tot een uitkering van "winst", eventueel van een hogere "winst" dan anders mogelijk
zou zijn geweest, over te gaan, doch de vergadering, als zij daartoe aanleiding vindt, eveneens kan overgaan tot de vorming van reserves dienstbaar
aan een meer blijvende versterking van de vermogenspositie van de vennootschap bij wijze van "financiering uit eigen middelen" van verdere opbouw
of uitbreiding van het bedrijf; dat dientengevolge de tot uitkering te brengen
"winst" geenszins behoeft samen te vallen met de winst van het jaar waarop
de winstvaststelling betrekking heeft immers aan den enen kant de tot uitkering te brengen "winst" kan stammen uit winsten van vorige jaren die ten
behoeve van latere winstuitkering tijdelijk waren ondergebracht in een zgn.
"dividendreserve"
of daarmee vergelijkbare reserve of overgeboekt naar
nieuwe winst- en verliesrekening, en aan den anderen kant gebruik kan zijn
gemaakt van de mogelijkheid om een gedeelte van de over een bepaald jaar
behaalde winst ten behoeve van de financiering van het bedrijf aan de
bestemming tot vroegere of latere "winst" -uitkering te onttrekken;
O. dat een en ander medebrengt dat een wezenlijk verschil bestaat tussen de
uitkeringen die den aandeelhouders toevloeien uit het uit behaalde wins ten
stammende, (nog) niet ten behoeve van de bedrijfsuitoefening gebonden, en
uit dien hoofde uit zijn aard voor "winst" -uitkering bestemde deel van het
vermogen, en de uitkeringen die den aandeelhouders in den een of anderen
vorm aanspraken geven op het reeds eerder krachtens bevoegdelijk genom en
besluiten ten behoeve van de bedrijfsuitoefening gebonden deel van het vermogen, waaraan niet afdoet dat dit laatste krachtens zijn oorsprong als "opgespaarde winst" zoude kunnen worden gekenmerkt, welk kenmerk het dan
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immers gemeen heeft met het gehele vermogen van de vennootschap voor zover dit de nominale waarde van het geplaatste kapitaal te boven gaat;
O. dat, aangezien uitkeringen van de laatstgenoemde categorie moeten worden gezien als betrekking hebbende op het eigenlijke - eventueel, dank zij
de door de vennootschap gevolgde fmancieringpolitiek, "vermeerderde"
of
"verbeterde"
- vermogensrecht van de aandeelhouder, aIleen uitkeringen,
die in redelijkheid als uitkeringen van de eerstgenoemde categorie moeten
worden aangemerkt, als de "vruchten" waarop de vruchtgebruiker ingevolge de bedoelde bepalingen van het Burgerlijk Wetboek recht heeft zijn te beschouwen;
O. dat in deze zaak de concrete rechtsstrijd tussen partijen loopt over de
rechten die Kreemer c.s. kunnen doen gelden - onder erkenning van den last
van vruchtgebruik ten behoeve van Pierlot - op "bonusaandelen"
uitgegeyen ten laste van "agio-reserves" en in een geval op een kleine uitkering in
contanten ten laste van eenzelfde reserve - ten aanzien waarvan evenwel
geen bijzondere omstandigheden zijn gesteld -, alsmede op de uitoefening
van zgn. voorkeursrechten of "claimrechten";
O. dat uit het vorenoverwogene voortvloeit dat met betrekking tot's Hofs
beslissing nopens de uitgiften van aandelen of uitkeringen ten laste van 'agioreserves' - die naar de eigen stelling van Pierlot waren gevormd ten dele wegens stortingen in contanten, ten dele wegens inlevering van in aandelen converteerbare obligaties, in beide gevallen tot een waarde boven de nominale
waarde der door nieuwe aandeelhouders verkregen aandelen - het middel
tevergeefs wordt voorgesteld;
O. dat hetzelfde geldt voor 's Hofs oordeel aangaande 'claimrechten' - de
rechten om tegen bijstorting van een bedrag lager dan de werkelijke waarde
in te schrijven op nieuw uit te geven aandelen of, in een geval, op nieuw uit
te geven in aandelen converteerbare obligaties - daar, voor zover een zodanig recht geldswaarde bezit, het een aanspraak op een deel van het voor bedrijfsdoeleinden gebonden vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt;
o. dat het mid del dus niet tot cassatie kan leiden;'
Uit dit arrest blijkt dat de Hoge Raad de aard van de uitkering van belang acht.
Indien de uitkering afkomstig is uit het vermogen dat naar zijn aard voor winstuitkering is bestemd - dus (nog) niet bedrijfsgebonden is - is deze uitkering aan
te merken als vrucht. Indien de uitkering afkomstig is uit het vermogen dat ten
behoeve van de bedrijfsuitoefening is gebonden, is de uitkering niet aan te merken
als vrucht.
Dit onderscheid werd gebaseerd op artikel 803 van het oude BW waarin was bepaald dat de zaak zelve in stand moest blijven. In het nieuwe BW vinden we deze
eis weliswaar niet meer terug in de wettekst, toch heeft dit arrest zijn belang behouden voor het nieuwe recht. De vruchtgebruiker heeft nog steeds recht op de
vruchten. Dit recht dient te worden onderscheiden van de overige rechten van de
vruchtgebruiker. Naast het recht van vruchttrekking mag hij de goederen gebruiken en verbruiken overeenkomstig de aard van de goederen en plaatselijke gewoonten, tenzij bij de vestiging hiervan is afgeweken. Tevens mag de vruchtgebruiker vervreemden met het oog op herbelegging mits dit in overeenstemming is
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met de besternming van het goed en indien zo bepaald bij de vestiging mag hij zelfs
vervreemden met als doel de opbrengst te verteren, ongeacht de bestemming van
het goed. In die zin zijn de bevoegdheden van de vruchtgebruiker aanzienlijk uitgebreid. Daaraan doet echter niet af dat het begrip 'vrucht' dezelfde inhoud heeft
als onder het oude recht.
De Hoge Raad acht de oorsprong van de opbrengst bepalend. Aileen uitkeringen, die in redelijkheid als uitkeringen van de niet-bedrijfsgebonden
reserves kunnen worden aangemerkt, zouden als vruchten zijn te beschouwen.
Kreemer had bepleit alleen als vrucht van een aandeel te bestempelen datgene
wat het bevoegde orgaan bestemt om de economische functie te vervullen van een
'vrucht'. In die opvatting kan aileen dividend in contanten en stockdividend als
vrucht worden aangemerkt, aIle andere opbrengsten zijn geen vrucht, aIdus Kreemer.
Naar aanleiding van deze opvatting betoogt de A-G Langemeijer dat er een ontwikkeling is te zien waarbij de dividenden van aandelen steeds meer achterblijven
bij de gunstige resultaten van de bedrijfsuitoefening en de belegger steeds meer andere voordelen, zoals agiobonussen en claims, als voordelen van zijn aandelen is
gaan beschouwen. Hij stelt vervolgens dat wanneer in de praktijk blijkt dat andere
uitkeringen de functie van het dividend hebben overgenomen, niets zich ertegen
verzet deze andere uitkeringen eveneens als vrucht van het aandeel aan te merken.
Overigens moet dan weI in elk afzonderlijk gevaI aannemelijk zijn dat de opbrengst de bestemming heeft om voor de aandeelhouders als inkomen te dienen.
AIs bezwaar hiertegen voert Langemeijer aan dat de bijzondere beloningsvormen in de regel worden veroorzaakt door bedrijfsresultaten over een langere periode dan het boekjaar waarin het voordeel wordt uitgekeerd. Dat zou dan het gevaar in zich bergen dat de vruchtgebruiker profijt zou kunnen trekken van winsten
die reeds v66r de aanvang van het vruchtgebruik zijn behaaId. In die zin hecht
Langemeijer veel belang aan de eis van de periodiciteit.
Het kenmerk van een vrucht zou zijn dat deze periodiek verschijnt. Aperiodieke vergoedingen kunnen in die visie geen vruchten zijn. Inmiddels is het
gemeengoed dat ook a-periodieke voordelen vruchten kunnen zijn, bijvoorbeeld
de rente ineens bij aflossing van een rentespaarbrief. Langemeijer acht het echter
wenselijk vast te houden aan de periodiciteit indien het vruchten van aandelen betreft. Daardoor wordt immers voorkomen dat het feitelijk genot van de vruchtgebruiker belangrijk groter zou worden dan evenredig is aan de duur van zijn recht.
Hij merkt op dat de strekking van het recht van vruchtgebruik het dichtst zou
worden benaderd wanneer men voor elk afzonderlijk voordeel zou nagaan of dit,
geheel of ten dele, als het ware als plaatsvervangend dividend kan geld en en het
naar gelang daarvan aan de vruchtgebruiker of aan de hoofdgerechtigde zou kunnen toekomen. Langemeijer voorziet echter onoplosbare problemen binnen deze
oplossing. Elke uitkering zou op haar merites moeten worden beoordeeld. Overigens wijst hij dit systeem niet van de hand indien de vruchtgebruiker zou kunnen
bewijzen dat een bijzondere beloning de plaats van dividend heeft ingenomen.
Het nieuwe BW helpt ons ook niet verder. In artikel 3:9 is bepaald dat bij het
antwoord op de vraag wat burgerlijke vruchten zijn, de verkeersopvattingen bepalend zijn. In de toelichting wordt dividend als burgerlijke vrucht aangemerkt,
maar tevens hetgeen daarbij aansluit als interimdividend, stocks, scrips enz. tenzij
vaststaat, dat daaraan geen gemaakte winst beantwoordt.
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Commentaar
De vraag wat als vrucht van een aandeel moet worden beschouwd, kan op verschillende manieren worden benaderd. In het nieuwe BW is aangesloten bij hetgeen in het maatschappelijk verkeer als vrucht van het aandeel wordt ervaren.
Ook Langemeijer in zijn conclusie bij NJ 1958, 458 hecht waarde aan de maatschappelijke opvattingen:
'Indien zich dus op een zeker ogenblik zou laten vaststellen dat de praktijk
bij de naarnloze vennootschappen zich aldus had ontwikkeld, dat andere uitkeringen ten naaste bij dezelfde functie vervulden, dan zou er m.i, geen enkeIe reden zijn om ook deze voordelen niet als "vruchten" te beschouwen.'
Het is mij niet duidelijk waarom Langemeijer kritiek uitoefent op de regeling van
het nieuwe BW, die hij een verlegenheidsoplossing noemt. Ook hij gaat imrners
uit van de maatschappelijke
opvattingen. Wanneer een uitkering van een
rechtspersoon is geevolueerd tot beloningsvorm voor het ter beschikking stellen
van kapitaal, wil hij die opbrengst eveneens als vrucht beschouwen. Met andere
woorden: Vervult een uitkering de functie van dividend dan moet deze ook als zodanig worden aangemerkt, ongeacht de naarn die aan de opbrengst wordt gegeyen.
Vaststaat dat naar huidig recht de maatschappelijke opvattingen doorslaggevend zijn voor de bepaling of een bate als een vrucht van het aandeel moet worden
beschouwd. Hier schieten we niet veel mee op. Uitgemaakt moet worden hoe de
maatschappelijke opvattingen kunnen worden vastgesteld. Moet vanuit de aandeelhouder worden bezien wat deze in het algemeen als vrucht zal ervaren? Of
dient de vennootschap als ijkpunt voor de vruchtbepaling, dus wat de vennootschap naar maatschappelijke
opvattingen als opbrengst van het kapitaal beschouwt? Of is, in de derde plaats, het aandeel het uitgangspunt? Wat wordt naar
maatschappelijke opvattingen als opbrengst van een aandeel beschouwd?
In de eerste optie wordt vanuit de aandeelhouder bepaald of sprake is van een
vrucht. Eerst wanneer de opbrengst door 'de aandeelhouder' in het algemeen als
een verrijking wordt ervaren, kwalificeert deze als vrucht. In deze visie zal slechts
sprake zijn van een vrucht indien de waarde van de aandelen ongewijzigd blijft
ten gevolge van een uitkering door de vennootschap. Deze opvatting dient naar
mijn mening te worden verworpen omdat ten gevolge van een onttrekking aan de
vennootschap het vermogen van de vennootschap afneemt en in alle gevallen rekenkundig zou kunnen worden onderbouwd dat dus de waarde van de aandelen
is afgenomen en dus het hoofdgoed niet geheel in stand is gebleven. Het inkomenskarakter van dividend is echter zo evident dat het onder alle omstandigheden
als vrucht moet worden aangemerkt. Een zelfde redenering geldt wanneer de vennootschap bonusaandelen uitreikt. De waardedaling van de oorspronkelijke aandelen wordt teruggevonden in de waarde van de bonusaandelen.P
Dat wil echter
niet zeggen dat bonusaandelen nooit als vrucht van het aandeel kunnen worden
beschouwd. Indien sprake is van stock dividend kleeft aan het bonusaandeel een
inkomenskarakter.
12. In gelijke zin HR B 1718. waarin de Hoge Raad overwoog dat door de uitreiking van bonusaandelen
de aandeelhouder niet verrijkt.
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Aan de waardeverandering
van de aandelen komt naar mijn mening geen
doorslaggevende betekenis toe bij de bepaling of een opbrengst als een vrucht mag
worden beschouwd.
In de tweede optie wordt de vennootschap als ijkpunt genomen om te bepalen of
sprake is van een vrucht. Dit is in feite wat de Hoge Raad heeft gedaan in NJ 1958,
458. De Raad maakte onderscheid tussen uitkeringen uit behaalde winsten die nog
niet ten behoeve van de bedrijfsuitoefening zijn gebonden en uitkeringen uit weI
ten behoeve van de bedrijfsuitoefening gebonden vermogen. Ook dit uitgangspunt
roept vele problemen op. lndien bijvoorbeeld een winstbonus wordt uitgereikt,
zullen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker moeten nagaan uit welke reserve
de bonus afkomstig is. Zodra deze uit de dividendreserve is geput, is sprake van
een vrucht.
Een probleem doet zich voor in het geval van een kasgeld-BV. De BV oefent
geen bedrijf uit. De bezittingen bestaan slechts uit liquide middelen. De vraag rijst
of elke uitkering uit een kasgeld-BV als vrucht kan worden aangemerkt, nu de uitkering per definitie uit niet ten behoeve van de bedrijfsuitoefening gebonden vermogen stamt. Of zou men moeten stellen dat het bedrijf van de kasgeld-B'V
bestaat uit beleggingen, zodat slechts de uitkeringen uit liquide middelen die niet
worden herbelegd als uitkeringen uit niet-bedrijfsgebonden
reserves moeten worden beschouwd en derhalve als vrucht worden aangemerkt?
Een ander probleem doet zich voor indien een vennootschap overgaat tot ontbinding en vereffening. Alle vermogensbestanddelen
worden te gelde gemaakt.
Tot het vermogen van de vennootschap behoort dan nog slechts baar geld dat onder de aandeelhouders moet worden verdeeld. Niets van het vermogen is nu nog
bedrijfsgebonden.
Mag men hieruit de conclusie trekken dat de liquidatieuitkering als vrucht moet worden aangemerkt? Wellicht zou hier de 'redelijkheid'
uitkomst kunnen bieden. De Hoge Raad overwoog immers dat slechts uitkeringen
die in redelijkheid als uitkeringen van de (nog) niet bedrijfsgebonden reserves als
vruchten kunnen worden aangemerkt.
Een en ander betekent dat ook deze optie niet overtuigend is.
In de derde optie wordt het aandeel als ijkpunt genomen om te bepalen of sprake
is van vruchten. Ik meen dat dit het enige juiste uitgangspunt is. Het hoofdgoed
is het aandeel. Vanuit het hoofdgoed wordt bepaald wat een vrucht is. In hoofdstuk 3 heb ik hoofdgoed als volgt gekarakteriseerd:
'Wanneer het hoofdgoed een vermogensrecht is, wordt het hoofdgoed
paald door de bestemming van het vermogensrecht'.

be-

Artikel 2:79 bepaalt dat aandelen zijn de gedeelten waarin het maatscbappelijk
kapitaal bij de statuten is verdeeld. Het bedrag van het aandeel brengt het kapitaalrecht van de aandeelhouder tot uitdrukking. Krachtens dezelfde maatstaf deelt
bet aandeel in de gemaakte winst!", De bestemming van het aandeel'" is derbalve
13. Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
250.
14. In het hierna volgende wordt met aandee1 gedoe1d op een gewoon aandeel.

biz.
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deelname in het vermogen van de vennootschap naar evenredigheid van de participatie in het aandelenkapitaal.
Omdat het hoofdgoed wordt bepaald door de
bestemming van het vermogensrecht, is er naar mijn mening geen plaats om rekening te houden met de belevingswereld van de aandeelhouder of van de vennootschap. Vanuit het hoofdgoed (bet aandeel) wordt bepaald wat een vrucht is en niet
vanuit de aandeelhouder of de vennootschap.
Onder vrucht wordt verstaan: de opbrengsten die met instandhouding van het
hoofdgoed afgescheiden of opeisbaar worden. De vruchten van een aandeel zijn
derhalve die opbrengsten die met instandhouding van het kapitaalrecht worden
genoten. Dat zijn naar mijn mening aIle uitkeringen die stammen uit de winst van
de vennootschap. Daarmee is niet gezegd dat de vrucht van het aandeel is alle door
de vennootschap gemaakte winst. Als vrucht van het aandeel kan naar mijn mening slechts worden beschouwd hetgeen als vrucht word! uitzekeerd'", Dat houdt
in dat de winst van de vennootschap als latente vrucht aanwezig is. Eerst door het
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkering op het aandeel over te gaan, ontstaat de vrucht. In welke vorm de uitkering plaatsvindt, is
hierbij niet van betekenis. ZoweI dividend in contanten als de uitreiking van bonusaandelen ten laste van de winst zijn vruchten van het aandeel.
In tegenstelling tot de opvatting van de Hoge Raad meen ik dat het uitgangspunt dient te zijn dat aIle door de vennootschap gegenereerde winst als latente vrucht moet worden aangemerkt. Dit betekent dat uitkeringen op aandelen die
worden onttrokken aan die winst, als vrucht moeten worden beschouwd. Ret is
in mijn opvatting derhalve niet relevant of deze uitkering uit al dan niet bedrijfsgebonden vermogen wordt geput. Naast dividend kwalificeren derhalve ook bonusaandelen uitgereikt ten Iaste van de winstreserve als vrucht. Immers door het
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt de latente vrucht
gerealiseerd.
Aan de vraag of de aandeelhouder door de uitreiking van een dergelijk bonusaandeeI aI dan niet wordt verrijkt, komt men niet toe. Niet vanuit de aandeelhouder maar vanuit het aandeel wordt immers bepaald of sprake is van een vrucht.
Wanneer een uitkering plaatsvindt met instandhouding van het kapitaalrecht, is
sprake van een vrucht.
Omdat het gaat om de aandelen als zodanig, is het zonder betekenis welke aandeelhouder kapitaal heeft ingebracht door storting op aandelen. De omvang van
het hoofdgoed wordt bepaald door de storting op het aandeel. Wanneer een aandeel na verloop van tijd wordt verkocht aan een derde en de waarde van het aandeel is toegenomen door opgepotte winsten, zal deze derde meer dan het nominale
bedrag voor het aandeel betalen. Dat wil niet zeggen dat voor deze derde het door
hem opgeofferde bedrag voor het aandeel als hoofdgoed geldt. Ret hoofdgoed is
het aandeel waarvan de omvang is bepaald door de stortingen op het aandeel.
In het voorgaande is uitgegaan van het nominale aandelenkapitaal.
Naast dit
bedrag wordt in voorkomende gevallen bij emissie eveneens agio gestort. Vanuit
de vennootschap bezien is agio geen kapitaal omdat de agioreserve niet een wettelijk verplichte reserve is en dus voor opheffing vatbaar is. 16 Ret is echter een stor15. Zie Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 32.
16. Van der Heijden/Van der Grinten, Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap,
634.
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ting op het aandeel. Ik meen dan ook dat terugbetaling van agio niet als vrucht
mag worden beschouwd. Agio wordt gestort omdat door het verworven aandeel
gerechtigdheid tot reeds bestaande winsten ontstaat. Agio wordt derhalve betaald
met als doel te participeren in de wins ten van de vennootschap. Men zou kunnen
betogen dat door de terugbetaling van agio de bestemming van het aandeel deelname in het kapitaal van de vennootschap - niet wordt aangetast, zodat ook
deze terugbetaling als vrucht moet worden beschouwd. Ik meen dat deze opvatting
niet juist is. Vanuit de vennootschap bezien is agio weliswaar geen kapitaal, omdat het echter op het aandeel is gestort dient agio als deel van het hoofdgoed te
worden aangemerkt.
De volgende vraag is of agio onlosmakelijk is verbonden met het aandeel waarop het is gestort. Met andere woorden: wordt uitsluitend de terugbetaling van agio
op het aandeel waarop het destijds is gestort niet als vrucht aangemerkt of wordt
elke terugbetaling van agio niet als vrucht aangemerkt? Ik meen dat deze vraag
in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord. Door een aandeel wordt naar
evenredigheid van de kapitaaldeelname in het totale vermogen van de vennootschap geparticipeerd. In die zin wordt eveneens naar evenredigheid in de agioreserve deelgenomen. Door de storting van agio verspreidt zich dit over aIle aandelen.
Het uitgangspunt bij de bepaling van de omvang van het hoofdgoed is derhalve
het gemiddelde op de aandelen gestorte kapitaal. Omdat het hoofdgoed het aandeel is moeten aIle stortingen die op de aandelen hebben plaatsgevonden, als uitgangspunt dienen bij de bepaling van de omvang van het hoofdgoed.
De vraag rijst of dit ook geldt voor informele kapitaalstortingen.
Hieronder
moet in dit verband worden verstaan een bate die door de aandeelhouder in die
hoedanigheid in de vennootschap wordt ingebracht. Informeel kapitaal wordt niet
gestort op aandelen. Men zou kunnen betogen dat uitkering van informeel kapitaal door de vennootschap als vrucht moet worden beschouwd omdat de inbreng
ervan losstaat van de storting op aandelen. Ik meen echter dat de redelijkheid met
zich meebrengt dat het als onderdeel van het hoofdgoed wordt beschouwd. De informele kapitaalstorting vindt zijn oorzaak weliswaar niet in de uitgifte van een
aandeel maar in de persoon van de aandeelhouder. Omdat de storting onlosmakelijk met het aandeel is verbonden, zonder aandeelhoudersrelatie immers geen informele kapitaalstorting,
meen ik dat ook dit kapitaal deel van het hoofdgoed
gaat uitmaken.
Uit het voorgaande volgt dat het antwoord op de vraag wat als vrucht en wat
als hoofdgoed moet worden aangemerkt, aansluit bij hetgeen in de inkomstenbelasting als uitgangspunt is genomen. Het hoofdgoed wordt bepaald door het gerniddelde op de aandelen gestorte kapitaal vermeerderd met de informele kapitaalstortingen. De uitkeringen uit de winsten van de vennootschap zijn vruchten.
In de inkomstenbelasting wordt echter ook de liquidatie-uitkering op aandelen en
hetgeen ontvangen wordt ter gelegenheid van inkoop van eigen aandelen, als opbrengst van het aandeel aangemerkt voor zover de ontvangen vergoeding het gerniddeld op de aandelen gestorte kapitaal te boven gaat. Deze uitkeringen kwalificeren naar mijn mening echter niet als vrucht omdat de uitkering niet plaatsvindt
op aandelen. Door de inkoop of liquidatie gaat het hoofdgoed teniet, vanuit het
aandeel bezien kan geen sprake zijn van een vrucht (zie paragraaf 8.I.3.d en
8.I.3.e).
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De conclusie uit het voorgaande is dat het hoofdgoed het aandeel is. Het hoofdgoed wordt bepaald door de bestemming. De bestemming van een aandeel is participatie in het kapitaal van een vennootschap. In beginsel zouden alle uitkeringen
op aandelen die niet stammen uit het kapitaal als vruchten moeten worden beschouwd. Omdat ook agio op aandelen wordt gestort en de inbreng van informeel
kapitaal onlosmakelijk met het aandeel is verbonden, bepalen deze mede de omYang van het hoofdgoed. Het kenmerk van een aandeel is het participeren in het
voUedige vermogen van de vennootschap. Dat betekent dat de agiostorting en het
ingebrachte informele kapitaal, zonder nadere voorziening, uitwaaiert over alle
aandelen. Geen rekening kan worden gehouden met de per soon die het kapitaal,
de agio of het inforrnele kapitaal heeft opgeofferd, omdat niet de aandeelhouder
maar het aandeel als ijkpunt is gekozen.
In deze opvatting zijn alle uit de winst stammende uitkeringen vruchten. Niet
als vrucht kan derhalve worden aangemerkt de teruggave van kapitaal, agio of informeel kapitaal. Eerst door het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders om tot uitkering op de aandelen over te gaan, ontstaat de vrucht. Er is
in dit geval geen sprake van een rijpingsperiode. Dat betekent tevens dat bij vervreemding van het aandeel geen vervangende vrucht kan worden aangenomen.'?
In het hiernavolgende zullen de verschillende baten die een aandeel kan opleveren, worden besproken om te bepalen of sprake is van een vrucht of niet.

B./.3.a Dividend
Onder dividend versta ik in dit verb and de uitkering in contanten uit de vrije reserves of uit de winst die nog niet is verdeeld. Het recht op dividend ontstaat door
vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders. Betreft het een structuurvennootschap
dan ontstaat het recht op dividend nadat de jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Dividend is een vrucht
van het aandeel, omdat deze uitkering uit de winst van de vennootschap wordt geput. Op grond van artikel 3:216 BW komen aile vruchten die tijdens het vruchtgebruik worden afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker. De
verrekeningsproblematiek
die artikel 810 van het oude BW met zich meebracht,
behoort tot het verleden. Op grond van dit artikel werd verdedigd dat de vruchtgebruiker recht had - tijdsevenredig - op de dividenden die werden geput uit
winsten gemaakt in de boekjaren gedurende welke het vruchtgebruik bestond. Het
tijdstip van betaalbaarstelling werd daarbij niet van betekenis geacht.
Onder het nieuwe recht is deze problematiek verdwenen. Op het moment dat
het dividend wordt vastgesteld, ontstaat de vrucht. lk meen dat dit uitgangspunt
juist is. Het is niet van belang of de dividenduitkeringen worden geput uit oude
of uit nieuwe winsten. De vruchtgebruiker heeft immers het vruchtgebruik van de
aandelen en niet van het ondernemingsvermogen.
Contant dividend dat wordt vastgesteld in verband met een herkapitalisatie
dient naar mijn mening eveneens als vrucht te worden aangemerkt. Het is immers
een uitkering op aandelen uit de winstreseve van de vennootschap. Dat de bedoe17. Hetgeen ik weI mogelijk acht bij vervreemding
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ling van dit contante dividend is om de aandeelhouder in staat te stellen de belastingheffing over de herkapitalisatiebonus
te voldoen, doet hieraan naar mijn
mening niet af. Niet vanuit de vennootschap of vanuit de aandeelhouder wordt
immers bezien of sprake is van een vrucht, maar vanuit het aandeel. Met welke
bedoeling de opbrengst wordt uitgekeerd, kan dan niet van betekenis zijn.18

8.I.3.b

Terugbetaling van kapitaal

Terugbetaling van kapitaal impliceert dat geen sprake is van een uitkering uit de
winst. Door de terugbetaling gaat een deel van het hoofdgoed teniet. De teruggave
zal dan ook niet als vrucht kwalificeren. Van Nierop'? heeft verdedigd dat als aan
aIle aandeelhouders een gelijk bedrag aan kapitaal wordt terugbetaald, deze uitkering weI als vrucht moet worden beschouwd, omdat de rechten van de aandeelhouders jegens elkaar hetzelfde blijven. Deze opvatting is wellicht verdedigbaar vanuit het standpunt dat de aandeelhouder als ijkpunt dient bij de bepaling wat als
vrucht kwalificeert. Dit ijkpunt is naar mijn mening echter onjuist.
De terugbetaling van agio in contanten aan de aandeelhouders wordt voor de
heffing van inkornstenbelasting weliswaar als dividend beschouwd, er kan echter
geen sprake zijn van een vrucht van het aandeel. Op de aandelen wordt een gedeelte van het gestorte kapitaal terugbetaald.

8.I.3.c Stockdividend

en bonusaandelen

Voor een juiste begripsbepaling wordt verstaan onder+':
winstbonus: een aandeel waarvan de uitreiking plaatsvindt ten laste van de
winstreserve, ongeacht of deze al dan niet ten behoeve van de bedrijfsuitoefening is gebonden.
stockdividend: een aandeel waarvan de uitreiking aan aandeelhouders plaatsvindt ten laste van de nog te verdelen winst over het lopende c.q. afgelopen
boekjaar.
agiobonus: een aandeel waarvan de uitreiking aan de aandeelhouders plaatsvindt ten laste van de agio reserve.
In paragraaf 8.1.3 is reeds gebleken dat blijkens RR NJ 1958, 458 onderscheid
dient te worden gemaakt naar de reserves waaruit de bonusaandelen worden uitgereikt. In de opvatting vande Hoge Raad zullen stockdividenden steeds als vrucht
kwalificeren orodat deze stammen uit winsten die (nog) niet ten behoeve van de
bedrijfsuitoefening zijn gebonden. Ten aanzien van agiobonussen, overwoog de
Hoge Raad dat deze niet als vrucht kunnen worden aangemerkt omdat zij stam-

18. Anders Bartel, Inkomstenbelastingaspecten
van de opbrengst van aandeien, biz. 290. Het herkapitalisatiedividend zou naar zijn mening aan de hoofdgerechtigde moeten toevallen, orodat hierbij in wezen
de belasting op de uitkering door de vennootschap voor haar rekening wordt genomen en geen winstuitdeiing ter zake wordt beoogd.
19. Praeadvies voor de Broederschap voor Candidaat-notarissen
1920. biz. 26.
20. Ontleend aan Bartel. lnkomstenbelastingaspecten
van de opbrengst van aandelen, biz. 138.
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men uit de agioreserve, die door stortingen door de aandeelhouders is gevormd.
Indien een winstbonus wordt uitgereikt, is geen eenduidig antwoord te geven in
de opvatting van de Hoge Raad. Bezien moet worden ten laste van welke reserve
deze bonusaandelen worden uitgereikt. Worden de aandelen uitgereikt ten laste
van een reserve die niet bedrijfsgebonden is, dan is sprake van een vrucht, in andere gevallen is geen sprake van een vrucht.
In de door mij voorgestane opvatting zullen stockdividenden en winstbonussen
kwalificeren als vrucht. Sommige schrijvers hebben verdedigd dat slechts de nominale waarde van de bonusaandelen de vrucht is.21 Ik meen dat deze opvatting niet
juist is. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat het bonusaandeel als vrucht kwalificeert, dan is daarrnee de kous af. Het behoort aan de vruchtgebruiker toe, omdat
het wordt ontvangen met instandhouding van het hoofdgoed. Vanuit de vennootschap bezien, vindt weliswaar een onttrekking aan de winst plaats tot het nominaIe bedrag, bet aandeel brengt de vrucht voort, die volledig toebehoort aan de
vruchtgebruiker. Agiobonussen kwalificeren niet als vrucht omdat deze ten laste
van het agio worden geboekt, hetgeen onderdeel uitmaakt van het hoofdgoed.
Tot slot verdient de herkapitalisatiebonus nog aandacht. Het doel van de herkapitalisatie is een verandering van de samenstelling van het eigen vermogen.P Een
herkapitalisatiebonus zal meestal een inkomenskarakter ontberen, de aandeelhouder voelt zich door uitreiking niet verrijkt. Maar omdat vanuit het aandeel moet
worden bezien of sprake is van een vrucht, kwalificeren dergelijke bonusaandelen
in mijn opvatting als vrucht.

De werking van de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5 BW
In verband met deze problematiek roep ik artikel 2: 197 lid 5 in herinnering.
Daarin is geregeld dat de uit het aandeel voortspruitende rechten strekkende tot
het verkrijgen van aandelen toekomen aan de aandeelhouder, met dien verstande
dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze kracbtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak beeft. Met betrekking
tot aandelen in een naarnloze vennootschap geeft artikel 2:88 lid 5 een gelijksoortige regeling, echter met dien verstande dat in de statuten van deze regeling kan
worden afgeweken.
In deze artikelleden wordt geen kwalificatie van 'vrucht' gegeven. Er wordt
slechts geregeld dat de uit het aandeel voortspruitende rechten op aandelen toekomen aan de hoofdgerechtigde. Mocht het uit het aandeel voortspruitende recht
kwalificeren als vrucht, dan bestaat een vergoedingsverplichting jegens de vruchtgebruiker.
Agiobonussen kwalificeren niet als vrucht. Deze behoren, ook zonder de wettelijke bepalingen van de artikelen 2:88 lid 5 en 2: 197 lid 5, aan de hoofdgerechtigde

21. Zie Marcus, WPNR 1950/4161, biz. 481: Wordt door uitkering van een stuk meer uitgekeerd dan
alleen winst (bijv. door uitgifte van aandelen) dan behoort dit meerdere door de vruchtgebruiker te worden vergoed aan de hoofdgerechtigde. Zo ook Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 26: Als blijkt dat het uit stockdividend verkregen aandeel boven pari noteert, dan kan
dit betekenen, dat via het stockdividend naar de houder van het nieuwe aandeel meer is overgeheveld
dan een winstuitdeting alleen. De Kat, Effectenbeheer, biz. 515: Ben bonusaandeel is een vrucht indien
de uitreiking ten taste van de winst (oud of nieuw) geschiedt. De nominale waarde is naar zijn rnening
de vrucht, de meerwaarde behoort toe aan de hoofdgerechtigde.
22. Zie hieromtrent nader Flipsen, Herkapitalisatie,
biz. 15 tim 17.
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toe. Op grond van artike13:213 lid 2 dient de hoofdgerechtigde deze bonusaandelen aan het vruchtgebruikvermogen
toe te voegen.
Stockdividend en winstbonussen kwalificeren als vrucht. De vergoedingsverplichting zoals deze in de artikelen 2:88 lid 5 en 2: 197 lid 5 is neergelegd, speelt
hier een rol.
Allereerst moet de inhoud van deze leden worden bepaald. Deze lijkt imrners
voor tweeerlei uitleg vatbaar. Enerzijds kan men in deze bepalingen lezen dat deze
uit het aandeel voortspruitende rechten krachtens het recht van vruchtgebruik toebehoren aan de vruchtgebruiker, die evenwel verplicht wordt deze rechten aan de
hoofdgerechtigde over te dragen waartegenover hij een vergoeding ontvangt. Deze
interpretatie kan worden herleid tot: de vruchtgebruiker geniet de uit het aandeel
voortspruitende rechten en verkoopt deze aan de hoofdgerechtigde. Anderzijds
kan men in deze bepaling lezen dat deze uit het aandeel voortspruitende rechten,
ondanks het recht van vruchtgebruik, toebehoren aan de hoofdgerechtigde, waartegenover hij de waarde aan de vruchtgebruiker moet vergoeden. Deze interpretatie kan worden herleid tot: de hoofdgerechtigde geniet de uit het aandeel voortspruitende rechten onder de verplichting de waarde aan de vruchtgebruiker te vergoeden.
Artikel2:88 lid 5 en artikel2: 197 lid 5 zijn in de wet opgenomen om de beslotenheid van aandeelhouders te waarborgen. Zonder deze voorziening zouden immers
bonusaandelen/stockdividenden
die kwalificeren als vrucht in volle eigendom toebehoren aan de vruchtgebruiker. Deze zou aandeelhouder in de vennootschap
worden, hetgeen de beslotenheid van aandeelhouders kan doorbreken, namelijk
in die gevallen dat de vruchtgebruiker niet iemand is aan wie de aandelen vrijelijk
kunnen worden overgedragen. Teneinde deze beslotenheid te waarborgen is in de
eerste opvatting bepaald dat de vruchtgebruiker verplicht is de aandelen aan de
hoofdgerechtigde te leveren waartegenover een schadeloosstelling staat. In de
tweede opvatting wordt de beslotenheid gewaarborgd door te bepalen dat de rechten toekomen aan de hoofdgerechtigde. In het eerste geval passeert het aandeel het
vermogen van de vruchtgebruiker, in het tweede geval niet.
Ik meen dat de wetgever bij de invoering van deze artikelen het oog op de laatste
opvatting heeft gehad. In de memorie van toelichting+' is overwogen dat een wettelijke grondslag waarin wordt bepaald dat bonusaandelen, stockdividend en
claimrechten slechts aan aandeelhouders kunnen worden toegekend, wenselijk is.
Daarbij komt dat in de eerste opvatting, dat de bonusaandelen het vermogen van
de vruchtgebruiker passeren, levering van deze aandelen door de vruchtgebruiker
aan de hoofdgerechtigde noodzakelijk wordt. De formaliteiten zoals vermeld in
paragraaf 8.1.1 zouden dan in acht moeten worden genomen.
De bepalingen van de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5leiden naar mijn mening
dwingend tot de interpretatie dat de hoofdgerechtigde de uit de aandelen voortspruitende rechten geniet, onder de verplichting de waarde ervan te vergoeden,
voor zover de vruchtgebruiker krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak
op die rechten had kunnen maken.P' De waarde die hij moet vergoeden, bedraagt
23. Wetsontwerp 12 897, biz. 6.
24. In die zin is de tekst van artikeI2:88 lid 5 en 2: 197 lid 5 ongelukkig. Onduidelijk is immers waarnaar
'daarop' terugverwijst. Is dit naar 'waarde' of naar 'uit het aandeel voortspruitende rechten'. Is dit
laatste het geval dan had de laatste volzin moeten luiden: '( ... ) voor zover deze krachtens zijn recht
van vruchtgebruik daarop aanspraak had kunnen maken.'
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naar mijn mening de werkelijke waarde. Zoals hiervoor reeds is betoogd, is de
waardebepaling van het bonusaandeel geen civielrechtelijk vraagstuk. Civielrechtelijk is slechts van belang te bepalen wat een vrucht is. Is eenmaal vastgesteld dat
het bonusaandeel een vrucht is, dan behoort het voor de volle waarde toe aan de
vruchtgebruiker.
Indien rechten op aandelen uit de aandelen voortspruiten die niet als vruchten
zijn te beschouwen (bijvoorbeeld agiobonussen), dan behoren deze toe aan de
hoofdgerechtigde. Dit zou ook zo zijn zonder de artikelen 2:88 lid 5 en 2: 197 lid
5. Op grond van artikel 3:213 lid 2 moeten deze aan het vruchtgebruikvermogen
worden toegevoegd. In dat geval is er geen sprake van een vergoedingsverplichting.
Op grond van de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5 behoren uit de aandelen
voortspruitende rechten op aandelen, welke rechten als vrucht kwalificeren, toe
aan de hoofdgerechtigde. Hij heeft een vergoedingsverplichting jegens de vruchtgebruiker. Laatstgenoemde geniet zijn vrucht in de vonn van een som geld die hij
van de hoofdgerechtigde ontvangt.
De vraag rijst of deze winstbonussen/stockdividenden
moeten worden toegevoegd aan het vruchtgebruikvermogen
dan wei in volle eigendom toekomen aan
de hoofdgerechtigde. De artikelen 2:88 lid 5 en artikel 2:197 lid 5 bepalen wellswaar dat deze rechten op aandelen toekomen aan de hoofdgerechtigde onder de
verplichting de waarde te vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover de vruchtgebruiker krachtens zijn recht daarop aanspraak zou hebben. Artikel 3:213 lid 2
bepaalt echter dat de zaaksvervanging ook geldt voor voordelen die het vruchtgebruikvermogen opbrengt, welke voordelen geen vruchten zijn.
Hoe moet men deze bonusaandelen nu behandelen? Het zijn in principe vruchten, maar door een lex specialis behoren ze aan de hoofdgerechtigde toe. Ik meen
dat deze bonusaandelen niet aan het vruchtgebruikvermogen
moeten worden toegevoegd. De toevoeging geldt immers slechts voor voordelen die geen vruchten
zijn. De vruchtgebruiker ontvangt een vergoeding ter waarde van de vrucht, zodat
hij niets tekort komt. Als ook op deze bonusaandelen het vruchtgebruik zou gaan
rusten, zou de vruchtgebruiker ook weer de vruchten hiervan gaan genieten. De
gevolgen zullen aan de hand van een voorbeeld worden bezien+':
Uitgangspunt is een BV met een nominaal aandelenkapitaal van f 100 000 en een
werkelijke waarde van f 600 000. In de dividendreserve zit f 200 000. Op de aandelen rust een recht van vruchtgebruik/",

Activa

f 600 000

Aandelenkapitaal
Dividendreserve
Overige Reserves

f 600 000

25. Zie mijn bijdrage in WFR 1988/5846, biz. 1512 e.v.
26. Er zijn geen stille reserves en goodwill.
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In plaats van een uitkering van f 200 000 in de vorm van dividend wordt besloten
f 50 000 nominaal winstbonussen uit te reiken. Na de uitreiking van deze winstbonussen ziet de balans er als volgt uit27:
Activa

f 600 000

Aandelenkapitaal
Dividendreserve
Overige reserves

f 600000

f 150000
f 150000
f 300 000
f 600000

De hoofdgerechtigde ontvangt de bonusaandelen en betaalt aan de vruchtgebruiker f 200 000.28 Vervolgens keert de BV dividend uit van f 150000. Omdat de
hoofdgerechtigde
113 van de aandelen in volle eigendom heeft, ontvangt hij
f 50 000 dividend en de vruchtgebruiker f 100 000.
Activa

f 450000

f 450000

Aandelenkapitaal
Dividendreserve
Overige reserve

f 150000

f f 300 000
f 450000

Dit overziend ontvangt de hoofdgerechtigde f 50 000 nominaal bonusaandelen en
f 50 000 contant dividend en hij betaalt f 200 000 aan de vruchtgebruiker.
De
vruchtgebruiker ontvangt derhalve een schadeloosstelling van f 200 000 van de
hoofdgerechtigde en f 100 000 dividend. De waarde van het vruchtgebruikverrnogen bedraagt nog f 300 000 (2/3 van het vennootschapsvermogen).
Was in het bovenstaand geval contant dividend uitgekeerd ten bedrage van
f 200 000 in plaats van winstbonussen, dan zou dit aan de vruchtgebruiker zijn
toegekomen. De waarde van het vruchtbruikvermogen zou dan nog f 400 000 bedragen.
Wanneer na verloop van tijd de dividendreserve weer is opgebouwd, kan het geheel nog eens worden herhaald, waardoor het aandeel van de hoofdgerechtigde in
het nominale kapitaal verder toeneemt en de waarde van het vruchtgebruikvermogen afneemt.P
Samenvattend blijkt dat de vruchtgebruiker in bovenstaand voorbeeld in geval
van uitreiking van winstbonussen f 300 000 in volle eigendom ontvangt, terwijl de
waarde van het vruchtgebruikvermogen
afneemt tot f 300 000. Indien dividend in
contanten was uitgekeerd, had de vruchtgebruiker f 200 000 ontvangen en was de
waarde van het vruchtgebruikvermogen
f 400 000 geweest. Naar mijn mening
komt de vruchtgebruiker niets tekort. Hij ontvangt de schadeloosstelling immers
in volle eigendom. Weliswaar participeren de aandelen waarop het recht van
27. Er wordt geen rekening gehouden met in te houden dividendbelasting.
28. De waarde van de aandelen is bepaald naar de intrinsieke waarde. Met mogelijke over- of onderrentabiliteit is geen rekening gehouden.
29. Hierbij moet worden bedacht dat een besluit van de aigemene vergadering van aandeelhouders door
een rechterlijk vonnis kan worden vernietigd wegens strijd met de goede trouw (artikel 2:11).
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vruchtgebruik blijft rusten, niet meer volledig in het vermogen van de vennootschap, de vruchtgebruiker is hiervoor schadeloos gesteld door de ontvangen vergoeding.
Wanneer de hoofdgerechtigde de bonusaandelen aan het vruchtgebruikvermogen
moet toevoegen, leidt dit tot de volgende uitkomst. Ten tijde van de uitreiking van
de bonusaandelen vergoedt de hoofdgerechtigde f 200 000 aan de vruchtgebruikef. Het dividend ten bedrage van f 150000 behoort geheel aan de vruchtgebruiker toe. In dit geval ontvangt de vruchtgebruiker f 450 000 krachtens zijn recht
van vruchtgebruik. De waarde van het vruchtgebruikvermogen
bedraagt na deze
uitkeringen f 450000. In dit geval krijgt de vruchtgebruiker naar mijn mening te
vee!.
Als op enig moment winst aanwezig is in de vennootschap, is dit een latente
vrucht. Zodra de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitkering,
wordt de vrucht gerealiseerd. Hij wordt opeisbaar. De afnarne van de winsten (latente vruchten) ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, op grond waarvan een uitkering op de aandelen plaatsvindt, is onder
aile omstandigheden als vrucht te bestempelen door het opeisbaar worden. V66r
30
de uitreiking van de bonusaandelen bestond de latente vrucht uit f 200 000.
Door de besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitreiking
van winstbonussen en tot uitreiking van dividend, verdwijnt deze latente vrucht.
Het kan dan niet anders zijn dan dat tot dit bedrag sprake is van een vrucht die
in beginsel toebehoort aan de vruchtgebruiker. Dat f 50 000 in de vennootschap
blijft in de vorm van kapitaal is niet van belang. De vergoeding aan de vruchtgebruiker tot het werkelijke bedrag op grond van artikel2:197 lid 5 brengt met zich
mee dat de vruchtgebruiker genoegdoening krijgt.
Laat ons eens bezien wat de gevolgen zijn indien de vennootschap agiobonussen
uitreikt. We gaan uit van dezelfde beginbalans als hiervoor. De 'overige reserves'
worden nu vervangen door de 'agioreserve'.
Activa

f 600 000

Aandelenkapitaal
Dividendreserve
Agioreserve

f 100 000
f 200 000
f 300 000
f 600 000

f 600 000

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot de uitreiking van nominaal f 50 000 agiobonussen. Deze bonusaandelen kwalificeren niet als vrucht zodat de hoofdgerechtigde deze ontvangt, en op grond van artikel 3:213 lid 2 aan
het vruchtgebruikvermogen
moet toevoegen.
Activa

f 600 000

f 600 000

Aandelenkapitaal
Dividendreserve
Agioreserve

f 150000

f 200 000
f 250 000
f 600 000

30. Zander nadere kwalificatie te geven van de overige reserves. Die worden verder buiten beschouwing
gelaten. Deze ondergaan immers geen verandering door de gebeurtenissen.
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Vervolgens keert de BV dividend uit van f 200 000. Dit behoort krachtens
recht van vruchtgebruik volledig toe aan de vruchtgebruiker.
Activa

f 400 000

f 400000

Aandelenkapitaal
Dividendreserve
Overige reserve

het

f 150000
f -

f 250 000
f 400000

Dit overziend ontvangt de hoofdgerechtigde nominaal f 50 000 agiobonussen.
Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders beinvloedt de winst
niet, zodat geen sprake is van een vrucht. De vruchtgebruiker ontvangt vervolgens
f 200 000 dividend. Een vergoedingsverplichting voor de hoofdgerechtigde zou in
dit geval niet op haar plaats zijn.
Uit het voorgaande blijkt dat naar mijn mening slechts stockdividenden en
winstbonussen als vrucht kwalificeren (ongeacht of deze laatste uit de gebonden
dan wel vrije reserves stammen). De hoofdgerechtigde dient de werkelijke waarde
aan de vruchtgebruiker te vergoeden. Toevoeging aan het vruchtgebruikvermogen
kan achterwege blijven. Deze opvatting strijdt niet met artike13:213 lid 2. De bonusaandelen zijn vruchten. Deze hoeven niet aan het vruchtgebruikvermogen
te
worden toegevoegd. Dat deze bonusaandelen krachtens een lex specialis toebehoren aan de hoofdgerechtigde in plaats van aan de vruchtgebruiker doet hieraan
niet af.
Tot slot rijst de vraag aan wie de keuze is in het geval dat keuzedividend wordt
uitgekeerd. Het laat zich immers denken dat de aandeelhouders kunnen kiezen
tussen dividend in contanten of agiobonussen. Het dividend in contanten zou in
volle eigendom toekomen aan de vruchtgebruiker, de agiobonussen moeten aan
het vruchtgebruikvermogen
worden toegevoegd. Ik meen dat de vruchtgebruiker
de keuze kan maken, omdat het in eerste instantie om zijn belang gaat.

8.I.3.d Inkoop van eigen aandelen
Vooraf wi! ik benadrukken dat dit gedeelte betrekking heeft op de vruchten van
een aandeel. Dit dient men niet te verwarren met de inkomsten uit een aandeel.
Zoals we reeds in hoofdstuk 3 hebben gezien, zijn de vertrekpunten van een
'vrucht' en een 'inkomst' weliswaar dezelfde, de wegen scheiden zich echter op
sommige plaatsen. Door wettelijke regelingen is het fiscaairechtelijke begrip vermogensinkomsten nader ingevuld en uitgebreid. Met name bij de opbrengsten van
aandelen, ziet men dit duidelijk. Aan de bepaling van de opbrengsten van aandelen ligt de zgn. basisconceptie ten grondslag die inhoudt dat aIle winst die de vennootschap in de loop van haar bestaan behaalt, eens bij de aandeelhouder moet
worden belast. Daarom worden liquidatie-uitkeringen en uitkeringen ter zake van
de inkoop van eigen aandelen als inkomsten uit vermogen beschouwd.
In NJ 1958, 458 besliste de Hoge Raad, zoals hierboven vermeld, dat slechts als
vruchten van de aandelen kunnen worden beschouwd de uitkeringen die stammen
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uit de niet-bedrijfsgebonden
reserves. Zou dit uitgangspunt nu betekenen dat de
inkoopprijs van de aandelen zou moeten worden gesplitst in een gedeelte dat stamt
uit de bedrijfsgebonden
reserves en een gedeelte dat stamt uit de nietbedrijfsgebonden
reserves? Voor zover de vergoeding stamt uit de nietbedrijfsgebonden reserves, is dan sprake van een vrucht en behoort dit gedeelte
aan de vruehtgebruiker toe?
Ik meen dat de uitkering ten gevolge van de inkoop van eigen aandelen, geen
vrueht in zieb heeft.l! Weliswaar wordt de tegenprestatie voor het ingekoehte
aandeel naar evenredigheid bepaald door de aanwezige winst, er is eehter geen
sprake van een uitkering op aandelen. Zoals hiervoor in paragraaf 8.1.3 reeds vermeld, is de vrueht van het aandeel immers niet de door de vennootsehap gemaakte
winst, doeh uitsluitend hetgeen als vrucht op aandelen word! uitgekeerd.
Binnen deze problematiek kan men versehillende mogelijkheden onderscheiden.
In de eerste plaats kan het zich voordoen dat de aandelen in volle eigendom aan
de vennootsehap worden overgedragen. De bevoegdheid tot vervreemden heeft de
vruehtgebruiker rnits de goederen zijn bestemd om te worden vervreemd. Zijn de
goederen niet bestemd om te worden vervreemd, dan kan bij de instelling van het
vruehtgebruik vervreemdingsbevoegdheid aan de vruehtgebruiker zijn verleend. Is
dit niet gebeurd dan mag de vruehtgebruiker het goed sleehts met toestemming
van de hoofdgereehtigde vervreemden. Door de vervreemding veranderen de samenstellende del en van het vruchtgebruikvermogen.
Kraehtens artikel 3:213 BW
is de opbrengst uit vervreemding eveneens aan het vruehtgebruik onderworpen.
Op grond van artikel 3:223 BW kan de vruehtgebruiker eehter ook het reeht van
vruehtgebruik als zodanig overdragen. Op grond van artikel 3:207 BW kan de
hoofdgereehtigde de blote eigendom vervreemden. Het is dus mogelijk dat de vennootsehap het reeht van vruehtgebruik en de blote eigendom van de aandelen verwerft. Door vermenging gaat het vruehtgebruik teniet. In dit geval verkrijgt de
vruehtgebruiker de vergoeding voor het reeht van vruebtgebruik van de aandelen
in volle eigendom.
De hoofdgerecbtigde
ontvangt
eveneens de bloteeigendomswaarde van de ingekoehte aandelen in volle eigendom.
Een andere mogelijkheid is dat de vruchtgebruiker, al dan niet tegen een vergoeding, afstand doet van zijn reeht van vruehtgebruik. Hierdoor gaat het vruchtgebruik teniet, de hoofdgereehtigde bezit de volle eigendom van deze aandelen. Vervolgens vervreemdt de eigenaar deze aandelen aan de vennootsehap.

8./.3.e Liquidatie-uitkering
Voor wat de liquidatie-uitkering aangaat wordt verwezen naar hetgeen zojuist is
opgemerkt met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen (paragraaf 8.1.3.d).
In de regel zullen de aandelen door de hoofdgereehtigde of vruehtgebruiker aan
de vennootsehap worden overgedragen waartegen een vordering op de vennootschap ontstaat. De reehtspersoon blijft na haar ontbinding bestaan ter vereffening
van haar vermogen. In dat geval zal niet meer van bedrijfsgebonden reserves kunnen worden gesproken. De bedrijfsuitoefening
is immers gestaakt. Onverkorte
toepassing van het hierboven besproken arrest NJ 1958,458 zou met zieh meebren31. Zie ook Van Arendonk, lnkoop van eigen aandelen, blz. 205.
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gen dat de liquidatie-uitkering als vrucht zou moeten worden beschouwd. Toch
kan van een vrucht geen sprake zijn nu de liquidatie-uitkering niet als vrucht van
het aandeel wordt uitgekeerd.V De samenstellende delen van het vruchtgebruikvermogen veranderen. Op grond van artikel 3:213 BW zal het vruchtgebruik komen te rusten op de liquidatie-uitkering. De vrijgekomen gelden zullen moeten
worden herbelegd (artikeI3:214) waartoe de hoofdgerechtigde en vruchtgebruiker
overleg moeten voeren voor zover hiervan niet is afgeweken bij de vestiging van
het recht van vruchtgebruik.
Evenals bij de inkoop van de aandelen laat het zich denken dat de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik aan de vennootschap vervreemdt en de hoofdgerechtigde zijn blote eigendom. In dat geval ontvangt de vruchtgebruiker de vruchtgebruikwaarde van het vermogen in volle eigendom en de hoofdgerechtigde de
blote-eigendomswaarde
(in volle eigendom). Het vruchtgebruik gaat bij de vennootschap door vermenging teniet.
Ook hier is het mogelijk dat de vruchtgebruiker afstand doet van zijn recht van
vruchtgebruik waarna de hoofdgerechtigde de volle eigendom van de aandelen
overdraagt aan de vennootschap.

8.1.3./ Claims
Een claim is het recht dat aan de aandeelhouder wordt toegekend om deel te nemen in een emissie van nieuwe aandelen. Voor de uitgifte van claims wordt veelal
een dividendbewijs gebezigd. De waarde daarvan wordt bepaald door het verschil
tussen de werkelijke waarde van de nieuw uit te geven aandelen en de koers waartegen de aandeelhouders het aandeel kunnen verwerven. Een dergelijk voorkeursrecht zal aan de aandeelhouders worden verleend indien de ernissie van de nieuwe
aandelen niet naar de werkelijke waarde plaatsvindt. Door de uitoefening van de
claim wordt bereikt dat de rechten van de aandeelhouders blijven gehandhaafd.
In die zin heeft een claim waarde. Deze waarde kan worden gerealiseerd door het
uitoefenen van de claim of door de claim te vervreemden. In HR NJ 1958,458
heeft de Hoge Raad beslist dat een claim geen vrucht van het aandeel is.33 Dit is
naar mijn mening juist. De claim dient immers ter goedmaking van een dreigend
vermogensverlies voor de aandeelhouder door een emissie beneden de werkelijke
waarde van de aandelen. De winstreserve van de vennootschap ondergaat geen
wijziging door het besluit claims uit te geven. Bij uitoefening van de claim rust
het recht van vruchtgebruik ook op de nieuw verworven aandelen.
Indien de claim wordt verkocht aan een derde, dient de tegenprestatie ter compensatie van de verloren gegane aanspraken op het vermogen van de vennootschap. Deze vergoeding dient ter goedmaking van een vermogensverlies dat de zittende aandeelhouder leidt door de emissie beneden de werkelijke waarde van de
aandelen. De vervreemdingsopbrengt
dient aan het vruchtgebruikvermogen
te
32. Zie ook De Kat, Effectenbeheer, biz. 515: 'Op de winst die niet gebruikt werd om de aandeelen
vruchten te doen dragen, doch om het vermogen der vennootschap te vergrooten, heeft de vruchtgebruiker echter geen recht.' In gelijke zin Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht,
biz. 32.
33. In gelijke zin De Kat, Effectenbeheer, biz. 517; Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig
burgerlijk recht, biz. 27 e.v.; Marcus, WPNR 1950/4161, bIz. 481.
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worden toegevoegd. Wederom veranderen de samenstellende delen van het
vruchtgebruikvermogen
door de verkoop van de claim. Het vruchtgebruikvermogen bestond voorheen uit de aandelen. Na het realiseren van de claim rust het
vruchtgebruik op hetzelfde vermogen, nu echter belichaamd in aandelen en een
som geld die moet worden herbelegd (artikel 3:214).
Op grond van de arikelen 2:88 lid 5 en 2: 197 lid 5 BW komen claimrechten toe
aan de hoofdgerechtigde. lndien de vruchtgebruiker uit hoofde van zijn recht aanspraak zou kunnen maken op deze voorkeursrechten, moet de hoofdgerechtigde
de waarde daarvan vergoeden aan de vruchtgebruiker. Vit het voorafgaande blijkt
dat een claim niet aJs vrucht van het aandeel kan worden beschouwd, zodat geen
sprake is van een vergoedingsverplichting.

8.1.4 Samenvatting
In dit deel zijn de bepalingen uit boek 2 BW besproken die betrekking hebben op
het recht van vruchtgebruik op aandelen. Aandacht is besteed aan de leveringsvereisten, het stemrecht en de invloed van de blokkeringsbepalingen op de vestiging
van een recht van vruchtgebruik op aandelen. Vervolgens is uitgebreid ingegaan
op de vraag welke voordelen van aandelen als vruchten kunnen worden aangemerkt en welke niet. Hierbij kunnen verschillende uitgangspunten worden genomen. In de eerste plaats de aandeelhouder, indien van hem uit bezien sprake is van
een verrijking is sprake van een vrucht. Dit is naar rnijn mening niet juist. Elke
uitkering door de vennootschap aan de aandeelhouder zaJ rekentechnisch de waarde van de aandelen verminderen. Aan vruchten komt men niet meer toe.
In de tweede optie wordt uitgegaan van de vennootschap. Dit heeft de Hoge
Raad in NJ 1958,458 gedaan door onderscheid te maken tussen de reserves waaruit de voordelen worden geput. Is een voordeel afkomstig uit een bedrijfsgebonden reserve, dan kan geen sprake zijn van een vrucht. Is het voordeel afkomstig
uit de (nog) niet-bedrijfsgebonden
reserves, dan is er wei sprake van een vrucht.
Deze tweedeling biedt niet in alle gevallen een bevredigende uitkomst.
In de derde optie wordt uitgegaan van het aandeel. Vanuit het hoofdgoed moet
worden bepaald of sprake is van een vrucht. Is dit een vermogensrecht, dan wordt
het hoofdgoed bepaald door de bestemrning van het vermogensrecht. De bestemrning van het aandeel is deelname in het kapitaal van een vennootschap. In beginsel zouden aile uitkeringen op aandelen die niet stammen uit het kapitaal als
vruchten moeten worden beschouwd. Omdat ook agio op aandelen wordt gestort
en de inbreng van informeel kapitaal onlosmakelijk met het aandeel is verbonden,
bepalen deze naar mijn mening mede de omvang van het hoofdgoed. In deze opvatting zijn aIle uit de winst stammende uitkeringen vruchten voor zover ze op
aandelen worden uitgekeerd. Niet als vrucht kunnen derhalve worden aangemerkt
de teruggave van kapitaal, agio of informeel kapitaal. Ook de vergoedingen ontvangen ter gelegenheid van de inkoop van eigen aandelen en de liquidatieuitkering zijn niet als vrucht te beschouwen. Evenmin zijn gerealiseerde waardestijgingen van de aandelen aJs vervangende vrucht te beschouwen. De vrucht
van het aandeel is immers niet de door de vennootschap gemaakte winst, doch uitsluitend hetgeen als vrucht op de aandelen wordt uitgekeerd. Dat houdt in dat de
winst van de vennootschap als latente vrucht aanwezig is. Eerst door het besluit

266

ALGEMEEN

van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkering op het aandeel
over te gaan, ontstaat de vrucht. In welke vorm de uitkering plaatsvindt is hierbij
niet van betekenis.
Dit houdt tevens in dat voor de vruchtbepaling niet van belang is hoeveel de betrokken aandeelhouder heeft ingebracht. De aandeelhouder maakt weliswaar het
door hem ingebrachte vermogen rendabel. Hij doet dit echter via storting op aandelen, waardoor hij naar evenredigheid gaat participeren in het gehele vermogen
van de vennootschap.
Na te hebben vastgesteld dat, naast het contante dividend, winstbonussen en
stockdividend als vrucht kwalificeren, is aandacht besteed aan de bepalingen van
de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5. Op grand van deze bepalingen behoren stockdividenden en winstbonussen toe aan de hoofdgerechtigde onder de verplichting
de waarde hiervan aan de vruchtgebruiker te vergoeden. Verdedigd is dat de werkelijke waarde moet worden vergoed. De hoofdgerechtigde ontvangt de bonusaandelen waarvan hij de waarde aan de vruchtgebruiker heeft vergoed, in volle
eigendom.

DEEL n FISCAALRECHTELUKE

ASPECTEN

8.11.1 Aigemeen
In het voorgaande gedeelte is aandacht besteed aan de civielrechtelijke gevolgen
van een recht van vruchtgebruik op aandelen. Hierbij zijn de verschillende opbrengsten die aandelen opleveren, besproken om te bepalen in welke gevallen
sprake is van een vrucht van het aandeel. Bestaan de vruchten uit rechten op aandelen, dan bepalen de artikelen 2:88 lid 5 en 2: 197 lid 5 BW dat deze aan de hoofdgerechtigde behoren onder de verplichting de waarde ervan te vergoeden aan de
vruchtgebruiker.
In dit onderdeel zullen de fiscale gevolgen van een en ander nader aan de orde
komen. Op de belastingheffing van de inkomsten uit aandelen in het algemeen
wordt slechts zeer summier ingegaan. Het betoog spitst zich toe op vruchtgebruiksituaties. Enkele fiscale aspecten van het recht van vruchtgebruik op aandelen zijn
in de voorgaande hoofdstukken reeds ter sprake gekomen. In dit verband verwijs
ik naar hoofdstuk 3. Daar is de problematiek besproken die zich voordoet wanneer een inkomst die geen vrucht is, wordt genoten door de hoofdgerechtigde onder de last van het vruchtgebruik. Blijkens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad
wordt een dergelijke inkomst slechts belast voor de blote-eigendomswaarde.
Bij
de vruchtgebruiker kan ter zake van een dergelijke inkomst geen heffing plaatshebben, hetgeen tot gevolg heeft dat minder inkomstenbelasting wordt verschuldigd dan in het geval een belastingplichtige de inkomst onbezwaard geniet. In
hoofdstuk 3 is eveneens aandacht besteed aan de gevolgen van deze jurisprudentie
aangaande de verrekening van de ingehouden dividendbelasting. Ik heb verdedigd
dat de hoofdgerechtigde voor de volle waarde van de opbrengst zou moeten worden belast en dat de voorheffing eveneens volledig verrekenbaar zou behoren te
zijn.
Voor de fiscale gevolgen van de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder
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bezwarende titel op aandelen wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In hoofdstuk 10
worden de gevolgen van de vestiging van een recht van vruchtgebruik voor de
aanrnerkelijk-belangheffing
besproken.
In dit onderdeel zullen de verschillende inkornsten uit aandelen in samenhang
met het recht van vruchtgebruik worden besproken. Tevens wordt aandacht
besteed aan artikel27 lid 2 Wet IB 1964 betreffende de schenking van dividendbewijzen en artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 betreffende de inkomsten van
krachtens erfrecht opgekomen aandelen.

S.ll.2 De inkomsten oit aandelen34
Aan de inkomsten uit aandelen ligt de zogenaamde basisconceptie ten grondslag.
Voor de totaliteit van aandeelhouders wordt uiteindelijk als inkomen beschouwd
het totaal van de door de vennootschap vanaf de oprichting tot en met de liquid atie behaalde winst. Het is dus belangrijk te weten of door de vennootschap kapitaal dan wei winst aan de aandeelhouder als zodanig wordt uitgekeerd. Omdat
vanuit de vennootschap wordt bepaald of een bate afkomstig is uit de winstsfeer
dan wei uit de kapitaalsfeer, is de heffing van de inkomsten uit aandelen sterk geobjectiveerd. Aan deze basisconceptie is overigens niet in aile gevallen door de
wetgever consequent vastgehouden. Zo is de terugbetaling van agio belast indien
en voor zover er winst is, terwijl agio door aandeelhouders is bijeengebracht.

B.lI.2.a Dividend
Dividend valt toe aan de vruchtgebruiker. Hij geniet het dividend onbezwaard.
Hij wordt als genieter in de zin van de Wet IB 1964 aangemerkt, omdat krachtens
het beperkte recht van vruchtgebruik de inkomst hem toebehoort. Het dividend
wordt bij de vruchtgebruiker belast als inkomst uit vermogen.
Fiscaal is dividend niet alleen dat wat vennootschapsrechtelijk
als 'dividend'
wordt beschouwd. Ook andere vermogensverschuivingen tussen de rechtspersoon
en de aandeelhouder als zodanig kunnen als dividend kwalificeren, het zogenaamde vermomde dividend. Afhankelijk van de inhoud moet worden bepaald aan wie
het vermomde dividend toevalt. Een dergelijke bevoordeling van de aandeelhouder wordt in de regel met het oog op de persoon van de aandeelhouder verstrekt.
Is de bevoordeling verstrekt met het oog op de vruchtgebruiker, dan zal deze de
bate naar mijn mening onbezwaard genieten, ondanks het feit dat hij niet als aandeelhouder kan worden beschouwd. Is de bevoordeling gericht op de hoofdgerechtigde dan rijst de vraag wie als genieter moet worden aangemerkt. Vooropgesteld dat vermomd dividend afkomstig is uit de winsr", zou het onder alle omstandigheden als vrucht moeten worden beschouwd. Er vindt immers een verschuiving uit de winst plaats van de vennootschap naar de aandeelhouder als zodanig. Indien bijv. de hoofdgerechtigde onder het mom van leningen gelden aan
34. Voor een uitgebreide behandeling van deze problematiek verwijs ik naar Bartel, Inkomstenbelastingaspecten van de opbrengst van aandelen en naar Sprey, lnkomsten uit aandelen.
35. Zie Van Dijck in zijn noot bij HR BNB 1988/122.
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de vennootschap onttrekt, zullen ook die gelden aan de vruchtgebruiker toebehoren, ondanks het feit dat de vennootschap beoogde de hoofdgerechtigde te bevoordelen. De redelijkheid en billijkheid brengen met zich mee dat de hoofdgerechtigde het vruchtgebruikvermogen niet ten titel van een lening mag uithollen.

8.I1.2.b Terugbeta/ing

van kapitaal

Blijkens artikel 29 lid 2 Wet IB 1964 wordt een gedeeltelijke teruggaaf van hetgeen
op aandelen is gestort als dividenduitkering aangemerkt. Dit is slechts anders indien en voor zover er geen zuivere winst is of indien bij statuten de nominale waarde van de aandelen is verminderd.l" Deze bepaling opent de mogelijkheid om nominaal aandelenkapitaal onbelast terug te betalen. De terugbetaling van nominaal
aandelenkapitaal zal nimmer als vrucht kunnen worden aangemerkt. De uitkering
valt derhalve onbelast toe aan de hoofdgerechtigde onder de verplichting dit bedrag aan het vruchtgebruikvermogen
toe te voegen.
Aangezien agio geen grootheid is die in de statu ten staat vermeld, kan agio in
contanten slechts onbelast worden terugbetaald indien er geen zuivere winst meer
is. Aangezien de betaling van agio in con tan ten niet als vrucht kan worden aangemerkt, ontvangt de hoofdgerechtigde de contanten onder de last van het vruchtgebruik. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook dan slechts de bloteeigendomswaarde in de heffing kan worden betrokken. De ingehouden dividendbelasting is slechts naar evenredigheid verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting.
Aan het vruchtgebruikvermogen
moet naar mijn mening de
netto bate worden toegevoegd, dus de uitkering in contanten verminderd met de
verschuldigde inkomstenbelasting.

8.Il.2.c

Stockdividend

en bonusaandelen

De belastingheffing van stockdividenden en bonusaandelen heeft een lange geschiedenis. De belastingheffing is nu in artikel 29 lid 1 Wet IB 1964 geregeld.'?
Stockdividenden en winstbonussen worden voor de nominale waarde in de heffing
betrokken. Agiobonussen blijven onbelast. Voor de belastingheffing moeten derhalve verschillende situaties worden onderscheiden.
Omdat aan de uitreiking van agiobonussen geen belastingheffing is verbonden,
ondervindt de genieter (de hoofdgerechtigde onder de verplichting deze aandelen
aan het vruchtgebruikvermogen
toe te voegen) geen gevolgen voor de inkomstenbelasting.
Bonusaandelen ten laste van de winstreserve kunnen in de opvatting van de Hoge Raad niet als vrucht worden beschouwd indien zij worden uitgereikt ten laste
van gebonden reserves. In dat geval behoren deze bonusaandelen aan de hoofdgerechtigde toe onder de last deze aan het vruchtgebruikvermogen
toe te voegen. De
hoofdgerechtigde wordt krachtens con stante jurisprudentie slechts voor de blote36. Zie voor de kritiek op deze bepaling o.a. Geppaart, Meelesbundel, biz. 63 e.v.
37. Deze bepaling is echter niet onomstreden. Zie o.a. Flipsen, Herkapitalisatie,
biz. 35 e.v. en Geppaart, Meelesbundel, biz. 63 e.v.
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eigendomswaarde in de heffing betrokken. De ingehouden dividendbelasting is
eveneens slechts voor de blote-eigendomswaarde verrekenbaar met de inkomstenbelasting. Voor de vruchtgebruiker zijn er geen fiscale gevolgen verbonden aan de
uitreiking van dergelijke bonussen.
In mijn opvatting wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgebonden en
niet-bedrijfsgebonden reserves. Indien de uitkering uit de winst stamt, wordt deze
als vrucht gekwalificeerd. Voor dergelijke winstbonussen en stockdividenden bepalen de leden 5 van de artikelen 2:88 en 2: 197 BW dat de hoofdgerechtigde deze
geniet onder de last de waarde aan de vruchtgebruiker te vergoeden voor zover deze daarop aanspraak zou hebben kunnen maken krachtens zijn recht van vruchtgebruik. De hoofdgerechtigde ontvangt de bonusaandelen in volle eigendom. Hij
dient de werkelijke waarde te vergoeden aan de vruchtgebruiker.
In paragraaf 8.I.3.c heb ik betoogd dat door de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197
lid 5 wordt bereikt dat de hoofdgerechtigde de aandelen geniet en niet de vruchtgebruiker. Zouden de aandelen het vermogen van de vruchtgebruiker passeren dan
geniet de vruchtgebruiker de waarde van de winstbonus. Op grond van artikel 29
lid 1 Wet IB 1964 zou hij voor de nominale waarde in de heffmg worden betrokken. Vervolgens zou bij het aandeel doorleveren aan de hoofdgerechtigde. De werkelijke waarde die hij van de hoofdgerechtigde ontvangt, is dan een vervreemdingswinst die de belastingheffing niet raakt. De hoofdgerechtigde wordt in dat
geval geacht het aandeel van de vruchtgebruiker te hebben gekocht zodat hieraan
voor hem evenmin fiscale gevolgen zijn verbonden. Ik meen echter dat de wetgever door de invoering van de desbetreffende bepalingen wilde bereiken dat de bonusaandelen direct door de hoofdgerechtigde worden genoten, zonder dat deze het
vermogen van de vruchtgebruiker passeren.P Dat betekent dat de hoofdgerechtigde - omdat hij de winstbonussen en stockdividenden geniet - voor de nominale waarde hiervan in de inkomstenbelasting wordt betrokken. Vervolgens dient
hij de werkelijke waarde van de winstbonussen en stockdividenden aan de vruchtgebruiker te vergoeden.l? Hij maakt derhalve kosten ter verwerving van inkomsten. De vraag is of hij het werkelijk betaalde bedrag als verwervingskosten
ten laste van het inkomen kan brengen of slechts de nominale waarde. Voor de
aftrekbaarheid van het werkelijk betaalde bedrag pleit dat voor de aftrekbare
kosten geen forfait geldt zoals in artikel29 Wet IB 1964. In die zin zijn de werkelijk betaalde kosten aftrekbaar.P Dit zou slechts anders zijn indien een wettelijke
regeling een beperking daarvan voorschrijft.
Anderzijds kan men verdedigen dat de kosten slechts voor het nominale bedrag
aftrekbaar zijn. Tot de nominale waarde wordt een inkomst geconstateerd. Dit

38. Hierbij kan men zich afvragen wat de bezwaren zijn tegen de constructie dat de aandelen het vermogen van de vruchtgebruiker passeren. Wanneer wettelijk is geregeld dat de vruchtgebruiker de aandelen
aan de hoofdgerechtigde moet overdragen, komt de beslotenheid van aandeelhouders evenrnin in gevaar. In het geval de vruchtgebruiker in staat van failJisement verkeert vallen de bonusaandelen in de
boedel. De curator zal echter de bonusaandelen te gelde willen maken. Verkoop aan de hoofdgerechtigde lijkt het meest voor de hand te liggen. Mocht er een derde zijn die meer voor de aandelen biedt, dan
zal, door de werking van de blokkeringsbepalingen,
de curator slechts aan die derde mogen verkopen
wanneer deze een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. De beslotenheid komt in die zin Diet in gevaar.
39. Zie Bartel, Inkomstenbelastingaspecten
van de opbrengst van aandelen, biz. 291.
40. In deze zin Van der Tempel - Kloosterman, WFR 1984/5637, biz. 557.
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hangt samen met het uitgangspunt dat de totale winst van de vennootschap eens
bij de aandeelhouders moet worden belast. Slechts voor het nominale bedrag vindt
een overboeking plaats naar de kapitaalrekening. In die zin is het bonusaandeel
in feite te splitsen in een inkomst tot het norninale bedrag en een vermogensbestanddeel voor het meerdere. Tot het norninale bedrag zijn de kosten gemaakt
ter verwerving van een inkomst. Hetgeen uitgaat boven de nominale waarde is niet
betaald ter verwerving van een inkomst, maar ter verwerving van een vermogensbestanddeel. Op grond van artikel 35 Wet IB 1964 zijn aftrekbaar de op de inkomsten drukkende kosten. Omdat als inkomst slechts de nominale waarde geldt,
drukken de kosten op die inkomst ook slechts tot het nominale bedrag." Ik meen
dat deze laatste opvatting juist is. Een en ander leidt ertoe dat de hoofdgerechtigde
tegenover de norninale waarde van de bonus de nominale waarde in mindering
kan brengen.
De vruchtgebruiker geniet de vergoeding niet uit het vermogensbestanddeel
maar van een derde. In die zin geniet de vruchtgebruiker niet een bonusaandeel,
zodat voor hem geen belastbare bate op grond van artikel 24 jo. artikel 29 lid 1
Wet IB 1964 kan worden geconstateerd. De vruchtgebruiker ontvangt een vergoeding van een derde omdat deze derde de inkomsten geniet. Er is sprake van subjectieve vervanging. Een vergoeding is belastbaar op grond van artikel 31 lid 1 Wet
IB 1964 voor zover de vergoeding betrekking heeft op inkornsten. De vruchtgebruiker ontvangt de werkelijke waarde van de bonusaandelen. Indien hij de bonusaandelen had ontvangen, zou hij voor de nominale waarde in de heffing zijn
betrokken. Kan artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 nu bewerkstelligen dat bij voor de
werkelijke waarde in de heffing wordt betrokken of dient bij de nominale waarde
als vergoeding voor de afgestane inkomsten te beschouwen? Ik meen dat deze
vraag in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord.
Op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 behoort tot de inkomsten mede hetgeen wordt genoten ter vervanging van gederfde of te derven inkomsten. De
vruchtgebruiker ontvangt de werkelijke waarde omdat hij de bonusaandelen zijnde inkornsten - derft. De forfaitaire waardebepaling zoals die geldt voor de
inkomsten uit het vermogensbestanddeel, vinden we niet terug bij de bepaling van
de omvang van de vergoeding zoals artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 die noemt. Dat
zou betekenen dat de werkelijke waarde in de heffing zou moeten worden betrokken. Hiertegen kan men echter aanvoeren dat de vergoeding op grond van artikel
31 lid 1 Wet IB 1964 slechts wordt belast voor zover deze dient ter vervanging van
de gederfde inkomsten. De gederfde inkomsten bedragen niet meer dan de nominale waarde, zodat ook de vergoeding voor niet meer dan de nominale waarde als
een vergoeding van de inkomsten kan worden beschouwd. Het meerdere betreft
dan de vergoeding van het afstaan van een vermogenswaarde.P
De vruchtgebruiker dient derhalve te worden belast naar een bedrag gelijk aan de norninale waarde
van de bonus.

41. Zo ook Bartel, Inkomstenbelastingaspecten
van de opbrengst van aandelen, blz. 292.
42. In gelijke zin Bartel, Inkornstenbelastingaspecten
van de opbrengst van aandelen, blz. 292 en Sprey,
Inkornsten uit aandelen, blz. 54.
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8.II.2.d Inkoop van eigen aandelen en liquidatie-uitkeringen
Op grond van artikel25 lid 1 letter e Wet IB 1964 wordt hetgeen boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal wordt uitgekeerd ter zake
van liquidatie, als inkornsten uit vennogen aangemerkt. Blijkens artikel 57 lid 1
letter d Wet IB 1964 wordt ook bij inkoop hetgeen wordt ontvangen boven het
gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal als inkomsten uit vermogen aangemerkt. In deel I van dit hoofdstuk hebben we gezien dat verschillende situaties
denkbaar zijn,
De fiscale gevolgen van een en ander zullen hier worden besproken aan de hand
van het volgende voorbeeld:
De liquidatie-uitkering bedraagt f 150000. Het gemiddeld op de desbetreffende
aandelen gestorte kapitaal bedraagt f 100 000. De waarde van het vruchtgebruik
wordt gesteld op f 60 000. De waarde van de blote eigendom bedraagt f 90 000.
In de eerste variant wordt de volle eigendom van de aandelen overgedragen aan
de vennootschap waartegenover een vergoeding wordt ontvangen. Verdedigd
werd dat de ontvangen vergoeding geen vrucht van het aandeel is. Op deze vergoeding blijft het vruchtgebruik rusten. De vergoeding zal worden herbelegd. De vergoeding komt derhalve toe aan de hoofdgerechtigde onder de last van het vruchtgebruik. Blijkens constante jurisprudentie van de Hoge Raad wordt slechts de
blote-eigendomswaarde als inkomst uit vennogen in aanmerking genomen. Als inkomst wordt op grond van artikel25 lid 1 letter e Wet IB 1964 f 50 000 in aanmerking genomen. De blote-eigendomswaarde
hiervan bedraagt f 30 000. De ingehouden dividendbelasting is slechts voor een evenredig gedeelte (3/5) verrekenbaar met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat brengt naar mijn mening met
zich mee dat het vruchtgebruik krachtens artikel 3:213 BW komt te rusten op de
vergoeding verminderd met de daarover verschuldigde inkomstenbelasting
(zie
hoofdstuk 3 deel II).
De vraag komt op of bij de berekening van de inkomst niet mag worden uitgegaan van de blote-eigendomswaarde
van hetgeen de vennootschap uitkeert:
f 90 000 (60070x f 150000) verminderd met het gemiddeld op de aandelen gestorte
kapitaal (f 100 000), zodat geen belastbare bate ontstaat. Deze berekeningswijze
is naar rnijn mening niet juist.43 Blijkens de opvatting van de Hoge Raad mag bij
de bepaling van de inkomst de last van het vruchtgebruik niet worden verwaarloosd. Bij de inkomstbepaling moet derhalve rekening worden gehouden met de
waardedruk die uitgaat van het recht van vruchtgebruik. De inkomst bedraagt in
dit geval f 50 000. Vervolgens moet deze inkomst worden venninderd met de
waarde van het vruchtgebruik.
In hoofdstuk 3.1I.l.d heb ik verdedigd dat de hoofdgerechtigde voor de volle
waarde in de inkomstenbelasting moet worden betrokken. In dat geval is de dividendbelasting volledig verrekenbaar met de inkomstenbelasting.

43. Zie ook Van Arendonk, lnkoop van eigen aandeIen, blz. 305.
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Een andere mogelijkheid is dat de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik
overdraagt aan de vennootschap en de hoofdgerechtigde zijn blote eigendom.
Door vermenging gaat het vruchtgebruik vervolgens teniet. Beide partijen ontvangen de vergoeding in volle eigendom.
Indien de hoofdgerechtigde de blote eigendom van de aandelen overdraagt aan
de vennootschap, zal hij hiervoor f 90 000 ontvangen. Op grond van artikel 25 lid
1 letter e Wet IB 1964 wordt de aandeelhouder belast voor hetgeen hij ontvangt
boven het gestorte kapitaal. Gestort op de aandelen is f 100 000 zodat in dit geval
niets is te belasten bij de hoofdgerechtigde. Of zou de hoofdgerechtigde slechts
met de blote-eigendomswaarde van het gestorte kapitaai rekening mogen houden,
zodat voor hem een belastbare bate ter grootte van f 30 000 ontstaat? In dat gevai
zou het redelijk zijn dat de vruchtgebruiker rekening mag houden met de vruchtgebruikwaarde van het gestorte kapitaal. Hiervoor is naar mijn mening echter
geen ruimte. De enige die inkomsten uit de aandelen geniet is de hoofdgerechtigde.
De vruchtgebruiker geniet geen inkomsten uit de aandelen. Hij vervreemdt zijn
toekomstige inkomsten. De bate die de vruchtgebruiker ontvangt, is niet belastbaar op grond van artikel25 lid 1 letter e Wet IB 1964. Hij kan dan ook geen rekening houden met het op de aandelen gestorte kapitaai. Bij hem kan slechts een bate op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964 worden geconstateerd. In 5.Il.2.a heb
ik verdedigd dat in nagenoeg aile gevallen de opbrengst voor het recht van vruchtgebruik als een vergoeding in de zin van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 kan worden
aangemerkt. Dat geldt ook in dit gevai. De vruchtgebruiker vervreemdt zijn inkomsten. De aandelen zullen door de inkoop of liquidatie in de toekomst weliswaar geen inkomsten meer opleveren. Daarvoor in de plaats treedt echter de vergoeding ter compensatie van de toekomstige inkomsten. Deze opvatting leidt tot
de volgende conclusie:
De vruchtgebruiker vervreemdt zijn recht van vruchtgebruik en ontvangt
daarvoor f 60 000 in volle eigendom. Deze vergoeding wordt belast op grond
van artikel31 lid 1 Wet IB 1964. De hoofdgerechtigde vervreemdt de aandelen ter zake van de liquidatie c.q. inkoop. Hij ontvangt daarvoor de bloteeigendomswaarde ten bed rage van f 90 000 in volle eigendom. Wanneer hij
slechts rekening mag houden met de blote-eigendomswaarde van het gemiddeld gestorte kapitaal, leidt dit tot een bate op grond van artikel25 lid 1 letter
e Wet IB 1964 ter grootte van f 30 000 (f 90000 - f 60 000). Het is naar
mijn mening echter juister dat hij het totale gestorte kapitaal in aanmerking
mag nemen. Omdat de vruchtgebruiker slechts zijn recht op de toekomstige
inkomsten vervreemdt, kan het niet anders zijn dan dat de hoofdgerechtigde
als enige de aandelen vervreemdt. Op de blote-eigendomswaarde
mag dan
het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal in mindering
worden gebracht omdat dat onlosmakelijk is verbonden met de aandelen. Er
wordt dan niets belast bij de hoofdgerechtigde.
Hoe de Hoge Raad hieromtrent zal oordelen, is niet duidelijk. Vaststaat naar mijn
mening wel dat de Hoge Raad binnen de door hem ontwikkelde leer zal moeten
kiezen tussen enerzijds de vervreemding van een deel van het vermogensbestanddeel en anderzijds de vervreemding van inkomsten. Wanneer wordt aangenomen
dat de vruchtgebruiker een dee! van het vermogensbestanddeel (de aandelen) ver273
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vreemdt, zou kunnen worden aangenomen dat de vruchtgebruiker rekening kan
houden met de vruchtgebruikwaarde van het op de aandelen gestorte kapitaal. Deze opvatting leidt tot de volgende conclusie:
De hoofdgerechtigde vervreemdt de blote eigendom van de aandelen. Hij
ontvangt hiervoor f 90 000 in volle eigendom. Daartegenover mag hij het gemiddeld gestorte kapitaal dat sarnenhangt met de blote-eigendomswaarde ter
grootte van f 60 000 in mindering brengen zodat hij op grond van artikel 25
lid 1 letter e Wet IB 1964 een bate geniet van f 30 000.
De vruchtgebruiker vervreemdt het vruchtgebruikdeel van de aandelen. Hij
ontvangt hiervoor f 60 000 in volle eigendom. Daarop mag hij het gemiddeld
gestorte kapitaal dat samenhangt met het vruchtgebruik ter grootte van
f 40 000 in mindering brengen zodat hij op grond van artikel 25 lid I letter
e Wet IB 1964 een bate geniet van f 20 000.
Wanneer sprake is van een transactie in de inkomstensfeer, kan de vruchtgebruiker geen rekening houden met het gestorte kapitaal omdat de bate bij hem op
grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964 in aanmerking moet worden genomen. De
conclusie van deze opvatting is gelijk aan de conclusie die uit mijn opvatting
voortvloeit.
De derde mogelijkheid houdt in dat de vruchtgebruiker afstand doet van zijn recht
van vruchtgebruik ten behoeve van de hoofdgerechtigde. In dat geval ontvangt de
vruchtgebruiker f 60 000 in volle eigendom van de hoofdgerechtigde. Vervolgens
draagt de hoofdgerechtigde de volle eigendom van de aandelen over aan de vennootschap en ontvangt f 150 000.
In mijn opvatting ontvangt de vruchtgebruiker f 60 000 ter vervanging van te
derven inkomsten. De bate is bij hem derhalve belast op grand van artikel 31 lid
1 Wet IB 1964. De hoofdgerechtigde koopt toekomstige inkomsten. Hieraan doet
naar mijn mening niet af dat hij de aandelen vervolgens overdraagt aan de vennootschap waardoor de aandelen voor de eigenaar als bran van inkomen teniet
gaat. Ter gelegenheid van de inkoop c.q. liquidatie ontvangt hij immers inkomsten uit die aandelen. Deze inkomsten bedragen echter slechts f 50 000. Op
grond hiervan zou kunnen worden gesteld dat de betaalde vergoeding aan de
vruchtgebruiker slechts voor f 50 000 ziet op te verwerven inkomsten en voor
f 10 000 ziet op het tenietgaan van de bron. Dan zou slechts f 50 000 aftrekbaar
zijn. Dit laat onverlet dat de vruchtgebruiker f 60 000 ontvangt ter vervanging van
te derven inkomsten. Indien hij immers geen afstand doet van bet recht van
vrucbtgebruik, bedraagt bet recht op de toekomstige inkomsten (uit betgeen in de
plaats van de aandelen komt) f 60 000.
In het voorgaande ben ik uitgegaan van een vergoeding voor bet recht van
vruchtgebruik van f 60 000. Deze waarde is gebaseerd op de waarde van de vruchten die de aandelen afwerpen. Ik meen ecbter dat de hoofdgerechtigde geen
f 60 000 aan de vruchtgebruiker zal vergoeden ter zake van de afstand. Zou immers de volle eigendom van de aandelen aan de vennootschap worden overgedragen, dan komt het vruchtgebruik te rusten op de ontvangen tegenprestatie verminderd met de verschuldigde inkomstenbelasting. Hierdoor daalt de waarde van het
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recht van vruchtgebruik. Bij de bepaling van de waarde ter zake van de afstand
zal biermee rekening worden gehouden.
In de door de Hoge Raad ontwikkelde leer moet wederom onderscheid worden
gemaakt tussen de transactie die zich in de vermogenssfeer afspeelt en de transactie die zich in de inkomstensfeer afspeelt. Wanneer de transactie zich afspeelt in
de vermogenssfeer betekent dit dat de vruchtgebruiker het vruchtgebruikgedeelte
van het aandelenpakket aan de hoofdgerechtigde overdraagt. De vergoeding is onbelasr.r' Vervolgens draagt de hoofdgerechtigde de volle eigendom van de aandelen over aan de vennootschap. Hij geniet een belastbare bate ter grootte van
f 50 000. Indien de transactie zich in de inkomstensfeer afspeelt, treden de gevolgen in die aan rnijn visie zijn verbonden.
.
Uit het voorgaande blijkt dat heel wat complicaties kunnen optreden wanneer
de aandelen (ter gelegenheid van liquidatie) door de vennootschap worden ingekocht. Het lijkt dan ook voor belanghebbenden raadzaam om de volle eigendom
van de aandelen aan de vennootschap te vervreemden waarna het vruchtgebruik
rust op de ontvangen vergoeding, die vervolgens wordt herbelegd. Volgens de
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad kan in dat geval slechts de bloteeigendomswaarde van de inkomst in de heffing worden betrokken.

8.JI.2.e Claims
Hierover kan ik kort zijn. Claims worden niet beschouwd als een inkomst uit vermogen. De brutowaarde van de claim zal derhalve aan het vruchtgebruikvermogen moeten worden toegevoegd. Er is geen sprake van een belastbaar feit.

8.11.2.1 Verkoop in het zicht van liquidatie
Wanneer aandelen in het zicht van liquidatie aan een niet-binnenlandse belastingplichtige particulier worden verkocht, bepaalt artikel 31 lid 3 Wet IB 1964 dat als
inkomsten uit de aandelen wordt aangemerkt hetgeen wordt ontvangen boven het
gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal. Wanneer een dergelijke transactie plaatsvindt terwijl op het pakket een recht van vruchtgebruik rust,
komt de verkoopopbrengst toe aan de hoofdgerechtigde onder de last van het
vruchtgebruik. In de leer van de Hoge Raad zal de blote-eigendomswaarde als inkomsten uit de aandelen in aanmerking moeten worden genomen. Het probleem
van de dividendbelasting doet zich bier niet voor. In rnijn visie geniet de hoofdgerechtigde de inkomsten zonder dat hij met de last van het vruchtgebruik rekening
kan houden.

44. Ben uitzondering geldt indien de hoofdgerechtigde geen binnenlands belastingplichtige particulier
is. In dat geval brengt artikel 31 lid 3 Wet IB 1964 met zich mee dat de vruchtgebruiker wordt belast
voor hetgeen hij ontvangt boven het gemiddeld op de aandelen gestorte kapitaal. Hierbij dient dan te
worden uitgegaan van de vruchtgebruikwaarde
van het gestorte kapitaal.
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8.II.2.g Fictief rendement
Op grond van het bepaalde in artikel29a Wet IB 1964 wordt het voordeel uit aandelen in bepaalde buitenlandse beleggingsmaatschappijen
op ten minste 4,80/0,6%
dan wel 9% van de waarde van de aandelen gesteld.f' Welk percentage ten minste
als inkomsten uit de aandelen moet worden genomen, hangt af van de beleggingen
van de buitenlandse beleggingsmaatschappij.
Het fictieve inkom en uit de aandelen wordt verminderd met de werkelijk ontvangen inkomsten.
Wanneer een vruchtgebruik rust op een dergelijk aandelenpakket, rijst de vraag
wie het fictieve rendement in aanmerking moet nemen: de hoofdgerechtigde of de
vruchtgebruiker. Met ingang van 1 januari 1980 bepaalt lid 7 dat het fictieve rendement bij de hoofdgerechtigde in aanmerking moet worden genomen. De feitelijke dividenduitkeringen
komen in rnindering op deze fictieve inkomsten. De
hoofdgerechtigde mag geen rekening houden met de waardedrukkende factor die
van het vruchtgebruik uitgaat, anders derhalve dan de Hoge Raad voor de inkomsten niet zijnde vruchten heeft bepaald.

8.II.2.h Samenvatting
In het voorgaande zijn de verschillende inkomsten uit aandelen besproken in verband met de fiscale gevolgen van een recht van vruchtgebruik. Wanneer de inkomsten uit de aandelen zijn te beschouwen als vruchten worden zij bij de vruchtgebruiker voor de volle waarde in de heffing betrokken op grond van artikel 24
Wet IB 1964. Op grond van het bepaalde in de artikelen 2:88 lid 5 en artikel2:197
lid 5 BW zullen echter rechten op aandelen, zoals stockdividend, bonusaandelen
en claims, die voortspruiten uit de aandelen en kwalificeren als vrucht, toevallen
aan de hoofdgerechtigde onder de verplichting de waarde daarvan aan de vruchtgebruiker te vergoeden. Dit leidt tot een complicatie in de belastingheffing. De
hoofdgerechtigde geniet de nominale waarde van de bonusaandelen op grond van
artikel24 jo. 29 lid 1 Wet IB 1964 voor zover het geen agiobonus of claim betreft.
Deze laatste zijn geen inkomsten uit de aandelen.
De hoofdgerechtigde dient naar rnijn mening de werkelijke waarde aan de
vruchtgebruiker te vergoeden. De nieuw verworven aandelen behoren in volle
eigendom toe aan de hoofdgerechtigde. Dit betekent dat de norninale waarde van
de bonusaandelen bij de hoofdgerechtigde wordt belast. Hij kan daartegenover de
vergoeding die hij aan de vruchtgebruiker betaalt, in mindering op zijn inkomen
brengen tot de nominale waarde van de aandelen, omdat slechts tot die waarde
inkomsten worden verworven. De vruchtgebruiker wordt voor de ontvangen vergoeding belast op grond van artikel 31 lid I Wet IB 1964. Omdat slechts tot de
nomina Ie waarde van de aandelen sprake is van een vervangende inkomst, wordt
dit gedeelte van de vergoeding bij de vruchtgebruiker belast.
Wanneer door de vennootschap eigen aandelen worden ingekocht of een
liquidatie-uitkering
wordt verstrekt, kunnen complicaties optreden wanneer de
vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik aan de vennootschap vervreemdt en
45. Zie voor een uitgebreide bespreking van deze problematiek
de opbrengst van aandelen, biz. 239 e.v.
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de hoofdgerechtigde de blote eigendom. Dezelfde problemen doen zich voor wanneer de vruchtgebruiker ten behoeve van de hoofdgerechtigde afstand doet van
zijn recht van vruchtgebruik waarna de hoofdgerechtigde de volle eigendom van
de aandelen aan de vennootschap overdraagt.
Tot slot is kort aandacht besteed aan de fiscale gevolgen die ontstaan wanneer
aandelen waarop een recht van vruchtgebruik rust, in het zicht van liquidatie worden verkocht aan een niet-binnenlands belastingplichtige particulier en aan de toerekening van het fictieve rendement op grond van artikel 29a Wet IB 1964.

8.11.3 Artikel 27 lid 2 Wet

m

1964

Artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 behelst een bepaling ter zake van geschonken dividendbewijzen. In 2.11.5 is artikel27 lid 1 Wet IB 1964 besproken. Dit artikel bevat
een voorschrift omtrent de berekeningswijze van de bate bij de vervreemding van
lopende termijnen. In eerste opzet bevatte dit artikel geen regeling met betrekking
tot de schenking van losse dividendbewijzen. In geval van dividend is immers geen
sprake van een lopende termijn die van dag tot dag rijpt.
Dividend ontstaat op het moment dat de algemene vergadering van aandeelhouders het vaststelt. Zelfs wanneer een aandeelhouder een onaantastbaar recht heeft
op een bepaald dividend, mits er voldoende winst is, kan men niet spreken van
rijping gedurende het jaar bij de aangroei van de winst. Voor de aandeelhouders
blijft het niets anders dan een verwachting, totdat de algemene vergadering van
aandeelhouders het dividend vaststelt. 46
Artikel27lid 2 Wet IB 1964 is in de wet opgenomen door een amendement van
kamerlid Scholten en luidt als· voigt:
'In geval van schenking van dividendbewijzen, betrekking hebbende op nog
niet opeisbare dividenden, wordt de schenker, ingeval hij alsdan binnenlands
belastingplichtige is, geacht het dividend te genieten dat nadien op die bewijzen betaalbaar wordt.'
Een belangrijk verschil met lid 1 is dat het hele dividend fiscaal naar de schenker
wordt teruggeschoven, terwijl bij coupons deels terugschuiving plaatsvindt. Dit is
evenwel verklaarbaar omdat dividend, in tegenstelling tot rente en huur, niet van
dag tot dag rijpt. De rijpingsmethode zoals neergelegd in het eerst lid bood derhalve geen soelaas voor dividenden.
'Het amen dement beoogt dus te voorkomen dat de bezitters van aandelen en
winstbewijzen vergeleken met de bezitters van obligaties op het stuk van het
ontgaan van ink. bel. door middel van vorenbedoelde schenkingen in een bevoorrechte positie zouden komen.'
Aldus de toelichting van Scholten.
Met de invoering van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 beoogde de wetgever het
maatschappelijk gelijke gelijk te behandelen. De opvatting dat dividenden niet
46. Zie ook Udink, WFR 1964/4731.
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van dag tot dag worden genoten, was voor de indieners van het voorstel aanleiding
om een andere berekeningswijze te introduceren. Over de reikwijdte van artikel
27 lid 2 Wet IB 1964 bestond echter onduidelijkheid.
Udink'" vroeg zich af of artikel27 lid 2 Wet IB 1964 ook zou zien op het geval
dat een vruchtgebruik om Diet op de aandelen wordt gevestigd. Volgens de bewoordingen van artikel27 lid 2 Wet IB 1964 richt het artike1 zich tegen de schenking van dividendbewijzen. Anderzijds zijn de bewoordingen ook weer zo ruim
dat men elke schenking van dividendbewijzen eronder kan brengen. Dus ook wanneer een schenking wordt gedaan door vestiging om Diet van een recht van vruchtgebruik op de aandelen.
Ook Lancee48 vroeg zich af hoe ver de arm van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 zou
reiken. Hij noemde artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 een fiscaal-juridisch monstrum.
Tot hun (de geestelijke vaders) rechtvaardiging kon echter dienen dat zij het voorschrift eigenlijk als een soort Medusakop hebben bedoeld:
'voldoende afschrikwekkend om nooit in werkelijke actie te behoeven komen. Het is ons gepresenteerd, Diet als een norm van rationele belastingheffing, maar als een op fiscale gronden uitgevaardigd verbod van schenkingen
van dividendbewijzen,
waarbij de inkomstenbelasting
meer de rol van
dwangsom dan die van heffing naar het inkomen vervult'
( ...)

'Maar er zijn talloze gevallen waarin iemand zijn inkomen, - en daardoor
zijn draagkracht - uit vrije wil beknot. Dat doet ook degeen, die Diet zijn
dividendbewijzen, maar de aandelen zelf wegschenkt, en dat doet ook de ouder die zijn vermogen belast met een vruchtgebruik ten behoeve van zijn
kind.'
Met deze laatste alinea doelde Lancee op HR BNB 19611133 en Hof 's-Gravenhage BNB 1963/227. In beide gevallen werd het vruchtgebruik van effecten geschonken waardoor de begiftigde de dividenden genoot in plaats van de schenker.
Er zijn dus meerdere middelen om ink oms ten over te hevelen dan door rniddel
van schenking van de dividendbewijzen. 'En toch verspert het verbod van artikel
27 lid 2 Wet IB 1964 slechts deze ene weg. Er is door commentatoren reeds gewaarschuwd dat de belastingadrninistratie
zal trachten ook andere vormen van
overdracht van vruchtgenot te blokkeren. Hoe? Door bijv. de schenking van een
tijdelijk vruchtgebruik interpretatief te vangen onder "schenking van dividendbewijzen"? En hoe tijdelijk moet dit vruchtgebruik voor deze analogie dan zijn49?'
Men had juist ingeschat dat de fiscus na de inwerkingtreding van artikel 27 lid 2
Wet IB 1964 per 1 januari 1965 eveneens de strijd zou aanbinden tegen de schenking van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik van aandelen.
Het eerste geval kwam aan de orde in HR BNB 1968/166. Uit dit arrest blijkt
dat artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 Diet zonder meer van toepassing is bij schenking
van een recht van vruchtgebruik. Belanghebbende bedacht zijn kinderen elk jaar
47. WFR 1964/4731, biz. 1063.
48. De NV januari 1965, biz. 136.
49. Lancee, De NV januari 1965, biz. 137.
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royaal. Hij trachtte dit telkens te bereiken via de fiscaal meest voordelige weg. Tot
1965 heeft hij jaarlijks nog niet vervallen dividendbewijzen geschonken. Met ingang van 1 januari 1965 leidde dit niet meer tot de beoogde belastingbesparing
door de werking van artike127 lid 2 Wet IB 1964. Belanghebbende zocht naar andere wegen en vond de oplossing in het schenken van het recht van vruchtgebruik
van aandelen. De duur van het recht van vruchtgebruik werd beperkt tot drie jaren
omdat daarna belanghebbendes inkomen sterk zou terugvallen vanwege beeindiging van zijn lidmaatschap van de raad van toezicht van een bankconcern. De inspecteur nam het dividend dat de kinderen op grond van hun recht van vruchtgebruik genoten, bij belanghebbende in aanmerking met een beroep op doel en
strekking van artikel 27 Wet IB 1964.
De Hoge Raad overwoog:
'dat artikel 27, lid 2 van de Wet op de inkomstenbelasting
1964, zoals het
luidt weliswaar zonder beperking geldt voor elke schenking van dividend bewijzen, betrekking hebbende op nog niet opeisbare dividenden, ingeval de
schenker op het tijdstip, waarop het dividend wordt genoten, binnenlands
belastingplichtig is, doch blijkens de geschiedenis van zijn totstandkoming in
de wet is opgenomen om het ontgaan van belasting door middel van schenking van dividendbewijzen, waarop een uitkering van dividend op handen is,
te keren;
dat immers juist, indien een schenking van dividendbewijzen voor schenker
en begiftigde op hetzelfde neerkwam als de gift van een bepaalde, eerlang
vorderbare, geldsom, deze figuur kon worden gebezigd als middel om belasting te ontgaan;
dat de schenking van een recht van vruchtgebruik van aandelen, waardoor
daarop uit te keren dividenden in het vervolg krachtens zijn zakelijk recht
aan de vruchtgebruiker zullen toekomen, met deze figuur geenszins op een
Iijn kan worden gesteld en tijdens de behandeling van artikel27, lid 2, in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal ook niet is ter sprake gebracht;
dat echter doel en strekking van artikel 27, lid 2, zouden worden miskend,
zo het buiten toepassing werd gelaten, indien een recht van vruchtgebruik
van aandelen klaarblijkelijk niet om de reele praktische betekenis van dit zakelijke recht geschonken is, maar om met het oogmerk om belastingheffing
te verijdelen een rechtstoestand in het leven te roepen, welke niet of vrijwel
niet verschilt van die, welke zowel de Regering als de Staten-Generaal voor
ogen stond, toen met de aanvaarding van artikel27, lid 2, in de Wet op de
inkomstenbeiasting
1964 een onwederlegbaar vermoeden werd opgenomen,
dat aan de schenking van dividendbewijzen, betrekking hebbende op nog
niet opeisbare dividenden, het door schenker en begiftigde beoogde rechtgevolg (lees: rechtsgevolg IvV) voor de heffing van de inkomstenbelasting ontzegt;
dat zulk een uitzondering zich kan voordoen, indien een vruchtgebruik van
aandelen slechts tot wederopzegging of voor een tijdvak van korte duur geschonken is;'.
Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat belanghebbende een goede red en had om
het vruchtgebruik slechts voor een peri ode van drie jaar te schenken:
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'dat het onder deze omstandigheden niet juist zou zijn de door belanghebbende geschapen rechtstoestand voor de toepassing van artikel 27, lid 2, der
Wet op dezelfde wijze te beoordelen als die, waarbij hij aan zijn kinderen
niet het recht van vruchtgebruik van aandelen gedurende een tijdvak van drie
jaar had geschonken, maar een aantal dividendbewijzen, betrekking hebbende op de vermoedelijk gedurende drie jaar na de schenking te declareren dividenden, zoals in het rniddel wordt bepleit, en hieraan niet afdoet, dat belanghebbende, naar hij blijkens 's Hofs uitspraak toegeeft, de door hem gekozen
rechtsfiguur in plaats van de schenking van dividendbewijzen heeft gebezigd
om belasting te besparen;'.
Hellema merkt in zijn noot terecht op dat weliswaar de tijdelijkheid van het recht
van vruchtgebruik is gemotiveerd, maar dat nergens uit blijkt dat het vruchtgebruik reele praktische betekenis heeft. 50
In Hof Leeuwarden BNB 1969/151 boog het Hof zich over een soortgelijk geval. Een zoon schonk het recht van vruchtgebruik van aandelen aan zijn ouders
voor een periode van twee jaar. Tot voor 1965 had ook hij dividendbewijzen geschonken aan zijn ouders. De tijdelijkheid van het recht van vruchtgebruik werd
als volgt gernotiveerd:
'hij (... ) wilde voorkornen, dat, in verband met een mogelijke fusie of samenwerking met andere bedrijven, de verhandelbaarheid van de aandelen
voor lange tijd zou worden geblokkeerd.'
Het Hof herhaalt de overwegingen uit het arrest van de Hoge Raad zoals hierboyen weergegeven. Ook in dit geval had belanghebbende volgens het Hof een reeel
praktisch belang bij de tijdelijkheid, zodat artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 niet van
toepassing was. Zie ook Hof Leeuwarden BNB 1982/69 betreffende een schenking
van een vruchtgebruik op een pakket aandelen om een zoon in staat te stell en tot
vermogensvorming ter vergemakkelijking van zijn intrede in de maatschappij.
Ik acht deze jurisprudentie onjuist. Met name de laatste uitspraak van het Hof
Leeuwarden waarin wordt overwogen dat tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het huidige artikel27 lid 2 Wet IB 1964 alleen schenking van dividendbewijzen aan de orde is gekomen en niet de schenking van een recht van vruchtgebruik van de aandelen. Door de arresten HR BNB 1956/2 en HR BNB 1961/134,
Visserl", Lancee (hierboven reeds aangehaald) en Schendstok+ had de wetgever
kunnen weten dat ook het recht van vruchtgebruik werd gebruikt om inkomsten
over te dragen. De Tweede Kamer is, aldus het Hof, willens en wetens aan de figuur van vruchtgebruik voorbij gegaan.
HR BNB 1968/166 starnt uit de peri ode dat vestiging van een recht van vruchtgebruik nog werd aangemerkt als een vervreemding van (een gedeelte van) de bron
50. Zie ook Van Dijck, Vervanging van inkomsten, biz. 67: 'Getoetst moet Diet worden waarom belanghebbende Diet een langlopend vruchtgebruik schonk, maar de reele praktische betekenis van een kortlopend vruchtgebruik in vergelijking met de schenking van dividendbewijzen. Waarom schonk belanghebbende een kortlopend vruchtgebruik en niet geld of dividendbewijzen?'
51. Praeadvies van de Broederschap der Candidaat-Notarissen,
1961, biz. 143.
52. Bel. besch. A.W. 4 mei 1961.
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(HR BNB 19641213). In die visie past de toepassing van artikel 27 lid 2 Wet IB
1964 niet. Dit artikeldeel is van belang indien dividendbewijzen worden geschonken en niet indien een eigendomsrecht van aandelen wordt geschonken. Inmiddels
blijkt uit de jurisprudentie dat de vervreemding van een voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik zich afspeelt in de inkomstensfeer. Yoor de toepassing van de inkomsten uit vermogen wordt uitgegaan van de kwalificatie 'verkoop van toekomstige inkomsten'. Doel en strekking van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 brengen
met zich mee dat de tegenprestatie in de heffing wordt betrokken. De vraag is dan
waarom voor de toepassing van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 dit uitgangspunt van
vervreemding van inkomsten zou moeten worden losgelaten. Ook hier zou men
kunnen verdedigen dat vanwege het tijdelijke karakter van het vruchtgebruik in
feite niets anders wordt geschonken dan de inkomsten, zodat heffing op grond
van artikel 27 lid 2 aan de orde zou kunnen komen.P
Dit is slechts anders indien doel en strekking van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964
met zich meebrengen dat in geval van schenking van een recht van vruchtgebruik
dit artikel niet van toepassing behoort te zijn. Met de invoering van artikel 27 lid
2 Wet IB 1964 werd beoogd het verschijnsel van schenkingen van nog niet betaalbaar gestelde dividendbewijzen automatisch te laten verdwijnen, aangezien aan
zodanige schenkingen maatschappelijk geen behoefte bestond en zij louter tegen
fiscale achtergronden konden worden verklaard. De vraag rijst dan of op grond
van deze doel en strekking de schenking van een recht van vruchtgebruik op aandelen eveneens onder de werking van dat artikel moet vallen.
De schenking van inkomsten kan men op verschillende manieren realiseren. Inkomsten kunnen ook door de vestiging van een recht van vruchtgebruik worden
overgeheveld. Dat van 'schenking van dividendbewijzen' slechts sprake zou zijn
indien de eigendom van de dividendbewijzen wordt overgedragen blijkt nergens
uit. De vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik voor de huidige
Wet op de inkomstenbelasting geldt als een vervreemding van inkomsten. Ik zie
geen reden anders te oordelen wanneer een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik van de aandelen wordt geschonken. Ook dan gebeurt in feite niets anders
dan wanneer divididendbewijzen worden geschonken. Onder schenking van dividendbewijzen moet derhalve naar de strekking van de wet worden begrepen de
schenking van een vruchtgebruik op aandelen.
Dat tijdens de Kamerbehandeling van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 geen aandacht is besteed aan schenking van dividendbewijzen door middel van de vestiging
van een recht van vruchtgebruik is begrijpelijk in het licht van de toenmalige opvatting omtrent het recht van vruchtgebruik. Dat hield immers vervreemding van
een deel van de bran in. Daar wordt nu anders over gedacht.
De conc1usie uit het voorgaande is dat ook de schenking van een voorwaardelijk
recht van vruchtgebruik onder de regeling van artikel27 lid 2 Wet IB 1964 behoort
te vallen. Schenking van een recht van vruchtgebruik op vermogen is gelijkgesteld

53. Zie ook C. van Soest, TVVS november 1964, biz. 147: 'Er is geen wezenlijk verschil tussen de schenking van dividendbewijzen en het toekennen van een recht van vruchtgenot. De schenking is het toekennen van een zodanig recht, zij het in bepaalde vorm.' Op grond van de formulering van artikel27 lid
2 Wet IB 1964 meent hij echter dat deze bepaling niet van toepassing is indien een recht van vruchtgebruik wordt geschonken: 'Zij treft noch naar de letter, noch naar de strekking, het toekennen van
vruchtgenot of vruchtgebruik van aandelen.'
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aan de overdracht van het toekomstige inkomen. De schenking van een recht van
vruchtgebruik op aandelen is fiscaaI bezien gelijk aan de schenking van dividendbewijzen.

8./I.3.u De schenker genie! he! dividend
Ziet de werking van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 op het eerstkomende dividend,
of op aIle toekomstige dividend en? Omtrent deze kwestie bestaan verschillende
meningen:
Op aile toekomstige

dividenden:

- Tijdens de parlementaire behandeling heeft de staatsseceretaris opgemerkt dat
er systeemverschillen bestaan tussen het eerste en het tweede lid:
'door de ruime tekst van het amen dement vindt voor dividenden echter de
terugschuiving ongelimiteerd plaats. ,54
- Aan HR BNB 1968/166 ligt de gedachtengang ten grondslag dat artikel27 lid
2 Wet IB 1964 op aIle toekomstige dividenden ziet. Zou men artikel 27 lid 2
Wet IB 1964 beperken tot het lopende dividend, dan ziet het artikel op een wezenlijk ander geval dan een vruchtgebruik van drie jaren, zoals in deze procedure aan de orde was. Dan zou de strekking van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964
worden miskend. Uitsluitend wanneer het vruchtgebruik voor een extreem korte tijd, bijvoorbeeld een jaar zou zijn gevestigd. In deze zin Van Dijck.55
- Lancee'" leidt uit de tekst af dat lid 2 ziet op aIle toekomstige dividenden. Terugschuiving tot het eerstkomende dividend vindt hij aanvaardbaar. Of vader
nu het eerstkomende dividend eerst zelf geniet en schenkt, of het schenkt voordat hij het genoten heeft, mag geen verschil maken. Indien de vader echter de
dividendbewijzen van de komende vijf jaar schenkt, ontstaat er weI een verschil. Dit lijkt meer op inkomensverkleining dan inkomensbesteding.

Op het eerstkomende

dividend:

_ Volgens Zwemmer'" ziet artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 slechts op weI gedeclareerde maar nog niet betaaIbaar gestelde dividenden. De jurisprudentie (HR
BNB 1968/166, Hof Leeuwarden 1969/151, Hof Amsterdam 1968/225) is naar
zijn mening onjuist. Hij leidt dit af uit de sarnenhang met artikel 27 lid 1 Wet
IB 1964. Artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 zou anders ongewenste gevolgen hebben.
Waarom geen heffing wanneer een aandeel wordt geschonken en weI wanneer
aIle aandeelbewijzen worden geschonken.
54.
55.
56.
57.

Handelingen biz. 1963, Ik.
Vervanging van inkomsten, biz. 67.
De NV 1965, biz. 136.
Zwemmer, De fiscale gevo!gen van de vervreemding
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De schenking van de eerstkomende dertig dividendbewijzen aan een rechtspersoon zou tot heffing bij de schenker leiden, terwijl de vestiging van een dertigjarig vruchtgebruik ten behoeve van die rechtspersoon niet tot heffing bij de
schenker leidt.
Volgens Van Soest58 keert de bepaling zich tegen de schenking van dividendbewijzen waarop het eerstvolgende dividend wordt gedeclareerd. Tijdens de
parlementaire behandeling werd ook de parallel getrokken tussen het schenken
van lopende coupons en 'Iopende dividendbewijzen' en meermalen was sprake
van de algemene term rijpende inkomsten.
Udink59 leidt uit het kamerdebat af dat naar een gelijksoortige behandeling
van coupons en dividendbewijzen is gestreefd en daarom past het niet door een
ruime interpretatie de verschillen groter te maken dan uit de wettekst dwingend
voortvloeit.
Geppaart'f is van mening dat van de woorden 'nog niet opeisbaar' een zekere
beperking uitgaat. Tevens leidt hij uit de parlementaire discussie af dat het allemaal is begonnen om schenkingen van dividendbewijzen waarop het eerstvolgende dividend betaalbaar wordt gesteld. Daarnaast zou de keuze voor aile toekomstige dividenden met zich meebrengen dat ook de schenking van een volledig aandeel onder de werking van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 zou vallen.
Ik sluit mij aan bij de opvatting dat alle toekomstige dividenden binnen het bereik
van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 vallen. Ik wijs op de opmerking van de staatssecretaris dat terugschuiving ongelimiteerd plaatsheeft. Ook het argument van Van
Dijck acht ik valide.
Wat de tegenargumenten betreft: Zwemmer wijst op de onverklaarbare verschillen tussen schenking van dertig dividendbewijzen en de schenking van een
dertigjarig vruchtgebruik. Daargelaten dat ik van mening ben dat ook de schenking van een dertigjarig recht van vruchtgebruik onder de werking van artikel 27
lid 2 Wet IB 1964 behoort te vallen, kan het argument van Zwemmer worden ontzenuwd door erop te wijzen dat het juist de bedoeling van artikeJ 27 lid 2 Wet IB
1964 was om elke schenking van dividendbewijzen de wereld uit te bannen. Bij de
invoering is immers overwogen het verschijnsel van schenkingen van nog niet betaalbaar gestelde dividendbewijzen te laten verdwijnen. Lancet! heeft de regeling
aangemerkt als het fiscale verbod van schenking van dividendbewijzen,
Udink en Van Soest beroepen zich erop dat artikel27 lid 2 Wet IB 1964 het equivalent vormt van artikel27 lid 1 Wet IB 1964. Het ontbreken van een equivalent
van het eerste lid is weliswaar de aanieiding geweest tot invoering van het tweede
lid, echter uit de parlementaire behandeling blijkt dat elke schenking van dividendbewijzen moest worden uitgebannen, terwijl het niet het doel van artikel 27
lid 1 Wet IB 1964 was elke vervreemding van termijnen te laten verdwijnen. In
die zin is de werking van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 rigoureuzer. Overigens
brengt dit, anders dan Geppaart stelt, naar rnijn mening niet met zich mee dat ook
de schenking van aandelen onder de werking van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 zou
valJen, in die zin dat de schenker van de aandelen voor de rest van zijn leven het
58. C. van Soest, TVVS november
59. WFR 1964/4731, biz. 1062.
60. Fed Literatuur: 174.

1964, biz. 150.
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dividend krijgt toegerekend. Artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 ziet slechts op de dividendbewijzen die bij een ander terechtkomen terwijl de aandelen in handen van
de schenker blijven. Hiervan is geen sprake indien de aandelen worden geschonken.
Kortom: tegen de manipulatiemogelijkheden
die artikel 31 lid 1 bood, is artikel
27 lid 1 in de Wet opgenomen. Omdat dit artikellid niet toereikend was, is het
tweede lid aan artikel 27 toegevoegd. Dit betekent echter niet dat artikel 27 lid 2
het equivalent van artikel27 lid 1 is. Artikel27 lid 2 moet zelfstandig worden gemterpreteerd. De tekst van het artikellid laat toe aile geschonken dividendbewijzen
eronder te brengen. Doel en strekking van artikel 27 lid 2 vereisen een ruime grammaticale interpretatie. De schenking van dividendbewijzen moest definitief uit het
maatschappelijk leven worden verbannen.

8.II.3.b Dividendbelasting
Na schenking van het dividendbewijs, ontvangt de begiftigde het dividend, waarop dividendbelasting is ingehouden. De schenker wordt echter op grond van artikel27 lid 2 Wet IB 1964 voor het dividend in de heffmg betrokken. De vraag rijst
dan wie de ingehouden dividendbelasting mag verrekenen. De begiftigde, ook al
wordt het dividend niet tot zijn inkomen gerekend, of de aandeelhouder aan wie
het dividend wordt toegerekend? In Hof Amhem BNB 1971140 werd beslist dat
de schenker de ingehouden dividendbelasting mag verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting. Het dividend maakt onderdeel uit van zijn onzuiver inkomen. Door de toerekening van het dividend aan de schenker dient tevens te worden aangenomen dat de dividendbelasting ten laste van de schenker is ingehouden.
Ik acht deze oplossing een juiste.

8.II.3.c Samenvatting
Artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 is in de Wet opgenomen om te voorkomen dat aandeelhouders ten opzichte van obligatiehouders in een bevoorrechte positie terecht
zouden komen. De wettekst zoals die uiteindelijk tot stand is gekomen, heeft echter veel verdergaande gevolgen. Dit brengt met zich mee dat aile geschonken toekomstige dividenden onder de werking van artikel27 lid 2 Wet IB 1964 vallen. De
jurisprudentie omtrent de schenking van het recht van vruchtgebruik van aandelen
is niet bevredigend. Tijdens de totstandkorning van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964
werd de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik nog aangemerkt als een transactie die zich afspeelde in de vermogenssfeer. In die zin zouden
dergelijke transacties niet onder de werking van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 mogen vallen. Inrniddels is het vaste jurisprudentie dat de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik zich afspeelt in de inkomstensfeer. Deze jurisprudentie dient men voor de toepassing van artikel 27 lid 2 Wet IB 1964 door
te trekken. Door de vestiging van het recht van vruchtgebruik worden immers in
deze visie inkomsten geschonken, zodat ten aanzien van alle geschonken dividendbewijzen artikel27lid 2 van toepassing is. Aldus wordt voldaan aan het wettelijk
voorschrift.
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Artikel57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 opent de mogelijkheid om tegen het bijzondere tarief van 20010 inkomsten uit aandelen te genieten. Het moet aandelen
betreffen die krachtens erfrecht zijn opgekomen en niet ter beurze zijn genoteerd.
Aldus kunnen erfrechtelijke verkrijgers van aandelen tegen een matig tarief inkomsten aan de vennootschap onttrekken om het verschuldigde successierecht
over de verkregen aandelen te kunnen voldoen.
In beginsel zag deze faciliteit slechts op inkomsten genoten krachtens inkoop
van eigen aandelen. Met ingang van 1 januari 1988 is artikel 57a lid 1 onderdeel
c Wet IB 1964 echter gewijzigd in die zin dat het bijzondere tarief van 20% geldt
voor aIle inkomsten uit aandelen opgekomen krachtens erfrecht. Bij die gelegenheid is de faciliteit tevens uitgebreid tot de vruchtgebruiker.
De uitbreiding van de werking van artikel 57a lid 1 onderdeel c tot alle inkomsten uit aandelen hangt samen met het feit dat vennootschapsrechtelijk
de inkoop van aandelen sterk aan banden is gelegd met het oog op de bescherming van
schuldeisers. Voor de BV geldt dat deze maximaal50% van de uitstaande aandelen mag inkopen. De tegenprestatie van de BV moet afkomstig zijn uit de vrije
ruimte van het vermogen. Het gebonden vermogen, bestaande uit het gestorte en
opgevraagde kapitaal en de wettelijke en statutaire reserves, dient in stand te blijYen. Indien er onvoldoende vrije reserves zijn, is inkoop dus niet mogelijk. De enige mogelijkheid die dan rest, is terugbetaling van kapitaal. Indien het kapitaal niet
toereikend is, kan het toereikend worden gemaakt met behulp van de in de onderneming aanwezige stille reserves. Op grond van artikel 2:390 BW is het toegestaan
een stille reserve tot uitdrukking te brengen door middel van een herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve kan worden omgezet in kapitaal. Vervolgens
kan kapitaal worden terugbetaald. Hiertoe dient - eveneens ter bescherming van
de schuldeisers - het besluit tot kapitaalsvermindering
bij het handelsregister te
worden gedeponeerd en van deze nederlegging moet mededeling in een landelijk
verspreid dagblad worden gedaan. Eventueel kan een schuldeiser bij de Rechtbank
tegen het besluit tot kapitaalsvermindering in verzet komen. Door de kapitaalsvermindering mag het gestorte en opgevraagde deel niet dalen beneden het minimumkapitaal.

8.II.4.a De toepassing van de faciliteit voor de vruchtgebruiker
De uitbreiding van de faciliteit tot de vruchtgebruiker
CDA-fractie:

werd voorgesteld door de

'Gelet op het feit dat in de toekomstige situatie van de faciliteit veelal gebruik
zal worden gemaakt middels de uitkering van dividend, kwam het deze leden
gewenst voor om in de wet op te nemen dat de faciliteit ook geldt voor degene (... ), die krachtens erfrecht het vruchtgebruik verkregen heeft van aandelen als in de onderhavige wetsbepaling bedoeld. ,61

61. Wetsontwerp 19747, Voorlopig Verslag, biz. 2.
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De staatssecretaris nam het amendement over. Naar aanleiding hiervan werd de
slotzin aan artikel 57a lid 1 onderdeel c toegevoegd. Deze luidt:
'Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing in geval van vruchtgebruik
van Diet ter beurze genoteerde aandelen.'
In deze zin zou men kunnen lezen dat ook de vruchtgebruiker tot een derde gedeelte van de waarde van de aandelen inkomsten uit deze aandelen zou kunnen genieten naar een tarief van 20070. In de toelichting'f werd echter vermeld dat deze wijziging inboudt dat inkomsten tot een derde gedeelte van de waarde van het vruchtgebruik van bedoelde aandelen naar een tarief van 20% worden belast. Met betrekking tot deze laatste volzin werd vervolgens niets meer opgemerkt.
De parlementaire geschiedenis met betrekking tot de uitbreiding van de faciliteit
tot de vruchtgebruiker is dus uiterst summier.

8.II.4.b Een derde gedeelte van de waarde
De faciliteit van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 geldt tot een derde gedeelte van de waarde van de aandelen opgekomen krachtens erfrecht.P Blijkens
de parlementaire behandeling wordt voor de waarde van de aandelen aangesloten
bij de waarde voor de vaststelling van het successierecht. Of deze waarde slechts
betrekking heeft op de waarde van de aandelen of eveneens op de waarde van de
blote eigendom en het vruchtgebruik is onduidelijk.
De waarde van blote eigendom en vruchtgebruik wordt in de Successiewet bepaald aan de hand van een fictieve opbrengst van 6% en de tabellen in het uitvoeringsbesluit. De aldus gevonden waarden kunnen afwijken van de werkelijke
waarden. Zo houdt de Successiewet bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat
een 55-jarige vruchtgebruiker ernstig ziek is, waardoor zijn overlijden binnen afzienbare tijd is te verwachten. De werkelijke waarde van het vruchtgebruik is dan
aanzienlijk lager dan de waarde die volgens de berekeningsmethode van de Successiewet tot stand komt.
Gelet op de reden van de totstandkoming van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet
IB 1964 - een tegemoetkorning in de betaling van het successierecht - lijkt het
mij het meest voor de hand te liggen om ook bij deze bepaling uit te gaan van de
blote-eigendomswaarde en de waarde van het vruchtgebruik zoals die geldt voor
de Successiewet. Op die waarde is immers het verschuldigde successierecht gebaseerd.
De vraag rijst nu hoe de een-derdegrens van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet
IB 1964 moet worden toegepast. Op de waarde van de aandelen in totaal, of
gesplitst over de vruchtgebruiker en de hoofdgerechtigde.

62. Wetsontwerp 19747, Nota van Wijziging, biz. I.
63. In het navolgende wordt de discussie omtrent de aI dan niet declaratoire werking van de boedelscheiding buiten beschouwing gelaten. Hiervoor verwijs ik naar Herreveld, WFR 198915873 en Jansen, WFR
198915881. Zie ook HR V-N 1992, biz. 336.
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Voorbeeld
De aandelen hebben een nominale waarde van f 100 000. De werkelijke waarde
bedraagt f 600 000. Op grond van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 worden inkomsten tot f 200 000 naar het vaste tarief van 201110belast. Stel dat de
blote-eigendomswaarde
601110van de volle eigendomswaarde
bedraagt, dus
f 360 000. De waarde van het vruchtgebruik bedraagt dan f 240 000. Moeten nu
de inkomsten uit de aandelen zodanig zijn dat de vruchtgebruiker f 80 000 ontvangt en de hoofdgerechtigde f 120 OOO?Dus dat er bijvoorbeeld een dividenduitkering ten bedrage van f 80 000 plaatsvindt en bonusaandelen ten bedrage van
f 120000 worden uitgereikt?
Uit de parlementaire behandeling kan men afleiden, dat de inkomsten aan de
waarde van het vruchtgebruik en aan de waarde van de blote eigendom moeten
worden gekoppeld. Het was immers wenselijk de faciliteit uit te breiden tot degenen die krachtens erfrecht het vruchtgebruik van aandelen verkregen, waarbij
werd overwogen dat aansluiting moet worden gezocht bij de waarde van het
vruchtgebruik. Dit heeft tot gevolg dat bij alle inkomsten uit de aandelen moet
worden nagegaan aan wie ze toebehoren en of deze inkomsten niet meer bedragen
dan een derde gedeelte van de waarde van de blote eigendom c.q. het vruchtgebruik. In dit geval wordt de een-derdemarge subjectgebonden.
Daartegenover zou men echter kunnen betogen dat het doel van artikel 57a lid
1 onderdeel c Wet IB 1964 is het - tegen een laag tarief - onttrekken van gelden
aan de vennootschap om het successierecht te kunnen voldoen. Wie de gelden onttrekt is dan Diet van betekenis, mits het onttrokkene maar niet meer bedraagt dan
een derde gedeelte van de waarde van de aandelen. In de tekst van artikel 57a lid
1 onderdeel c Wet IB 1964 is imrners niet neergelegd dat de onttrokken gelden
moeten worden gebezigd om het verschuldigde successierecht te betalen. Het laat
zich bijvoorbeeld denken dat aandelen krachtens erfrecht worden verkregen, terwijl geen successierecht wordt verschuldigd (vanwege verkregen passiva of het van
toepassing zijn van een vrijstelling). Toch is ook in dat geval de faciliteit van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 van toepassing. In dit geval wordt de eenderdemarge objectgebonden.
In het hiervoor vermelde voorbeeld bedraagt de waarde van de erfrechtelijke
verkrijging van de vruchtgebruiker f 240 000. lndien dividend tot een derde gedeelte van de waarde van de aandelen zou kunnen worden uitgekeerd, ontvangt
hij f 200 000 hetgeen in relatie tot de verkrijging van f 240 000 royaal uitvalt. De
wetgever achtte imrners inkomsten tot een derde gedeelte van de waarde van hetgeen krachtens erfrecht wordt verkregen een voldoende tegemoetkoming in de betaling van het successierecht. Het beeld wordt anders wanneer men aanneemt dat
deze inkomst ad f 200 000 tevens dient ter voldoening van het successierecht dat
de hoofdgerechtigde wordt verschuldigd.
Wanneer de werking van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 subjectgebonden moet worden uitgelegd, in die zin dat de een-derdemarge voor de vruchtgebruiker aan de waarde van het vruchtgebruik is gekoppeld, en voor de hoofdgerechtigde aan de waarde van de blote eigendom, brengt dit nogal wat cijferwerk
met zich mee om tot een optimale benutting van de faciliteit te komen.
De problemen worden nog groter indien er nog andere aandeelhouders in de
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zijn die de volle eigendom van hun pakket krachtens erfecht hebben

Voorbeeld
De nominale waarde van de aandelen bedraagt f 100 000 en de werkelijke waarde bedraagt f 600 000. Aandeelhouder A heeft de volle eigendom van 751110 van
de aandelen verkregen krachtens erfrecht en aandeelhouder B heeft de blote eigendom van 25% van de aandelen verkregen krachtens erfrecht. Het vruchtgebruik
heeft een waarde van 40% van de volle eigendom en is gelegateerd aan C. Wanneer wordt besloten de faciliteit van artikel 57a lid I onderdeel c Wet IB 1964 te
benutten door een dividenduitkering tot een derde gedeelte van de waarde van de
aandelen, wordt dus f 200 000 dividend uitgekeerd: f 150000 aan A die daarvoor
naar bet vaste tarief van 20% wordt belast en f 50 000 aan de vrucbtgebruiker.
Deze kan echter slechts tot een derde gedeelte van de waarde van het vruchtgebruik toepassing van het vaste tarief krijgen. De waarde van bet vruchtgebruik bedraagt 40% x f 150000 = f 60 000, de toepassing van het vaste tarief geldt dan
slechts voor de waarde van 1/3 x f 60 000 = f 20 000. De overige f 30 000 die
hij ontvangt wordt naar bet normale progressieve tarief belast.

B.lI.4.c Meesleepaandelen
Het bijzondere tarief is eveneens van toepassing op inkomsten uit andere aandelen
in dezelfde vennootschap die belastingplichtige reeds bezat voor het overlijden van
de erfgenaam:
'Ingeval de belastingplichtige inkomsten geniet zowel uit aandelen als bedoeld in de vorige volzin als uit andere aandelen in dezelfde vennootschap,
worden inkomsten genoten uit die andere aandelen voor de toepassing van
de vorige volzin geacht te zijn genoten uit de krachtens erfrecht opgekomen
aandelen.'
Deze aandelen zullen in het hiernavolgende aangeduid worden als 'meesleepaandelen'. De berekeningsperikelen stijgen ten top als de hoofdgerechtigde of vruchtgebruiker dergelijke meesleepaandelen bezit.
Voorbeeld
De nominale waarde van de aandelen is f 100000, de werkelijke waarde bedraagt f 600 000. Er laat zich een aantal mogelijkheden denken.
I. Reeds voor bet overlijden van de erflater bezit A f 50 000 nominaal aandelenkapitaal. A verkrijgt nu krachtens erfrecht het vruchtgebruik van het overige
f 50 000 nominale aandelenkapitaal. B verkrijgt de blote eigendom. Stel dat
de waarde van het vruchtgebruik 40% van f 300 000 = f 120000 bedraagt.
De blote-eigendomswaarde bedraagt f 180 000. Inkomsten tot f 100 000 kunnen tegen het vaste tarief van 20% worden uitgekeerd, f 40 000 aan de
vruchtgebruiker en f 60 000 aan de hoofdgerechtigde.
Dividend tot f 100 000 biedt in dit geval geen uitkomst omdat dit volledig bij
A terechtkomt en daardoor f 60 000 tegen het progressieve tarief wordt be288
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last. In dit gevaI zou de oplossing als voigt kunnen luiden: f 40 000 dividend
wordt uitgekeerd, dit komt toe aan A en wordt belast tegen 20%. B laat nominaaI f 20 000 aandelen inkopen. Hij ontvangt f 100 000 boven het gemiddelde gestorte kapitaal. De blote-eigendomswaarde hiervan bedraagt 60070 =
f 60 00064 zodat ook deze inkomsten tegen 20070worden belast. Zowel A als
B hebben nu hun een-derdemarge optimaal benut. Voorwaarde is echter wei
dat de toestand van de vennootschap dit alles toelaat. Er moet een vrije reserve zijn van f 40 000 en de inkoop moet mogelijk zijn. Tevens veranderen de
zeggenschapsverhoudingen.
Reeds voor het overlijden van de erflater bezit A f 50 000 nominaal aandelenkapitaal. A verkrijgt nu krachtens erfrecht de blote eigendom van het overige
f 50 000 nominaIe aandelenkapitaal. Aan B is het vruchtgebruik gelegateerd.
Waarde van het vruchtgebruik bedraagt weer f 120000. De waarde van de
blote eigendom bedraagt f 180000.
Stel dat f 80 000 dividend wordt uitgekeerd. B ontvangt hiervan f 40 000.
Hiermee heeft hij zijn een-derdemarge optimaaI benut. A ontvangt de overige
f 40000 uit de meesleepaandelen. Op grond van het bepaaIde in artikel 57a
lid 1 letter c Wet IB 1964 is de faciliteit van toepassing op de inkomsten uit
de meesleepaandelen indien belastingplichtige inkomsten geniet zowel uit de
aandelen opgekomen krachtens erfrecht aIs uit de meesleepaandelen. In dit
geval geniet A aileen inkomsten uit de meesleepaandelen en niet uit de aandelen die krachtens erfrecht zijn opgekomen. Is de faciliteit nu van toepassing
voor A? Als dat niet zo is, zit men met een onoplosbaar probleem. B kan zijn
een-derdernarge sIechts benutten wanneer dividend wordt uitgekeerd maar
dan wordt A, die eveneens dividend ontvangt, progressief belast voor deze
bate. Wanneer een andere inkomst wordt uitgekeerd, behoort deze toe aan
A (al dan niet onder de last van vruchtgebruik) wat tot gevolg heeft dat B zijn
een-derdemarge niet kan benutten.

Zo zijn er nog meer variaties op dit thema te bedenken zoals een verkrijger van
aandelen krachtens erfrecht die reeds het vruchtgebruik van een aantal aandelen
bezat en een verkrijger van de blote eigendom die reeds het vruchtgebruik van aandelen bezat.
Uit het bovenstaande blijkt dat wanneer de faciliteit van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 subjectgebonden wordt toegepast, deze een-derdernarge in
sommige gevallen niet optimaaI kan worden benut. Dit doet zich met name voor
wanneer de aandeelhouder of vruchtgebruiker meesleepaandelen bezit. Naar mijn
mening komt de faciliteit het best tot haar recht wanneer deze objectgebonden
wordt toegepast. Tot een derde gedeelte van de waarde van de vererfde aandelen
is de faciliteit van toepassing. Bij wie de faciliteit wordt toegepast, de aandeelhouder of de vruchtgebruiker, of ieder voor een deel, doet niet ter zake. Tussen de
vruchtgebruiker en de hoofdgerechtigde kan de faciliteit dan naar redelijkheid
worden verdeeld. Het is echter twijfelachtig of artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet
IB 1964 deze ruimte biedt.

64. Zie

hieromtrent

nader paragraaf

8.II.2.d.
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8.II.4.d Samenvatting
De faciliteit van artikel 57a lid 1 onderdeel c Wet IB 1964 geldt zowel voor de
hoofdgerechtigde als voor de vruchtgebruiker. De faciliteit geldt voor inkomsten
tot een derde gedeelte van de waarde van de aandelen. Uit de (zeer summiere) parlementaire bebandeling met betrekking tot de uitbreiding van de faciliteit tot de
vruchtgebruiker zou men kunnen afleiden dat deze een-derdegrens moet worden
gekoppeld aan de waarde van bet vruchtgebruik voor de vruchtgebruiker en aan
de waarde van de blote eigendom voor de hoofdgerecbtigde. Dat zou echter betekenen dat men Diet kan volstaan met de uitkering van bijvoorbeeld dividend tot
een derde gedeeIte van de waarde van de aandelen, aangezien dit dividend in zijn
gebeel aan de vrucbtgebruiker toebeboort, en deze daardoor meer inkomsten uit
aandelen ontvangt dan een derde gedeelte van de waarde van het vruchtgebruik.
De opvatting dat de koppeling van de een-derdemarge voor de hoofdgerechtigde en de vrucbtgebruiker afzonderlijk moet worden toegepast, kan beel wat problemen opleveren, in bet bijzonder wanneer er nog andere aandeelbouders in dezelfde BV zijn die de volle eigendom van een pakket hebben. Eveneens rijzen er
problemen wanneer de vrucbtgebruiker en/of de hoofdgerecbtigde meesleepaandelen in de desbetreffende vennootschap bezit. Wanneer een recht van vruchtgebruik op de aandelen rust, moeten de mogelijkheden nauwkeurig worden afgewogen, om te bereiken dat zowel de vrucbtgebruiker als de hoofdgerecbtigde over
voldoende liquide middelen zullen beschikken om het successierecht te kunnen
voldoen.
Naar mijn mening bestaan er geen overwegende bezwaren om de faciliteit objectgebonden toe te passen. Afbankelijk van de soort uitkering die het vermogen
van de BV toelaat, kan de faciliteit tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker
naar redelijkheid worden verdeeld.

8.11.5 Conclusies
In dit hoofdstuk is het vruchtgebruik van aandelen nader belicht. De vraag welke
voordelen van aandelen aIs vruchten kunnen worden aangemerkt en welke Diet,
dient te worden beantwoord vanuit het boofdgoed. Yanuit het hoofdgoed moet
worden bepaaJd of sprake is van een vrucht. Wanneer het hoofdgoed een vermogensrecht is, wordt bet hoofdgoed bepaald door de bestemming van het vermogensrecht. De bestemming van het aandeel is deelname in het kapitaal van een ven
nootschap. In beginsel zouden aIle uitkeringen op aandelen die Diet stammen uit
het kapitaal als vruchten moeten worden beschouwd. Omdat ook agio op aandelen wordt gestort en de inbreng van informeel kapitaal onlosmakelijk met het aandeel is verbonden, bepaIen deze naar mijn mening mede de omvang van het hoofdgoed. In deze opvatting zijn aile uit de winst stammende uitkeringen vruchten
voor zover ze op aandelen worden uitgekeerd. Niet als vrucht kan derhalve worden aangemerkt de teruggave van kapitaal, agio of informeel kapitaal. Ook de
vergoedingen ontvangen ter gelegenheid van de inkoop van eigen aandelen en de
liquidatie-uitkering zijn Diet als vrucht te beschouwen. Evenmin zijn gerealiseerde
waardestijgingen van de aandelen als vervangende vrucht te beschouwen. De
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vrucht van het aandeel is immers niet de door de vennootschap gemaakte winst,
doch uitsluitend hetgeen als vrucht op de aandelen wordt uitgekeerd. Dat houdt
in dat de winst van de vennootschap als latente vrucht aanwezig is. Eerst door het
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkering op het aandeel over te gaan, ontstaat de vrucht. In welke vorm de uitkering plaatsvindt is
hierbij niet van betekenis.
Dit houdt tevens in dat voor de vruchtbepaling niet van belang is hoeveel de betrokken aandeelhouder heeft ingebracht. De aandeelhouder maakt weliswaar het
door hem ingebrachte vermogen rendabel. Hij doet dit echter door storting op
aandelen, waardoor hij naar evenredigheid gaat participeren in het gehele vermogen van de vennootschap.
Na te hebben vastgesteld dat, naast het contante dividend, winstbonussen en
stockdividend als vrucht kwalificeren, is aandacht besteed aan de bepalingen van
de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5 BW. Op grond van deze bepaling behoren
stock dividend en en winstbonussen toe aan de hoofdgerechtigde onder de verplichting de werkelijke waarde hiervan aan de vruchtgebruiker te vergoeden. De hoofdgerechtigde ontvangt de bonusaandelen waarvan hij de waarde aan de vruchtgebruiker beeft vergoed, in volle eigendom.
Indien de inkomsten uit de aandelen als vruchten zijn te beschouwen, zullen zij
bij de vruchtgebruiker voor de volle waarde in de heffing worden betrokken op
grond van artikel 24 Wet IB 1964, tenzij de vruchten op grond van het bepaalde
in de artikelen 2:88 lid 5 en 2: 197 lid 5 BW aan de hoofdgerechtigde toebehoren.
In dat geval geniet de hoofdgerechtigde de nominale waarde van de bonusaandelen op grond van artikel24 jo. artikel 29 lid 1 Wet IB 1964. Hij kan daartegenover
de vergoeding die hij aan de vruchtgebruiker betaalt in rnindering op zijn inkomen
brengen tot de nominale waarde van de aandelen, omdat slechts tot die waarde
inkomsten worden verworven. De vruchtgebruiker wordt voor de ontvangen vergoeding belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Omdat slechts tot de
nominale waarde van de aandelen sprake is van een vervangende inkomst, wordt
dit gedeeJte van de vergoeding bij de vruchtgebruiker belast.
Wanneer door de vennootschap eigen aandelen worden ingekocht of een
liquidatie-uitkering wordt verstrekt, kunnen complicaties optreden wanneer de
vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik aan de vennootschap vervreemdt en
de hoofdgerechtigde de blote eigendom. Dezelfde problemen doen zich voor wanneer de vruchtgebruiker ten behoeve van de hoofdgerechtigde afstand doet van
zijn recht van vruchtgebruik waarna de hoofdgerechtigde de volle eigendom van
de aandelen aan de vennootschap overdraagt.
Artikel27lid 2 Wet IB 1964 is in de wet opgenomen om te voorkomen dat aandeelhouders ten opzichte van obligatiehouders in een bevoorrechte positie terecht
zouden komen. De wettekst zoals die uiteindelijk tot stand is gekomen, heeft echter veel verdergaande gevolgen. Dit brengt met zich mee dat aIle geschonken toekomstige dividenden onder de werking van artikel27 lid 2 Wet IB 1964 vallen. De
jurisprudentie omtrent de schenking van het recht van vruchtgebruik van aandelen
is niet bevredigend. Ook in dat geval zou artikel 27 lid 2 Wet IB 1964, gezien doe I
en strekking, van toepassing moeten zijn.
Op grond van de faciliteit van artikel 57a lid 1letter c Wet IB 1964 kunnen tot
een derde gedeelte van de waarde van krachtens erfrecht verkregen aandelen, gelden aan de vennootschap worden onttrokken die worden belast naar het vaste ta291
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rief van 200/0. De faciliteit geldt zowel voor de hoofdgerechtigde als voor de
vruchtgebruiker. Uit de (zeer summiere) parlementaire behandeling met betrekking tot de uitbreiding van de faciliteit tot de vruchtgebruiker zou men kunnen
afleiden dat deze een-derdegrens moet worden gekoppeld aan de waarde van het
vruchtgebruik voor de vruchtgebruiker en aan de waarde van de blote eigendom
voor de hoofdgerechtigde. Deze opvatting brengt veel problemen met zich mee.
Naar mijn mening bestaan er geen overwegende bezwaren om de faciliteit objectgebonden toe te passen. Afhankelijk van de soort uitkering die het vermogen
van de BV toelaat, kan de faciliteit tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker
naar redelijkheid worden verdeeld.
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9 Vruchtgebruik van lijfrenten,
kapitaalverzekeringen en vorderingen

In dit hoofdstuk zal eerst aandacht worden besteed aan de gevolgen van een recht
van vruchtgebruik wanneer dit rust op een lijfrente of kapitaalverzekering (paragraaf 9.1). Vervolgens wordt in verband met het recht van vruchtgebruik diverse
opbrengsten van vorderingen besproken. Voor de vestiging van een recht van
vruchtgebruik op dergelijke vermogensrechten wordt verwezen naar hoofdstuk 4.
Telkens moet de vraag worden beantwoord of een opbrengst een vrucht is en hoe
de belastingheffing verloopt.

9.1 Vruchtgebruik van lijfrenten en kapitaalverzekeringen
Artikel 3:9 lid 3 BW merkt de afzonderlijke terrnijnen van een lijfrente aan als
vruchten van het recht op de lijfrente. Hieromtrent is opgemerkt:
'In overeenstemrning met de gebruikelijke opvatting der praktijk (... ) worden de afzonderlijke terrnijnen ills vruchten van het recht aangemerkt; de
theoretische wellicht juistere opvatting, die in iedere terrnijn een deel vrucht
en een deel restitutie van kapitaal onderscheidt, wordt eenvoudshalve prijsgegeven.'!
De vervreemding van een stamrecht was voor het belastingrecht tot 1 januari 1992
geregeld in artikel 31 lid 5 Wet IE 1964. Op grond van dat artikelleidde de vervreemding tot een belastbare bate bij de vervreemder, tenzij het stamrecht werd
vervreemd aan een binnenlands belastingplichtige en het stamrecht niet ging behoren tot diens ondememingsvermogen.
Bij de invoering van deze bepaling is de
vraag gesteld of de vervreemding mede om vat de vervreemding van het vruchtgebruik van een stamrecht. Deze vraag is door de staatssecretaris bevestigend beantwoord.?
Met ingang van 1 januari 1992 is de vervreemding van een recht op periodieke
uitkeringen geregeld in artikel 25 lid 8 en artikel 45c lid 2 letter b Wet IE 1964.
De vervreemding van een recht op periodieke uitkeringen leidt tot fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen bij de vervreemder, hetgeen betekent dat de in het
verleden afgetrokken premies bij zijn inkomen worden geteld. Op grond van artikel 25 lid 8 Wet IE 1964 wordt hetgeen hi} geniet ter zake van de vervreemding

I. Van Zeben/Du Pon, De parlementaire
94.
2. Wetsontwerp II 818, MvA, biz. 15.

geschiedenis van het nieuwe burgerlijk wetboek, Boek 3, biz.
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tot zijn inkomsten uit vermogen gerekend, met inachtneming van artikel 25 lid 1
letter g Wet IB 1964. Tevens wordt revisierente verschuldigd.
De vervreemding van een recht op periodieke uitkeringen leidt met ingang van
1 januari 1992 onder alle omstandigheden tot een belastbaar feit. Dus ook in het
geval het recht op periodieke uitkeringen wordt vervreemd aan een binnenlandse
particulier. Vervreemding om niet leidt tot een bijtelling van de in het verleden afgetrokken premies (fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen), vervreemding
om baat leidt naast de fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen tot een bate
in de zin van artikel25 lid 8 Wet IB 1964, waarbij de fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen als tegenprestatie gelden bij toepassing van de saldomethode.
Ervan uitgaande dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een stamrecht nog steeds als een vervreemding moet worden beschouwd - en ik zie geen
reden dat dit anders zou zijn geworden door de invoering van de Brede Herwaardering - dient derhalve onderscheid te worden gemaakt naar de vestiging van een
recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel en de vestiging van dat recht om
niet. De vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel betekent
dat de verlener van het recht van vruchtgebruik negatieve persoonlijke verplichtingen tot zijn inkomen moet rekenen en dat hij inkomsten uit vermogen geniet tot
het bedrag van de tegenprestatie die hij ontvangt, verminderd met de door hem
betaalde, niet afgetrokken c.q. als fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen
bijgetelde premies.
De vestiging van een recht van vruchtgebruik om niet op een stamrecht, leidt
tot fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen bij de verlener van het recht van
vruchtgebruik.
De vruchtgebruiker geniet de lijfrenteterrnijnen uit hoofde van zijn recht van
vruchtgebruik. Op grond van artikel35 lid 2 Wet 1B 1964 kan hij een betaalde vergoeding ten laste van zijn inkomen brengen. In artikel38lid 2 worden deze aftrekbare kosten getemporiseerd naarmate de vruchtgebruiker de inkomsten geniet.
Wanneer de vruchtgebruiker zijn recht om niet heeft verworven, wordt hetgeen
hij meer ontvangt dan de betaalde c.q. bij de vervreemder bijgetelde prernies als
inkomsten uit vermogen bij hem in aanmerking genomen.
Ook de vestiging van een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik zal als hierboyen omschreven worden behandeld. Voor zover de uitkeringen aan de vruchtgebruiker de betaalde prernies nog niet hebben overtroffen bij het einde van het
vruchtgebruik zal het restant door de eigenaar in aanmerking kunnen worden genomen.
Wanneer een recht van vruchtgebruik op een kapitaalverzekering wordt gevestigd, heeft de vruchtgebruiker naar mijn mening geen recht op de kapitaalsuitkering op expiratiedatum. Het hoofdgoed wordt gevormd door de kapitaalverzekering. De bestemrning van het hoofdgoed is het verzekeren van een kapitaalsuitkering bij een bepaalde gebeurtenis.? Dit brengt naar mijn mening met zich mee
dat een kapitaalverzekering als zodanig geen vruchten kan afwerpen. Niet de uitkering in zijn totaliteit kan als vrucht worden beschouwd. De uitkering treedt in
de plaats van de kapitaalverzekering. Het vruchtgebruik gaat dan rusten op de uitkering. Ook het rente-element kan naar mijn mening niet als vrucht worden aangemerkt. De bestemming van het hoofdgoed is immers niet het rentedragend be3. Samenhangende
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leggen van een som geld, doch de verzekering van een kapitaalsuitkering bij een
bepaalde gebeurtenis.
De vestiging van een recht van vruchtgebruik kan naar mijn mening dan ook
niet als een vervreemding als bedoeld in artikel 25 lid 3 letter d Wet IB 1964 worden beschouwd. Dit zou slechts anders zijn indien men zou aannemen dat de kapitaalsuitkering (deels) als vrucht van de verzekering dient. Ik ben echter van mening dat de uitkering blijft toekomen aan de begunstigde, echter onder de last van
het recht van vruchtgebruik. De vestiging van een recht van vruchtgebruik onder
bezwarende titel op een dergelijke verzekering moet naar mijn mening derhalve
worden gekwalificeerd als de vervreemding van toekomstige inkomsten, zodat artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 van toepassing is. Het betreft de inkomsten die met de
herbelegde kapitaalsuitkering zullen worden gegenereerd. Hetgeen ik hieromtrent
heb betoogd in hoofdstuk 4 deel II is ook hier van toepassing.
Een recht van vruchtgebruik op lijfrenten of kapitaalverzekeringen blijkt in de
praktijk niet of nauwelijks voor te komen. Ook het vruchtgebruik van een nalatenschap zal in het algemeen geen lijfrente- of kapitaalverzekering tot voorwerp
van vruchtgebruik met zich meebrengen. Een uitzondering zou zich kunnen voordoen wanneer de boedel als begunstigde is aangewezen. Ook dit blijkt in de praktijk nauwelijks voor te komen.
Hierbij moet worden opgemerkt dat een uitkering uit een kapitaalverzekering
ten gevolge van het overlijden van het verzekerde lijf niet uit de nalatenschap van
dat lijf wordt ontvangen, maar rechtstreeks van de vezekeringsmaatschappij.?
Dit wordt ook weI de onaantastbaarheidsleer
genoemd. De uitkering passeert de
nalatenschap van de erflater niet. 5 Hiertegenover staat de vervangingsleer. In deze leer vervangt de verzekerde som de uit het vermogen van de verzekeringnemer
afkomstige premies." Niet de begunstigde krijgt het recht op de uitkering maar de
verzekeringnemer. Het recht op de uitkering passeert dan zijn nalatenschap.? In
deze laatste opvatting zou het recht van vruchtgebruik van een nalatenschap mede
de kapitaalsuitkering bevatten.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat inkorting niet leidt tot terugkeer van de
kapitaalsuitkering naar de nalatenschap en zo eventueel onder de klem van een
recht van vruchtgebruik zou komen te liggen. Wanneer een erflater via een levensverzekering een derde als begunstigde heeft aangewezen, laat het zich denken dat
de legitieme portie van de legitirnarissen is geschonden." Inkorting brengt echter
niet met zich mee dat de kapitaalsuitkering
tot de nalatenschap gaat behoren.
Slechts tot het bedrag dat de legitimarissen in hun legitieme portie zijn geschonden, wordt de begunstigde ingekort.

4. Hieraan gaat vooraf de vraag of de uitkering uit de levensverzekering in de huwelijksgoederengemeenschap valt. Zie hieromtrent Schoordijk, WPNR 1967/4955-4957.
5. In het algemeen kan worden gezegd dat de Hoge Raad de onaantastbaarheidsleer
tot de zijne heeft
gemaakt. Zie onder meer NJ 1953, 575. Ook in de successiewet wordt blijkens artikel 13 uitgegaan van
de onaantastbaarheidsleer.
Zie ook Leclerq, Levensverzekering in het (nieuwe) vermogensrecht.
6. Stigter/Ploeg,
Levensverzekering, biz. 89.
7. Naast deze twee opvattingen is in de Iiteratuur naar andere wegen gezocht. Zie hiervoor de literatuurverwijzing in Stigter/Ploeg, Levensverzekering, biz. 89.
8. Zie Klaassen-Eggens-Luijten,
Huwelijksgoederen- en erfrecht, Tweede gedeelte, biz. 87 e.v. en PitloVan der Burght, Het erfrecht, biz. 144.
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9.2 Vmcbtgebruik van vorderingen
In de praktijk blijken vorderingen vaak andere voordelen met zich mee te brengen
dan de periodieke rentebetaling. Hieronder zal een aantal verschijningsvormen
worden besproken.

9.2.a De premie-obligatie
Op premie-obligaties wordt in de regel een lagere rente dan de marktrente vergoed. Daartegenover bestaat voor de obligatiehouders de kans op een premie. Een
dergelijke premie wordt krachtens artikel25 lid 1 letter d Wet IB 1964 uitdrukkelijk tot de inkomsten uit vermogen gerekend, Over het antwoord op de vraag of
een dergelijke premie ais vrucht van het kapitaal moet worden beschouwd,
bestaan verschillende opvattingen":
1. De prernie is nieuw kapitaaI, en komt dus de eigenaar toe en weI zonder dat
deze uitkering aan het vruchtgebruik is onderworpen;
2. De premie komt wei aan de eigenaar toe maar is als deel van de in vruchtgebruik gegeven obligatie aan dat recht onderworpen zodat de vruchtgebruiker
de wederbelegging te zijnen behoeve van de premie kan vorderen;
3. De premie is een vergoeding van de lage interest die het prernielot oplevert en
is eigenlijk niets anders dan interest die slechts deze bijzonderheid heeft, dat
zij niet bij wijze van een vast percentage wordt vergoed maar in ongelijke bedragen en naar aanwijzing van het lot over somrnige schuldbrieven wordt uitgekeerd.
De Kat acht opvatting 2 juist.'? Weliswaar is de premie vanuit het standpunt van
de schuldenaar volkomen als rentevergoeding bedoeld en doen vooral de voor de
aflosbaarheid van het stuk uitgekeerde prernies aan interest denken, in rechtskundige zin echter is naar zijn mening de premie geen burgerlijke vrucht, daar van
regelmatigheid geen sprake is. De Kat ziet in de premie, ook als zij voor of na de
aflossing van het stuk wordt uitgekeerd, een deel van de aflossingssom.
Ook Spaanstra 11is van mening dat de premie niet als vrucht kan worden beschouwd. Hij trekt deze conclusie uit HR BNB 1958/1. In dat geval was de premie
op een obligatie gevallen die tot het bedrijfsvermogen behoorde. Belanghebbende
betoogde dat de premie als een vergoeding voor de te lage rente diende, en derhalve naar het bijzondere tarief moest worden belast. De Hoge Raad overwoog dat
naast de overeengekomen - lagere dan normale - rente de kans bestaat op een
prernie. De premie ziet derhalve niet op een vergoeding van 'gederfde rente.'12
Ook Suyling+' betoogt dat de premie aan de hoofdgerechtigde toebehoort'":
9. De Kat, Effectenbeheer, biz. 519.
10. Zo ook Asser-Beekhuis, Zakenrecht tweede gedeelte, biz. 326/327.
11. Vruchtgebruik en inkornstenbelasting,
biz. 79.
12. In HR BNB 1956/203 sloot de Hoge Raad rich aan bij de opvatting van partijen dat de premie toebehoorde aan de hoofdgerechtigden onder de last deze premie toe te voegen aan het vruchtgebruikvermogen. Aan wie de premie toeviel was derhalve niet in geschil.
13. Inleiding tot het burgerlijk recht, biz. 403.
14. In gelijke zin Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 34/35.
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'Een bedachtzaam belegger verteert dergelijke voordeelen niet, maar investeert ze. Om die reden worden ze geacht buiten de categorie der vruchten
te vallen.'
Mijn voorkeur gaat uit naar de opvatting dat de premie als een vrucht moet worden beschouwd. Het argument van De Kat dat nu de premie niet periodiek wordt
afgescheiden en dat er daarom geen sprake van een vrucht kan zijn, overtuigt mij
niet. De periodiciteit is hooguit een indica tie dat sprake is van een vrucht maar
geen conditio sine qua non. Ook het argument van Spaanstra overtuigt mij niet.
De Hoge Raad heeft slechts beslist dat de premie niet dient ter vervanging van gederfde inkomsten. De lage rente wordt voor lief genomen in de hoop op een premie. Er kan van derving van inkomsten dan geen sprake zijn. Daarmee is echter
niet gezegd dat de premie geen vrucht is. Ook het argument van Suyling acht ik
niet overtuigend. Een verstandige belegger zal vermoedelijk ook de door hem ontvangen reguliere rente herbeleggen. Dat brengt niet met zich mee dat daarom de
rente geen vrucht is.
Wanneer het hoofdgoed een vermogensrecht is, wordt het hoofdgoed bepaald
door de bestemming. Hetgeen ontvangen wordt met instandhouding
van het
hoofdgoed moet als vrucht worden aangemerkt. Het hoofdgoed is in dit geval een
obligatie, die weliswaar een lagere dan normale rente oplevert, maar dit hoopt de
obligatiehouder gecompenseerd te krijgen door een premie. De premie wordt naar
mijn mening derhalve genoten met instandhouding van het hoofdgoed.P

9.2.b De warrant-lening
Zoals reeds besproken in hoofdstuk 8 bepalen de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid
5 dat aan de aandeelhouder toekomt de uit het aandeel voortspruitende rechten,
strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde
van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
'De Commissie Vennootschapsrecht
noemt de claims, bonusaandelen en
stockdividend met name (... ). In het wetsontwerp zijn deze uitdrukkelijke
vermeldingen vervangen door een formulering van algemene aard; zo zijn
ook andere soortgelij ke rechten wei denkbaar (bijv. optierechten of warrants). >16
Blijkens de toelichting behoort ook de warrant toe aan de hoofdgerechtigde, alhoewel dit geen voordeel is dat voortspruit uit de aandelen maar uit de obligatie.
In die zin is de werking van de artikelleden ruimer bedoeld dan de bewoordingen
doen vermoeden. Er wordt immers gesproken van 'uit het aandeel voortspruitende
rechten'. De bedoeling van de artikeJen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5 is de beslotenheid

IS. In die zin is de opvatting van de Leidraad bij het Besluit IB 1941 (biz. 56) dat dergelijke premies
naar hun aard opbrengsten van effecten zijn, juist.
16. Wetsontwerp 12897, MvT, biz. 6.
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van aandeelhouders te waarborgen. Ik meen dat ook in geval van een warrantlening deze leden toepassing moeten vinden. Dit sleehts op grond van de ratio van
de bepalingen en de toeliehting. Houdt men vast aan de tekst, dan wijst deze in
een andere riehting.
Komt men tot de eonclusie dat deze artikelleden ook gelden voor de warrantlening, dan nog moet de vraag worden beantwoord, of de warrant een vrueht is.
Immers in dat geval bestaat een vergoedingsverpliehting tegenover de vruchtgebruiker. Is de warrant geen vrucht, dan bestaat deze verplichting niet. Voor het
antwoord op deze vraag dient naar mijn mening onderscheid te worden gemaakt
tussen de pari-variant en de disagio-variant. In de disagio-variant wordt de obligatie vanwege de lagere dan normale rente uitgegeven beneden pari. De warrant is
een afzonderlijk waardepapier dat bij inschrijving op de obligatielening kan worden gekocht. In dit geval is de warrant naar mijn mening niet aan te merken als
vrucht. Er vinden in feite twee transaeties plaats. Enerzijds wordt beneden pari
een obligatielening gekocht. Ter compensatie van de lagere dan normale rente
wordt een vergoeding gerealiseerd ter grootte van het verschil in de uitgiftekoers
en het bedrag bij aflossing. Daarnaast wordt de warrant gekocht. Aan de vruchtgebruiker komt toe de jaarlijkse rente en de 'rente begrepen in de aflossing' (zie
hierna bij de zero-bonds paragraaf 9.2.g).
Wanneer de obligatielening a pari wordt uitgegeven, dient de warrant ter compensatie van de lage rente. Het hoofdgoed wordt gevormd door de obligatielening
die als voordelen de rente en de warrant afwerpt. In dit geval zal de hoofdgerechtigde - aan wie de warrant op grond van artikel 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5 toevalt
- de waarde aan de vruehtgebruiker moeten vergoeden. De waarde zal gelijk zijn
aan het versehil tussen de marktrente ten tijde van de uitgifte van de obligatielening en de rente die periodiek op de obligatielening wordt vergoed. Toevoeging
van de warrant aan het vruehtgebruikvermogen
kan naar mijn mening achterwege
blijven.

9.2.c De converteerbare

obligatielening

Een converteerbare obligatielening is een lening die gedurende een bepaalde periode en tegen vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden ingewisseld tegen aandelen van de vennootschap die de lening uitgeeft. V66r de conversie is sprake van
een obligatie. De rente behoort toe aan de vruchtgebruiker. Na de conversie is
sprake van een aandeel. In het jaar van conversie wordt geen rente uitgekeerd, in
plaats daarvan wordt het dividend over het desbetreffende boekjaar ontvangen.
Dit dividend behoort toe aan de vruchtgebruiker als vrucht. De eventueel terug te
betalen rente komt voor rekening van de vruchtgebruiker, omdat hij de rente
krachtens zijn recht heeft ontvangen.
Com plica ties treden op wanneer de op de obligatielening te vergoeden rente lager is dan de marktrente. Het conversiereeht heeft dan een waarde die gelijk is aan
de eontante waarde van het renteverschil. Hofstra/Stevens'?
en Bartel'f zijn van

17. lnkomstenbelasting,
biz. 291.
18. Inkomstenbelastingaspecten
van de opbrengst van aandelen, biz. 279 en Van Dijckbundel,
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mening dat in zo'n geval de waarde van het conversierecht als 'rente begrepen in
de aflossing' ten tijde van de conversie door de obligatiehouder wordt genoten.
Ik meen dat deze opvatting juist is. De voordelen die de obligatielening oplevert, bestaan uit de rente en het conversierecht. Met instandhouding van de bron
(de obligatie) worden inkomsten in geld genoten in de vorm van rente en een inkomst in natura (het conversierecht). Dit betekent echter niet dat het conversierecht als vrucht in burgerrechtelijke zin kan worden beschouwd. Van vruchten is
slechts sprake wanneer een voordeel met instandhouding van het hoofdgoed
opeisbaar wordt. Het conversierecht is onlosmakelijk verbonden met de obligatielening, dit in tegenstelling tot een warrant, die zich (bij een warrant-lening a pari)
onmiddellijk afscheidt van het hoofdgoed. De waarde van de obligatie in geval
van een warrant-lening ontwikkelt zich los van de warrant. De waarde van de converteerbare obligatie wordt (mede) bepaald door het conversierecht. In tegenstelling tot de warrant-Iening wordt het hoofdgoed (de obligatie) mede bepaald door
het conversierecht. Ik ben dan ook geneigd het conversierecht niet als vrucht aan
te merken.
Zou het conversierecht wei als vrucht moeten worden aangemerkt dan zouden
ook in dit geval de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5 met zich mee moeten brengen
dat het conversierecht desalniettemin toebehoort aan de hoofdgerechtigde onder
de verplichting de waarde van het recht aan de vruchtgebruiker te vergoeden.

9.2.d De conversiepremie
De strekking van de conversieprernie is: de Staat laat de eigenaar de keuze tussen
aflossing van de vordering of conversie in een obligatie met lagere rente. De premie is bedoeld als lokmiddel om de eigenaar tot toetreding tot de conversie te bewegen. De schrijvers lijken unaniem van mening dat de premie een vergoeding is
voor de waardedaling van het obligatiekapitaal.l?
De premie ziet niet op vervanging van te derven rente. De obligatiehouder heeft
immers niet de keuze tussen voortzetting van de oorspronkelijke obligatie tegen
de hogere rente of conversie in een obligatie met de lagere marktrente. Hij heeft
slechts de keuze tussen aflossing of conversie in een obligatie met de lagere marktrente. De conversieprernie is dan ook geen vergoeding die voortspruit uit de oude
obligatie. De conversieprernie is een eenmalige vergoeding die voortspruit uit de
nieuwe obligatie (lokpremie), De conversiepremie moet naar mijn mening worden
beschouwd als een eenmalige vergoeding (naast de reguliere rente) voor het ter beschikking stellen van kapitaal. In die zin is de conversiepremie rente en tevens
vrucht van de nieuwe obligatie.

19. De Kat, Effectenbeheer, biz. 520; Lubbers, Vruchtgebruik naar huidig en toekornstig burgerlijk
recht, biz. 34; Spaanstra, Vruchtgebruik in de inkornstenbelasting,
biz. 84 en Suyling, Inleiding tot het
burgerlijk recht, biz. 404.
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9.2.e Boeterente bij vervroegde aflossing
Boeterente wegens vervroegde aflossing valt volgens Lubbers/" niet toe aan de
vruchtgebruiker. De boeterente zal gelijk zijn aan de contante waarde van het renteverschil tussen de overeengekomen rente en de marktrente. In dit geval heeft de
schuldeiser de keuze tussen voortzetting van de lening tegen de overeengekomen
rente en de aflossing met welk bedrag vervolgens de lagere marktrente wordt gerealiseerd. De boeterente dient dan ter vervanging van te derven inkomsten. De
boeterente wordt genoten met instandhouding van het hoofdgoed. Dit is het nominale bedrag van de hoofdsom dat voor een vaste periode tegen een vaste rente is
belegd. De met de vervroegde aflossing gepaard gaande boeterente is dan niets anders dan naar voren gehaalde inkomsten uit de vordering. Ten tijde van de vervroegde aflossing geniet de schuldeiser de hoofdsom inclusief de boeterente. Deze
boeterente wordt naast de hoofdsom opeisbaar. Op het moment van aflossing ontstaat naar mijn mening de vrucht.
Wanneer een lening met vaste looptijd en vaste rente tijdens de looptijd aan een
ander wordt overgedragen, zal voor de vordering meer dan het nominale bedrag
worden ontvangen indien de marktrente is gedaald. In dat geval behoort hetgeen
meer wordt ontvangen dan de nominale waarde niet aan de vruchtgebruiker toe.
De waardestijging van het hoofdgoed wordt gerealiseerd, waarbij het hoofdgoed
als zodanig in stand blijft.

9.2./ Obligaties met wisselende rente
Het laat zich denken dat obligaties in het eerste gedeelte van de looptijd geen rente
afwerpen en in het tweede gedeelte van de looptijd een hogere rente afwerpen (type VIaardingen) of omgekeerd (type Arnhem). Deze typen obligaties mag men niet
verwarren met zero-bonds. Op zero-bonds wordt geen rente vergoed, althans niet
periodiek (zie hierna in paragraaf 9.2.g). Op de obligaties met wisselende rente
wordt een zakelijke rente vergoed. De rente wordt echter slechts gedurende een gedeelte van de looptijd afgeworpen, zodat het percentage hoger zal zijn dan het percentage bij periodieke rentebetalingen gedurende de gehele looptijd. Over de geheIe looptijd bezien, is de rentevergoeding echter gelijk aan de marktrente.
Ik meen dat aan de vruchtgebruiker toebehoort de rente die gedurende het
bestaan van zijn recht van vruchtgebruik wordt genoten.
Wanneer een dergelijke obligatie in het renteloze tijdperk wordt vervreemd, zal
in de koopprijs de rente zijn verdisconteerd, ook al is deze nog niet aan het rijpen.
Ik meen dat de vergoeding die hiervoor wordt ontvangen niet aan de vruchtgebruiker toebehoort. Er is immers geen sprake van rijpende inkomsten, zodat de vergoeding slechts kan zien op het hoofdgoed zelf.

20. Vruchtgebruik naar huidig en toekomstig burgerlijk recht, biz. 34.
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9.2.g Zero-bonds
Zero-bonds zijn obligaties zonder coupons; er vindt geen periodieke rentevergoeding plaats tussen het moment van uitgifte en dat van aflossing. De uitgifteprijs
is afhankelijk van de vigerende marktrente en de looptijd tot de vaste einddatum,
waarop de lening tegen de norninale waarde wordt afgelost. In het aflossingsbedrag is de in een termijn genoten rentevergoeding begrepen over de aan de debiteur ter beschikking gestelde hoofdsom.P
Zoals ik reeds heb betoogd in het eerste gedeelte van hoofdstuk 3, wordt in dit
geval het hoofdgoed niet bepaald door de nominale waarde van de obligatie, maar
door de uitgifteprijs. De obligatie heeft immers als bestemming het rentedragend
beleggen van de ingelegde som. Het is naar rnijn mening juist dat het verschil tussen uitgifteprijs en aflossingsbedrag als inkomsten uit de obligatie wordt aangemerkt. Ook zou dit verschil als vrucht moeten worden aangemerkt. Ten tijde van
de aflossing wordt hetgeen boven de ingelegde som wordt ontvangen, opeisbaar
als opbrengst van deze som.

9.3 Samenvatting
In het voorgaande zijn, naast lijfrente- en kaptiaalverzekeringen,
diverse opbrengsten van vorderingen aan de or de geweest. De vestiging van een recht van
vruchtgebruik op een lijfrente wordt hetzelfde behandeld als de vervreemding ervan. De vruchtgebruiker geniet vervolgens de Iijfrente-termijnen , Een kapitaalverzekering werpt naar mijn mening geen vruchten af. Wanneer op een kapitaalverzekering een recht van vruchtgebruik rust, betekent dit dat de kapitaalsuitkering onder de klem van het vruchtgebruik komt te rusten. De opbrengsten van de herbelegde uitkering komen aan de vruchtgebruiker toe.
Wordt een recht van vruchtgebruik op een vordering gevestigd die geen reguliere rente oplevert, dan zal telkens moeten worden beoordeeld of een voordeel als
vrucht kan worden aangemerkt. Als vrucht kwalificeert naar mijn mening de prernie ontvangen op een prernie-obligatie, de warrant die wordt verstrekt op een
warrant-lening uitgegeven a pari (met inachtneming van de artikelen 2:88 lid 5 en
2: 197 lid 5), de conversiepremie, de boeterente en de rente van obligaties met wisselende rente. Niet als vrucht kwalificeert naar rnijn mening het conversierecht,
belichaamd in converteerbare obligaties.

21. Zie Resolutie 22 december

1987, V-N 1988, biz. 147.
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10 Vruchtgebruik en aanmerkelijk belang

10.1 Algemeen
Op grond van artikel 39 Wet IB 1964 wordt de winst behaald bij de vervreemding
van een zogenaamd aanmerkelijk belang tot de inkomsten gerekend. I In dit geval
worden niet de inkomsten uit het vermogen (i.e. de aandelen) belast, maar de vermogenswinst die ten tijde van de vervreemding wordt gerealiseerd. Bij de
totstandkoming van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is de handhaving van
de aanrnerkelijk-belangheffing
beargumenteerd op de volgende gronden:
Een aanmerkelijk-belanghouder
kan uit hoofde van zijn maehtspositie in de
vennootsehap veelal zelfstandig de omvang van de winstuitdelingen bepalen.
Het laten vervallen van de aanmerkelijk-belangheffing
zou de deur naar een
anti-fiscale uitdelingspolitiek wijd openzetten. De aandeelhouder zou bij vervreemding de opgepotte reserves belastingvrij realiseren.
Ook al zijn aanmerkelijk-belanghouder
en ondernemer niet met elkaar te vergelijken, de inkomstenbelastingheffing
over de vervreemdingswinst blijft aanvaardbaar in die zin dat de aandeelhouder met een maehtspositie in de vennootsehap door het vervreemden van zijn aandelenbezit voor zieh hetzelfde bereikt als wanneer hij over haar ondernemingsreserves had besehikt. Deze besehikkingsmacht over de vennootschappelijke reserves mist de aandeelhouderbelegger.
De aanmerkelijk-belangheffing
is te beschouwen als een voorschot op de bij liquidatie verschuldigde inkomstenbelasting.
Uitgangspunt is derhalve de machtspositie van de aandeelhouder. Wanneer deze
zodanig is dat hij de opbouw of afbraak van reserves kan beinvloeden, dient de
winst bij vervreemding van (een deel van) zijn pakket te worden belast. Een eventueel verlies dient daartegenover aftrekbaar te zijn. Omdat de winst uit aanmerkelijk belang wordt belast naar het bijzondere tarief van 20070, is de verrekening van
het verlies zodanig geregeld dat 20% van het verlies als tax-credit wordt verstrekt
(artikel 60 Wet IB 1964).
De winst wordt bepaald door het verschil tussen de (in lid 4 nader gedefinieerde)
overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs. Uitgangspunt van de overdrachtsprijs is
de tegenprestatie bij vervreemding. Bij de verkrijgingsprijs wordt uitgegaan van
de tegenprestatie bij de verkrijging.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de aanmerkelijk-belangregeling
een subjectieve bron van inkomen is. De persoon van de vervreemder staat voorop. Pas
J. Zie voor een uitgebreide behandeling
van de aanmerkelijk-belangregeling
aanmerkelijk-belangregeling
en Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang.
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wanneer is vastgesteld dat het aandelenpakket als een aanmerkelijk-belangpakket
kwalificeert en de persoon als aandeelhouder kwalificeert, kan sprake zijn van
winst uit aanmerkelijk belang. In die zin kan slechts sprake zijn van zijn winst.I
De Hoge Raad in BNB 1967169lijkt uit te gaan van een objectieve bron van inkomen. De aanmerkelijk-belangwinst
zou objectief worden bepaald en vervolgens
zou het blote-eigendomsdeel aan de hoofdgerechtigde moeten worden toegerekend, In dit hoofdstuk zal worden uitgegaan van het subjectieve standpunt. De
aanmerkelijk-belangwinst
is het verschil tussen de verkrijgingsprijs
en overdrachtsprijs van de betrokken aandeelhouder. Andere factoren dan de toe- of afname van de reserves zouden geen invloed op de omvang van de aanmerkelijkbelangwinst mogen hebben.?
In het hiernavolgende wordt de invloed van een vruchtgebruik op de winst uit
aanmerkelijk belang besproken. In de eerste plaats zal worden besproken wie als
aanmerkelijk-belanghouder
kwalificeert, vruchtgebruiker of de hoofdgerechtigde
of beiden (10.2). Daarna zullen de verschillende situaties die voor de vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde kunnen ontstaan, worden besproken. In paragraaf 10.3
zal worden bezien wat de gevolgen voor de aanmerkelijk-belangheffing
zijn bij het
ontstaan van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik door uitgifte op een
. zodanig pakket (10.3.1). In dit geval wordt krachtens constante jurisprudentie een
vermogenstransactie aangenomen (met inachtneming van de verfijningen aangebracht in HR BNB 1987/103 en HR BNB 1989/74). In dit verband breng ik in herinnering dat in mijn opvatting elke vestiging van een recht van vruchtgebruik als
een afsplitsing van inkomsten zou moeten worden beschouwd, en zich derhalve
afspeelt in de inkomstensfeer. In deze paragraaf wordt bezien wat de opvatting
van de Hoge Raad voor gevolgen heeft voor de aanmerkelijk-belangheffing.
Hierna wordt bezien wat de gevolgen zijn wanneer de hoofdgerechtigde vervolgens de blote eigendom vervreemdt (10.3.2), wat de gevolgen zijn wanneer de
vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt (10.3.3), wat de gevolgen zijn wanneer de vruchtgebruiker de blote eigendom verwerft (10.3.4), wat de
gevolgen zijn wanneer de hoofdgerechtigde het vruchtgebruik verwerft (10.3.5) en
tot slot wordt bezien wat de gevolgen zijn wanneer een en ander om niet geschiedt
(10.3.6). In paragraaf 10.4 worden dezelfde problemen aan de or de gesteld, waarbij echter wordt uitgegaan van de vestiging van een voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik. Dit speelt zich af in de inkomstensfeer.
In paragraaf 10.5 komen dezelfde problemen aan de orde. Het uitgangspunt is
nu echter het ontstaan van vruchtgebruik door voorbehoud door de aandeelhouder. Hij vervreemdt dus slechts de blote eigendom. In paragraaf 10.6 wordt aandacht besteed aan het geval dat de volle eigendom van een aanmerkelijkbelangpakket waarop een recht van vruchtgebruik rust, wordt vervreemd.
In paragraaf 10.7 wordt aandacht besteed aan de vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid. Besloten wordt met een samenvatting in paragraaf 10.8.

2. Zie Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling,
3. Zie Hof 's-Gravenhage BNB 19771160.

biz. 32.
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10.2 Wie kwalificeert als aanmerkelijk-beJanghouder?
Op grond van artikel 39 lid 1 Wet IE 1964 is winst uit aanmerkelijk belang het
voordeel uit de vervreemding van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen
in of winstbewijzen van een vennootschap welker kapitaal geheel of ten dele in
aandelen is verdeeld. am voor de aanmerkelijk-belangheffing
in aanmerking te
komen, moet de belastingplichtige derhalve als aandeelhouder kwalificeren. In
HR BNB 1967/69 overwoog de Hoge Raad:
'dat, al moge nu, zoals in de toelichting bij het middel wordt aangevoerd,
alleen de eigenaar en niet de vruchtgebruiker
zijn aan te mer ken als
aanmerkelij k-belanghouder.'
Uit deze overweging kan worden afgeleid dat de vruchtgebruiker geen aandeelhouder is. In het geding was echter het uitgangspunt dat de hoofdgerechtigde voor
de aanmerkelijk-belangwinst
moest worden belast. Het geschil spitste zich toe op
de vraag hoe groot de winst voor de hoofdgerechtigde was. Blijkbaar legt de Hoge
Raad zich neer bij het uitgangspunt dat slechts de hoofdgerechtigde als aandeelhouder kwalificeert.
In dit verband kan tevens worden gewezen op de bepalingen in Boek 2 BW4,
waaruit blijkt dat de hoofdgerechtigde als aandeelhouder wordt beschouwd en
niet de vruchtgebruiker.
Volgens Blokland! kan de vruchtgebruiker nimmer als onrniddellijk aandeelhouder of als middellijk aanmerkelijk-belanghouder
worden aangemerkt. Ook al
zou de vruchtgebruiker het sternrecht hebben, dan nog kan niet worden gezegd dat
de vruchtgebruiker aandeelhouder in het nominaal gestorte kapitaal wordt. Ook
Nouwen'' is van mening dat de vruchtgebruiker geen aandeelhouder is. Hij motiveert dit met een verwijzing naar B 77737 en het feit dat de vruchtgebruiker niet
over een machtspositie beschikt.
Men kan zich echter afvragen of de vruchtgebruiker geen machtspositie bekleedt. Bij beantwoording van deze vraag kan het sternrecht een belangrijke rol
speJen. Volgens Zwemmerf
kan de vruchtgebruiker
als aanmerkelijkbelanghouder worden beschouwd wanneer de vruchtgebruiker het stemrecht heeft
over de bestemming van de winst. In dat geval kan de vruchtgebruiker immers
besluiten tot een anti-fiscale uitdelingspolitiek
waar juist de aanmerkelijkbelangregeling op ziet. De vraag is echter of dit voldoende is om de vruchtgebruiker als aanmerkelijk-belanghouder
te kwalificeren.
De aanmerkelijkbelangregeling heeft als doel de opgepotte reserves die tijdens de bezitsperiode van
de aandeelhouder worden gereaJiseerd in een tegenprestatie bij vervreemding, te

4. Zie de tekst van de artikelen 2:88 lid 5 en 2: 197 lid 5 waarin is bepaaJd dat de rechten op aandelen
die voortkomen uit een aandeel toekomen aan de aandeelhouder
onder eventuele vergoeding van de
waarde aan de vruchtgebruiker.
5. Winst uit aanmerkelijk belang, biz. 98.
6. Over het aanmerkelijk belang, biz. 17.
7. In deze resolutie geeft de Secretaris-Generaal te kennen dat hij van mening is dat de hoofdgerechtigde
voor de winst uit aanrnerkelijk belang in de heffing dient te worden betrokken.
8. De fiscaJe gevolgen van de vervreemding van genotsrechten, biz. 81182.
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belasten. Wanneer de vruchtgebruiker een machtspositie bekleedt in de vennootschap en besluit tot oppotting, kan de kwalificatie van de vruchtgebruiker als aandeelhouder geen uitkomst bieden. Wanneer de vruchtgebruiker immers zijn
vruchtgebruik verkoopt, zal dat, gezien het dividendverleden, niet veel waard zijn,
terwijl juist de waarde van de aandelen is gestegen door de opgepotte winsten. Die
waardestijging zal alleen de hoofdgerechtigde kunnen realiseren door verkoop van
zijn aandelen, tenzij men zou mogen aannemen dat de waarde van het vruchtgebruik positief wordt beinvloed door de opgepotte reserves, in die zin dat in de toekomst veel ruimte is voor dividenduitkeringen.
C. van Soest? merkt op dat wanneer tijdens het vruchtgebruik winsten in de
vennootschap zijn opgehoopt, partijen het er in de regel over eens zullen zijn, dat
bij vervreemding van de aandelen een part van die winst aan de vruchtgebruiker
moet toevallen. Dit zal echter uitdrukkelijk tussen vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde moeten zijn overeengekomen, omdat dit niet voortvloeit uit de burgerrechtelijke bepalingen omtrent het recht van vruchtgebruik. Wanneer dit tussen
vruchtgebruiker en hoofdgerechtigde is overeengekomen, betekent dit naar mijn
mening niet dat dus de vruchtgebruiker winst uit aanmerkelijk belang geniet. Een
gedeelte van de winst dient de hoofdgerechtigde dan aan de vruchtgebruiker af te
staan. Deze verplichting vloeit voort uit een obligatoire overeenkomst welke niet
met zich meebrengt dat de vruchtgebruiker een gedeelte van de aanmerkelijkbelangwinst geniet.
Christiaanse'? is van mening dat de vruchtgebruiker als middellijk aandeelhouder kan worden beschouwd. Hij baseert zijn standpunt op HR BNB 1955/50 in
welk geval de deelnemingsvrijstelling werd onthouden aan een vruchtgebruiker
omdat deze geen rechtstreeks aandeelhouder is. In dit verband wees de Hoge Raad
op de andere bewoordingen van de aanmerkelijk-belangregeling
waarin wordt
gesproken van rniddellijk of onmiddellijk aandeelhouderschap
in plaats van
'rechtstreeks'. Christiaanse leidt uit deze verwijzing af dat mag worden aangenomen dat de vruchtgebruiker voor de aanmerkelijk-belangregeling
als middellijk
aandeelhouder kan worden aangemerkt.
In HR BNB 19871229 heeft de Hoge Raad ten aanzien van certificaathouders
overwogen dat zij als middellijk aandeelhouders in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling moeten worden beschouwd, omdat de overeenkomst aan hen zodanig recht tegenover het Administratiekantoor
toekent, dat zii het economische belang bij die aandelen bezitten. Afgezien van de vraag of de certificaathouder niet
als onrniddellijk aandeelhouder moet worden beschouwd II, heeft de Hoge Raad
terecht het econornische belang bij de aandelen van doorslaggevende betekenis
geacht voor het antwoord op de vraag of iemand als aandeelhouder in de zin van
de aanmerkelijk-belangregeling
kan worden aangemerkt. De vruchtgebruiker
heeft geen econornisch belang bij de aandelen als zodanig (hij heeft slechts belang
bij de vruchten van de aandelen), zodat naar mijn mening kan worden gesteld dat
de vruchtgebruiker geen aandeelhouder is voor de toepassing van artikel 39 Wet
IB 1964.
Uitgaande van mijn opvatting dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik
9. WFR 1959/4456. biz. 478.
10. Aanmerkelijk belang, biz. 19.
II. Zie Van Dijck, De aanrnerkelijk-belangregeling,

biz. 50.
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een vervreemding van inkornsten inhoudt, kan in dat opzicht de vruchtgebruiker
eveneens niet als aanmerkelijk-belanghouder
kwalificeren. De waarde van het
recht van vruchtgebruik wordt door de te verwachten vruchten bepaald. Dat de
vruchtgebruiker stemrecht heeft, kan hooguit het vruchtgebruik waardevoller maken omdat de vruchtgebruiker zelf invloed op de omvang van de vruchten kan uitoefenen.P De opgepotte reserves kunnen slechts door de hoofdgerechtigde worden gerealiseerd bij de vervreemding van de aandelen. Hij heeft derhalve het belang bij de aandelen.
Bij de totstandkoming van de aanmerkelijk-belangregeling
is weliswaar de
'macht' van de aandeelhouder van belang geweest, zonder macht immers geen
anti-fiscale uitdelingspolitiek, de belastingheffing sluit echter aan bij het belang
dat een aandeelhouder heeft in de vennootschap.
De conclusie uit het voorgaande is, dat de vruchtgebruiker geen aandeelhouder
is in de zin van de aanmerkelijk-belangregeling
en de hoofdgerechtigde wel als zodanig moet worden beschouwd.

10.3 Het ontstaan van een onvoorwaardelijk

recbt van vrucbtgebruik

Zoals reeds beschreven in hoofdstuk 4 kan een reeht van vruchtgebruik ontstaan
door uitgifte of door voorbehoud. In het eerste geval vestigt de aandeelhouder een
recht van vruchtgebruik op zijn aanmerkelijk-belangpakket
ten behoeve van een
derde en in het tweede geval vervreemdt hij de blote eigendom van de aandelen
en behoudt hij voor zichzelf het recht van vruchtgebruik voor. Voor de civielrechtelijke aspecten verbonden aan het recht van vruchtgebruik op aandelen wordt
verwezen naar deel I van hoofdstuk 8.
In het hiernavolgende zal eerst aandacht worden besteed aan het ontstaan van
een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik door uitgifte. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in mijn optiek elke afsplitsing van het recht van vruchtgebruik
als afsplitsing van inkomsten moet worden besehouwd, zodat hetgeen hieronder
in paragraaf 10.3.1 wordt besproken in mijn visie tot andere conclusies moet leiden.

10.3.0 Het ontstaan van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik door
uitgifte onder bezwarende titel
In de door de Hoge Raad ontwikkelde jurisprudentie moet bij vestiging van een
recht van vruehtgebruik onder bezwarende titel onderscheid worden gemaakt tussen een onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik (zie deel
II van hoofdstuk 2). De vervreemding van een onvoorwaardelijk reeht van vruchtgebruik onder bezwarende titel wordt aangemerkt als een transactie in de vermogenssfeer. Een deel van het vermogensbestanddeel
wordt vervreemd. In die zin
zou sprake zijn van een vervreemding in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling (aan de inkomsten uit vermogen komt men dan niet toe. Dat is alleen het geval indien inkomsten worden verkocht), In HR BNB 1976/131 heeft de
12. Binnen de marges van de goede trouw, tie artikel2:11
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Hoge Raad de schenking van een recht van vruchtgebruik van een aanmerkelijkbelangpakket als vervreemding aangemerkt.P De meeste schrijvers gaan er eveneens van uit dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik als een vervreemding
in de zin van artikel 39 Wet IB 1964 moet worden beschouwd.l"
Twijfel omtrent deze opvatting kan bestaan wanneer men ervan uitgaat dat de
vruchtgebruiker slechts recht heeft op de toekomstige vruchten uit het aandeel terwijl de aanrnerkelijk-belangheffing
beoogt de opgepotte reserves gedurende de bezitsperiode in de heffing te betrekken.P Hierbij kan worden aangetekend dat de
toekomstige vruchten die de vruchtgebruiker gaat genieten, afkomstig kunnen zijn
uit reserves die reeds ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik
zijn opgebouwd.
Wanneer wordt uitgegaan van een vervreemding in de zin van artikel 39 lid 1
Wet IB 1964, rijst vervolgens de vraag hoe de omvang van de winst moet worden
bepaald. Krachtens het eerste lid van artikel 39 Wet IB 1964 wordt het voordeel
uit de vervreemding gesteld op het verschil tussen de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs. De overdrachtsprijs bedraagt de vergoeding die de hoofdgerechtigde ontvangt ter waarde van het recht van vruchtgebruik.l" Het probleem schuilt
echter in de verkrijgingsprijs. Deze kan op twee manieren worden bepaald. Enerzijds kan een evenredig deel van de verkrijgingsprijs aan het vruchtgebruik worden toegerekend!", anderzijds kan deze op nihil worden gesteld omdat de verkrijgingsprijs door de vestiging van het recht van vruchtgebruik voor de aandeelhouder niet verandert.l'' Deze laatste methode werd verdedigd met een verwijzing
naar de toerekeningswijze van de verkrijgingsprijs aan claims;'?
Wordt echter een evenredig gedeelte van de verkrijgingsprijs in mindering op
de overdrachtsprijs
gebracht, dan ontstaan problemen bij het einde van het
vruchtgebruik. Op dat moment wast de blote-eigendomswaarde
bij de hoofdgerechtigde aan tot volle eigendom. De vraag is dan of de aanrnerkelijk-belangwinst
hiermee kan worden gecorrigeerd.
Er laten zich drie mogelijkheden denken. In de eerste plaats geldt als verkrijgingsprijs het restant van de verkrijgingsprijs (het evenredig gedeelte dat aan de
blote eigendom kon worden toegerekend, het gedeelte dat aan het vruchtgebruik
13. Overigens was in dit geval geen sprake van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik in die zin
dat het slechts ten einde zou komen door bet overlijden van de vruchtgebruiker. De duur van het vruchtgebruik was naast het leven van de vruchtgebruiker tevens afhankelijk van het leven van de hoofdgerecbtigde.
14. Zie onder andere Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang, bIz. 37; Zwemrner, De fiscale gevolgen
van de vervreemding van genotsrechten,
biz. 88 en J. van Soest, Preadvies voor de broederscbap van
Candidaat-Notarissen
1971, biz. 55. Anders echter Woelders, MBB nr. II 1969, biz. 208. Van Dijck,
De aanmerkelijk-belangregeling,
biz. 128 gaat ervan uit dat sprake is van een vervreemding in de zin
van artikel 39 lid I Wet IB 1964. Op biz. 185 nuanoeert hij zijn standpunt.
15. Zie onder andere Van Soest, Preadvies voor de broederscbap van Candidaat-Notarissen
1971, biz.
55 en Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling,
biz. 185.
16. Bij een onzakelijke waardebepaling kan een correctie op grond van artikel39lid
5 Wet IB 1964 optreden.
17. In deze zin Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling,
biz. 185 en Van Soest, Preadvies voor de
broederschap van Candidaat-Notarissen
1971, biz. 55.
18. In deze zin Blokland, Winst uit aanrnerkelijk belang, bIz. 41. Hij wil een uitzondering maken voor
de situatie dat de blote-eigendomswaarde
daalt beneden de verkrijgingsprijs.
19. Zie Dijstelbloem, WFR 1976/5266. Naar aanleiding van HR BNB 1986/15 is dit argument vervallen.
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kon worden toegerekend is immers al gebruikt). In de tweede plaats laat het zich
denken dat de verkrijgingsprijs van de aanmerkelijk-belangaandelen
moet worden
verhoogd met de aanmerkelijk-belangwinst
ten tijde van de vestiging van het recht
van vruchtgebruik.P En in de derde plaats zou men ervan uit kunnen gaan dat
de waardestijging van de aandelen door veroudering van de vruchtgebruiker uit
de overdrachtswinst moet worden geelimineerd, omdat deze waardestijging van de
aandelen niet door de oppotting van reserves is veroorzaakt.
Vooraleer de verschillende mogelijkheden worden bezien, dient te worden opgemerkt dat het niet van belang is of de uitgekeerde reserves stammen uit de reeds
bestaande winst ten tijde van de verwerving van de aandelen, dan weI uit toekomstige winsten:
A bezit aandelen met een verkrijgingsprijs,
tevens gestort kapitaal, van
f 100 000. Vanwege opgepotte reserves bedraagt de werkelijke waarde van de aandelen f 300 000. A vervreemdt de aandelen aan B voor f 300 000. Hij realiseert
een aanmerkelijk-belangwinst
van f 200 000. Vervolgens laat B de winstreserves
ter grootte van f 100 000 uitkeren. Hij wordt belast voor f 100 000 als inkomsten
uit vermogen. Wanneer hij vervolgens de aandelen vervreemdt, ontvangt hij
f 200 000. Zijn verkrijgingsprijs bedraagt f 300 000 zodat hij een verlies uit aanmerkelijk belang realiseert van f 100 000.
B laat niets van de bestaande reserves uitkeren. In de komende jaren groeit de
winstreserve aan met f 100 000. Wanneer B deze laat uitkeren, geniet hij inkomsten uit vermogen, wanneer hij deze oppot en bij vervreemding realiseert, geniet hij aanmerkelijk-belangwinst.
In beide gevallen wordt in totaal over f 300 000
geheven. Bij A over f 200 000 aanmerkelijk-belangwinst
en bij B over f 100 000
inkomsten uit vermogen of eveneens aanmerkelijk-belangwinst
afhankelijk van
het gegeven of hij uitdeelt of oppot.
Wanneer B de nieuwe winsten laat uitkeren dan worden deze uitkeringen bij
hem belast als inkomsten uit vermogen en zal zijn aanmerkelijk-belangwinst
nihil
bedragen.
Het is derhalve niet van belang of de uitkeringen uit bestaande dan weI nieuwe
winsten worden betaald. Wordt uitgekeerd dan worden de winsten bij de aandeelhouder belast als inkomsten uit vermogen, wordt niet uitgekeerd dan worden de
winsten bij de aandeelhouder belast als winst uit aanmerkelijk belang ten tijde van
de vervreemding.
Wat zijn nu de gevolgen wanneer een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik
op een aanmerkelijk-belangpakket
wordt gevestigd? Een en ander zal worden bezien aan de hand van de volgende uitgangspunten.
A bezit een aanmerkelijk-belangpakket.
Zijn verkrijgingsprijs
bedraagt
f 100 000. Op het moment dat hij een recht van vruchtgebruik vestigt ten behoeve
van B bedraagt de werkelijke waarde van zijn pakket f 300 000. In de toekomst
wordt f 100 000 winst behaald door de vennootschap die volledig aan de vruchtgebruiker zal worden uitgekeerd. De waarde van het vruchtgebruik is gelijk aan de
contante waarde van de te verwachten uitkeringen. Deze wordt gesteld op
20. Zie Verburg in zijn noot bij HR BNB 1976/131
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f 75 000. Bij het einde van het recht van vruchtgebruik bedraagt de volle waarde
van de aandelen f 300 000, zodat gedurende de bezitsperiode van A f 200 000 is
opgepot.
A geniet een vervreemdingsprijs van f 75 000. De verkrijgingsprijs bedraagt op
grond van de evenredigheidsmethode f 25 000 zodat hij een winst realiseert van
f 50 000.
B geniet inkomsten uit verrnogen tot f 100 000. Bij het einde van het vruchtgebruik vervreemdt A zijn aanmerkelijk-belangpakket.
In totaal is gedurende zijn
bezitsperiode f 200 000 opgepot.
(i)
Op het moment dat A zijn aanmerkelijk-belangpakket
vervreemdt, bedraagt de waarde van de aandelen f 300 000. De resterende verkrijgingsprijs
van A bedraagt f 75 000. Wordt de verkrijgingsprijs van A niet opgehoogd,
dan is de vervreemdingswinst f 300 000 - f 75 000 = f 225000. In totaal
wordt geheven over f 50 000 aanrnerkelijk-belangwinst
ten tijde van de
vestiging van het recht van vruchtgebruik en f 225 000 bij vervreemding van
de aandelen, in totaal dus f 275 000.
(ii)
Wordt de verkrijgingsprijs opgehoogd met de gerealiseerde aanrnerkelijkbelangwinst ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik (f 50 0(0), dan
bedraagt de aanmerkelijk-belangwinst
f 175 000 (f 300 000 - f 125000).
In totaal is geheven over f 50 000 aanmerkelijk-belangwinst
bij A ten tijde
van de vestiging van het recht van vruchtgebruik en vervolgens bij vervreemding van de aandelen over f 175 000. In totaal over f 225 000.
(iii)
Omdat de waardestijging van de aandelen ten gevolge van de veroudering
van het vruchtgebruik niet kan worden herleid tot opgepotte reserves, moet
de aanmerkelijk-belangwinst
worden gecorrigeerd met de waardestijging
die door die veroudering is veroorzaakt. De winst ten tijde van de vervreernding van de aandelen bedraagt f 225 000 (f 300 000 - f 75 000), omdat
f 75 000 is te herleiden tot verouderingswinst, bedraagt de aanmerkelijkbelangwinst
slechts f 150000. In totaal is geheven over f 50000
aanmerkelijk-belangwinst
bij A ten tijde van de vestiging van het recht van
vruchtgebruik
en vervolgens bij vervreemding van de aandelen over
f 150000. In totaal over f 200 000.
Op grond van de strekking van de aanmerkelijk-belangregeling
zou over niet meer
dan f 200 000 mogen worden geheven (de overige f 100 000 worden uitgekeerd,
zodat hiervoor artikel 24 Wet IB 1964 geldt). Bij een evenredige toerekening van
de verkrijgingsprijs kan dit aIleen worden bereikt door de verkrijgingsprijs van A
desondanks in stand te laten (f 100 000) en die te verhogen met de aanmerkelijkbelangwinst ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik (f 50 (00), of door
de verouderingswinst (door veroudering van het vruchtgebruik) uit de overdrachtsprijs te elimineren.
Mijn voorkeur gaat uit naar deze laatste mogelijkheid. Door de vestiging van
het recht van vruchtgebruik
heeft A een gedeelte van zijn aanrnerkelijkbelangpakket vervreemd en daarmee een gedeelte van zijn verkrijgingsprijs verbruikt. De ratio van de aanmerkelijk-belangregeling
is het belasten van de opgepotte reserves gedurende de bezitsperiode. Slechts de aangroei of afname van de
winstreserves behoort tot uitdrukking te komen in de aanrnerkelijk-belangwinst.
Wanneer deze winst door andere factoren wordt beinvloed, behoort een correctie
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plaats te vinden. Aangezien de waardestijging van de aandelen ten gevolge van de
veroudering van het recht van vruchtgebruik niet haar grondslag vindt in de opgepotte reserves, behoort deze verouderingswinst uit de aanmerkelijk-belangwinst
te
worden geelimineerd.e'
Wanneer bij de vestiging van het vruchtgebruik de verkrijgingsprijs op nihil wordt
gesteld, realiseert A een aanmerkelijk-belangwinst
ter grootte van f 75 000. Vervolgens wordt bij B f 100 000 inkomsten uit vermogen belast. Bij het einde van
het vruchtgebruik bezit A de volle eigendom met een waarde van f 300 000. Wanneer hij nu het pakket vervreemdt, bedraagt zijn verkrijgingsprijs f 100 000.
(i)
Zonder ophoging met de reeds gerealiseerde aanmerkelijk-belangwinst
realiseert hij een winst van f 200 000. Ten tijde van de vestiging van het recht
van vruchtgebruik heeft hij een aanmerkelijk-belangwinst
gerealiseerd van
f 75 000. In totaal dus f 275 000.
(ii)
Wanneer de verkrijgingsprijs van A wordt opgehoogd met de gerealiseerde
aanmerkelijk-belangwinst
ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik,
bedraagt de vervreemdingswinst voor A f 125 000 (f 300 000 - f 175 000).
Ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik heeft hij een
aanmerkelijk-belangwinst
gerealiseerd
van f 75 000. In totaal dus
f 200 000.
(iii) Wanneer de waardestijging ten gevolge van de veroudering van het vruchtgebruik uit de aanrnerkelijk-belangwinst
wordt geelimineerd, bedraagt deze
f 125 000 (f 200 000 - f 75 000). Ten tijde van de vestiging van het recht
van vruchtgebruik heeft hij een aanmerkelijk-belangwinst
van f 75 000 behaald. In totaal dus f 200 000.
In dit geval kan een juiste heffing worden bereikt door de resterende verkrijgingsprijs met de heffingsgrondslag te verhogen, of door eliminatie van de verouderingswinst uit de aanmerkelijk-belangwinst.
Overigens lijkt het me niet juist om
de verkrijgingsprijs bij de vestiging van een vruchtgebruik op nihil te stellen. Indien de vestiging als belastbaar feit voor de aanmerkelijk-belangregeling
wordt
aangemerkt, ligt het voor de hand de verkrijgingsprijs naar evenredigheid toe te
rekenen.P
Uit het voorgaande voigt dat wanneer men aanneemt dat de vestiging van een
recht van vruchtgebruik onder omstandigheden een belastbaar feit voor de
aanmerkelijk-belangheffing
oplevert, doel en strekking van de aanmerkelijk-

21. Zie Van Dijck, De aanmerkelijk-belangregeling,
biz. 181; Nouwen, Over het aanmerkelijk belang,
biz. 24, met een beroep op de hardheidsclausule; C. van Soest, WFR 1959/4456, biz. 479. Anders echter
Blokland, Winst uit aanmerkelijk belang, biz. 231 e. v. Hij is van mening dat de verouderingswinst mede
de aanmerkelijk-belangwinst
dient te beinvloeden. Hij acht berekeningen niet noodzakelijk om vermeende onjuistheden te elimineren. Zoals hierna zal blijken zijn naar mijn mening wei berekeningen
nodig om aan te tonen dat de verouderingswinst uit de overdrachtsprijs moet worden geelimineerd, Volgens Zwemmer, De fiscale gevolgen van de vervreemding van genotsrechten, biz. 85, wordt de verouderingswinst wei in de aanrnerkelijk-belangheffing
betrokken, maar wordt vervolgens door een transactie
in de inkomstensfeer aan te nemen voor zover het de waarde van het vruchtgebruik betreft, deze verouderingswinst weer geelimineerd.
22. Anders Bloldand, Winst uit aanmerkelijk belang, biz. 233.
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belangregeling met zich meebrengen dat de verouderingswinst wordt geelimineerd.
Over deze verouderingswinst
wordt anders immers gedeeltelijk
aanmerkelijk-belangheffing
verschuldigd ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik en, in verband met de verlaagde verkrijgingsprijs, gedeeltelijk ten tijde
van de vervreemding van de aandelen, terwijl deze winst niet kan worden herleid
tot opgepotte reserves gedurende de bezitsperiode van de aandeelhouder.
Tot zover volgde ik het voetspoor van de Hoge Raad. Mijn mening leidt echter
tot andere resultaten.

lO.3.b Is de vestiging van een onvoorwaardelijk
aanmerkelijk-belangtransactie?

recht van vruchtgebruik

een

Zoals ik in hoofdstuk 2 en 4 heb uiteengezet, ben ik van mening dat de vestiging
van een vruchtgebruik, ongeacht de duur, als vervreemding van inkomsten moet
worden gekwalificeerd. Neemt men met mij aan dat sprake is van vervreemding
van inkomsten, dan kan dus geen sprake zijn van vervreemding van (een deel van)
het vermogen. In die optiek kan de aanmerkelijk-belangregeling
geen rol spelen
bij de vestiging van een vruchtgebruik op een zodanig aandelenpakket.
De
aanmerkelijk-belangregeling
veronderstelt immers de vervreemding van (een deel
van) de aandelen.
Volledigheidshalve wijs ik erop dat de rangorderegeling zoals die in onze Wet
op de inkomstenbelasting is neergelegd, hier naar mijn mening geen rol speelt. Er
is immers geen sprake van een samenloop tussen de aanmerkelijk-belangheffing
en de inkomsten uit vermogen bij de vestiging van een recht van vruchtgebruik.
De vestiging van het recht van vruchtgebruik wordt gekwalificeerd als vervreemding van inkomsten in welk geval het regime van de vermogensinkomsten van toepassing is. Ook wanneer de vestiging van het recht van vruchtgebruik om niet
plaatsvindt, komt men dan niet toe aan de aanmerkelijk-belangheffing,
omdat dit
een vervreemding van (een deel van) de aandelen veronderstelt, hetgeen niet het
geval is.
Wordt de vestiging van een recht van vruchtgebruik als een vermogenstransactie
aangemerkt, dan komt men niet toe aan de inkomsten uit vermogen omdat niet
de inkomsten doch (een deel van) de bron wordt vervreemd en kan slechts de
aanmerkelijk-belangregeling
van toepassing zijn.
In mijn visie wordt de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder alle omstandigheden geregeerd door artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 voor de aandeelhouder.
De vruchtgebruiker geniet de inkomsten op grond van artikel 24 Wet IB 1964 en
kan de betaalde koopsern op grond van artikel 35 Wet IB 1964 aftrekken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 38 lid 3 Wet IB 1964.
In de opvatting van de Hoge Raad echter wordt de vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik als een vermogenstransactie
beschouwd. Dit
betekent dat (een gedeelte van) de bron wordt vervreemd. In dat geval zal sprake
zijn van een aanmerkelijk-belangtransactie.
Door de vestiging van het recht van
vruchtgebruik daalt de waarde van de aandelen. Tot die waardedaling realiseert
de aandeelhouder de winstreserves in de vorm van de tegenprestatie. Wanneer een
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tegenprestatie ontbreekt, wordt de aandeelhouder op grond van artikel 39 lid 5
Wet IB 1964 geacht de winstreserves eveneens te hebben gerealiseerd.
Voorbeeld
A bezit een pakket aandelen ter waarde van f 300 000. Zijn verkrijgingsprijs bedraagt f 100 000. In jaar 1 vestigt hij een recht van vruchtgebruik ten behoeve van
B. De waarde van het vruchtgebruik bedraagt f 75 000. Vervolgens verkoopt A
de blote eigendom van zijn pakket aan C voor f 225 000.
Wanneer we aannemen dat de vestiging van het recht van vruchtgebruik geen belastbaar feit in de zin van artikel 39 Wet IB 1964 is, dan betekent dit dat A een
overdrachtsprijs
realiseert van f 225 000. Zijn verkrijgingsprijs
bedraagt
f 100 000 zodat een aanmerkelijk-belangwinst
van f 125 000 resteert, terwijl gedurende zijn bezitsperiode winsten zijn opgepot tot een bedrag van f 200 000. Hij
heeft in dit geval derhalve reserves tot een bedrag van f 75 000 gerealiseerd ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik.
Wanneer men, in het voetspoor van de Hoge Raad, aanneemt dat de vestiging
van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik een vermogenstransactie is, betekent dit dat een deel van de aandelen wordt vervreemd, zodat heffing op grond
van artikel 39 Wet IB 1964 moet plaatsvinden. Ten tijde van de vestiging van het
recht van vruchtgebruik
bedraagt de aanmerkelijk-belangwinst
f 75 000 f 25 000 = f 50 000. De vervreemding van de blote eigendom levert een winst op
van f 225 000 - f 75 000 = f 150 000. In totaal wordt derhalve bij A f 200 000
als winst uit aanmerkelijk belang in de heffing betrokken, welk bedrag overeenstemt met de gedurende zijn bezitsperiode opgepotte reserves.
Wanneer A de blote eigendom niet vervreemdt, dan zal bij het einde van het
vruchtgebruik het aandelenpakket een waarde hebben van f 300 000. Gedurende
A's bezitsperiode blijkt in totaal f 200 000 te zijn opgepot. Zijn resterende verkrijgingsprijs bedraagt f 75 000. Zijn aanmerkelijk-belangwinst
bij vervreemding van
de volle eigendom bedraagt dan f 225 000. Deze dient te worden gecorrigeerd met
de verouderingswinst ad f 75 000 zodat een aanmerkelijk-belangwinst
overblijft
van f 150 000. Te zamen met de aanmerkelijk-belangwinst
ten tijde van de vest iging van het recht van vruchtgebruik ten bedrage van f 50 000 wordt wederom in
totaal over f 200 000 geheven.
Omdat de vestiging van het recht van vruchtgebruik als vermogenstransactie
wordt bestempeld, bemvloedt het recht van vruchtgebruik de aanmerkelijkbelangwinst. Dit is anders wanneer de vestiging van een recht van vruchtgebruik
als inkomstentransactie
wordt beschouwd. In dat geval worden inkomsten vervreemd en niet de aandelen zelf, zodat deze transactie geen invloed op de
aanmerkelijk-belangwinst
mag en kan hebben. Zie hieromtrent nader paragraaf
lOA.

lO.3.c De hoofdgerechtigde

vervreemdt de blote eigendom

In deze paragraaf zullen de gevolgen worden besproken die zijn verbonden aan
de vervreemding van de blote eigendom van een aanmerkeIijk-belangpakket
door
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de hoofdgerechtigde.
vruchtgebruiker.

Het vruchtgebruik

eindigt slechts bij het overlijden van de

De gegevens van de casus aan de hand waarvan de gevolgen zullen worden bezien
lui den als voigt: Begin jaar 1 bezit A de volle eigendom van een aanmerkelijkbelangpakket. De werkelijke waarde bedraagt f 300 000. De verkrijgingsprijs bedraagt f 100 000. Op dat moment vestigt hij een recht van vruchtgebruik ten behoeve van B. ABe winsten van de vennootschap gedurende bet vruchtgebruik zullen worden uitgekeerd. Op grond hiervan verwacht B uit hoofde van zijn recht van
vruchtgebruik jaarlijks gemiddeld f 10 000 aan vruchten te ontvangen, gedurende
een periode van 13 jaar. 23 De waarde van het vruchtgebruik bedraagt, bij een
marktrente van 9070 ca. f 75 000.
Onmiddellijk na de vestiging van het recht van vruchtgebruik vervreemdt A de
blote eigendom aan C voor f 225 000. Bij het einde van het recht van vruchtgebruik heeft het aandelenpakket een waarde van f 300 000 omdat alle winsten aan
de vruchtgebruiker zijn uitgekeerd.
In totaal is derhalve f 200 000 opgepot gedurende de bezitsperiode van A.
Op het moment dat A het recht van vruchtgebruik vestigt, realiseert hij een
aanmerkelijk-belangwinst
ten bedrage van f 50 000 (f 75 000 - f 25 000). Vervolgens vervreemdt hij de blote eigendom van de aandelen aan C voor f 225 000.
De aanmerkelijk-belangwinst
bedraagt f 150000. In totaal realiseert A een
aanmerkelijk-belangwinst
van f 200000 hetgeen strookt met de opgepotte reserves gedurende zijn bezitsperiode.
Wanneer C na het einde van het vruchtgebruik de aandelen vervreemdt, ontvangt hij hiervoor f 300 000. Zijn verkrijgingsprijs bedroeg f 225 000. De winst
ter grootte van f 75 000 moet worden gecorrigeerd met de verouderingswinst
(f 75 000) zodat zijn aanmerkelijk-belangwinst
nihil bedraagt.
Deze wijze van berekenen levert een sluitend systeem op. Bij A wordt in totaal
f 200 000 aanmerkelijk-belangwinst
in aanmerking genomen, hetgeen overeenstemt met de opgepotte reserves gedurende zijn bezitsperiode. Bij C wordt geen
aanmerkelijk-belangwinst
geconstateerd hetgeen eveneens overeenstemt met de
opgepotte reserves gedurende zijn bezitsperiode.
De uitkomst verandert niet indien in de loop van het vruchtgebruik de waarde
van het vruchtgebruik toe- of afneemt door andere oorzaken dan de veroudering.
Indien bijvoorbeeld de jaarlijkse uitkering meer of rninder blijkt te bedragen dan
flO 000.
Tevens sluit deze wijze van winstberekening indien de vruchtgebruiker onverwacht eerder overlijdt of langer leeft dan voorzien. Wanneer hij voor het verstrijken van de geschatte dertien jaren overlijdt, worden de winsten aan C uitgekeerd.
Hij geniet de inkomsten uit vermogen. Worden de winsten opgepot, dan zal dat
in zijn aanmerkelijk-belangwinst
tot uitdrukking komen.
Aangaande de verouderingswinst moet nog worden opgemerkt dat die moet
worden berekend naar het moment waarop de aandelen worden vervreemd. Pas
op dat moment is naar rnijn mening te bepalen welk gedeelte van de vervreemdingsprijs betrekking heeft op de verouderingswinst. Door tussentijdse gebeurte23. Deze periode is gebaseerd op de levensverwachting

van B.
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nissen, zoals stijging van de waarde van het recht van vruchtgebruik doordat de
aandelen meer vruchten afwerpen dan was voorzien, of onvoorziene dating van
de waarde van het vruchtgebruik vanwege de gewijzigde gezondheidstoestand van
de vruchtgebruiker, kan de waarde van het vruchtgebruik veranderen en daarmee
de waarde van de blote eigendom.
Om de verouderingswinst te berekenen die gedurende de bezitsperiode van de
betrokken aandeelhouder is opgetreden, moet derhalve naar de waarde van het
vruchtgebruik ten tijde van de vervreemding worden gekeken, verrninderd met de
waarde van het vruchtgebruik ten tijde van de verkrijging.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat artikel25a Wet IB 1964 niet van toepassing is voor C nu het vruchtgebruik van B slechts eindigt bij zijn overlijden.

lO.3.d De vruchtgebruiker

vervreemdt het recht van vruchtgebruik

We gaan weer uit van dezelfde gegevens als vermeld in de vorige paragraaf. A
vestigt een recht van vruchtgebruik op zijn aanmerkelijk-belangpakket.
Het pakket heeft een waarde van f 300 000. Het recht van vruchtgebruik heeft een waarde
van f 75 000. De vruchtgebruiker vervreemdt vervolgens zijn recht van vruchtgebruik aan D. Er van uitgaande dat de vruchtgebruiker geen aandeelhouder is,
heeft deze transactie geen invloed op de aanmerkelijk-belangheffing.
In paragraaf
10.2 is reeds aan de orde gekomen dat de vruchtgebruiker niet als aanmerkelijkbelanghouder kan worden aangemerkt. Ook al zou hij stemrecht, en daarmee dus
macht, bezitten dan nog verzetten doel en strekking van de aanmerkelijkbelangregeling zich ertegen de vruchtgebruiker als aanmerkelijk-belanghouder
aan te merken. De vervreemding van het recht van vruchtgebruik betekent immers
niet dat hij opgepotte winsten realiseert. Hij ontvangt een vergoeding voor de te
verwachten vruchten.
In deze paragraaf is een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik het onderwerp van de bespreking. Dit speelt zich krachtens constante jurisprudentie en in
tegenstelling tot mijn opvatting, in de vermogenssfeer af (daargelaten de uitzonderingen als bedoeld in HR BNB 1987/103 en HR BNB 1989/74).
Wanneer na verloop van tijd de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik
vervreemdt, rijst de vraag of dit als een vermogenstransactie
moet worden beschouwd omdat dit etiket ten tijde van de vestiging is opgeplakt, of dat enkel door
het verloop van de tijd het recht van vruchtgebruik in de inkomstensfeer kan worden gesitueerd. In het eerste geval is de opbrengst voor de vruchtgebruiker niet belast en voor de verkrijger niet aftrekbaar. In het laatste geval is de vergoeding bij
de vervreemder belast, en bij de verkrijger aftrekbaar. Voor de bespreking van deze problematiek verwijs ik naar paragraaf 5.II.2.

1O.3.e De vruchtgebruiker

verwerft de blote eigendom

Stel dat in het genoemde voorbeeld de vruchtgebruiker nog in hetzelfde jaar de
blote eigendom van het aanmerkelijk-belangpakket
verwerft van A. Op dat moment heeft het vruchtgebruik nog steeds een waarde van f 75 000. De volle eigendomswaarde van het aanmerkelijk-belangpakket
bedraagt f 300 000. Omdat B al
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een som voor de toekomstige inkomsten heeft betaald, wordt hiermee bij de prijsbepaling rekening gehouden. Hij betaalt derhalve f 225000 voor de blote eigendom. Voor A zou moeten geld en hetgeen hiervoor in paragraaf 10.3.2 is vermeld.
Voor B geldt naar mijn mening als verkrijgingsprijs f 225 000, het bedrag dat hij
aan A heeft betaald voor de aandelen, vermeerderd met de waarde van het vruchtgebruik op het moment dat hij de aandelen verwerft. Ook dat offert hij op ter verkrijging van zijn pakket. Zijn verkrijgingsprijs bedraagt derhalve f 300 000. Wanneer hij later het aanmerkelijk-belangpakket
vervreemdt voor f 300 000 realiseert
hij een aanmerkelijk-belangwinst
van nihil hetgeen overeenkomt met de tijdens
zijn bezitsperiode opgepotte winsten.P'
Voor B is er geen ruimte om zijn vervreemdingsprijs te verminderen met de verouderingswinst van het vruchtgebruik. Omdat hij als vruchtgebruiker de blote eigendom van de aandelen verwerft, is het vruchtgebruik op dat moment door vermenging teniet gegaan, zodat van verouderingswinst geen sprake kan zijn,

1O.3.f De hoofdgerechtigde

verwerft de volle eigendom

Nog in hetzelfde jaar dat B het recht van vruchtgebruik heeft verworven, doet hij
afstand van zijn recht van vruchtgebruik ten behoeve van de hoofdgerechtigde.
De tegenprestatie bedraagt op dat moment f 75 000. Voor B leidt dit niet tot enige
fiscale gevolgen omdat hij een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik bezat.
Er is voor hem derhalve geen sprake van een inkomstentransactie
maar van een
vermogenstransactie.
Omdat de vruchtgebruiker geen aandeelhouder is, is er voor
hem geen sprake van een aanmerkelijk-belangtransactie.
Ten gevolge van de afstand van het recht van vruchtgebruik heeft de hoofdgerechtigde weer de volle eigendom van de aandelen die op dat moment f 300 000 bedraagt. De opgepotte
winsten gedurende A's bezitsperiode bedragen f 200000.
Ten tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik heeft A een
aanmerkelijk-belangwinst
ter grootte van f 50 000 gerealiseerd. Wanneer hij de
volle eigendom van de aandelen vervreemdt, bedraagt na de afstand de vervreemdingsprijs f 300 000. A heeft een resterende verkrijgingsprijs ten bedrage van
f 75 000. Zijn aanmerkelijk-belangwinst
bedraagt dan f 225 000. Wordt de verouderingswinst
uit de winst geelirnineerd, dan bedraagt zijn aanmerkelijkbelangwinst f 150000. Te zamen met de aanmerkelijk-belangwinst
ten tijde van
de vestiging van het vruchtgebruik levert dit weer een totale aanmerkelijkbelangwinst op van f 200 000 hetgeen overeenstemt met de winsten die gedurende
A's bezitsperiode zijn opgepot.
Men zou in dit geval ook kunnen betogen dat de verouderingswinst nihil is omdat deze door vermenging onmiddellijk weer is teniet gegaan. In dat geval moet
A's verkrijgingsprijs worden verhoogd met hetgeen hij aan de vruchtgebruiker ter
zake van de afstand heeft vergoed. Zijn verkrijgingsprijs bedraagt dan f 150 000
24. Hierbij is er van uitgegaan dat de jaarlijkse uitkering van ca. f 10000 is voortgezet. Wanneer, door
de verwerving van de blote eigendom van het pakket, de dividenduitkeringen
worden stopgezet, zal B
een hogere aanrnerkelijk-belangwinst
realiseren welke eveneens in overeenstemming is met de gedurende
zijn bezitsperiode opgepotte reserves.
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(f 75 000 + f 75 000). De vervreemdingsprijs bedraagt wederom f 300 000. In dit
geval bedraagt de aanmerkelijk-belangwinst
f 150000 zodat wederom te zamen
met de aanmerkelijk-belangwinst
ten tijde van de vestiging van het recht van
vruchtgebruik over f 200 000 wordt geheven.

JO.3.g Het ontstaan van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik door
uitgifte om niet
Uitgaande van het gegeven dat de vestiging van een onvoorwaardelijk recht van
vruchtgebruik een vervreemding is in de zin van artikel 39 lid 1 Wet IB 1964, zal
ook de schenking van een onvoorwaardelijk
recht van vruchtgebruik gevolgen
voor de aanmerkelijk-belangheffing
met zich meebrengen. Op grond van artikel
39 lid 5 Wet IB 1964 geldt als overdrachtsprijs de waarde in het economische verkeer van de aandelen. Bij de vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik zal de overdrachtsprijs op de waarde van het vruchtgebruik moeten worden gesteld. De gevolgen van de in voorgaande paragrafen beschreven transacties,
zijn niet anders indien deze om niet geschieden.

10.4 Het ontstaan van een voorwaardelijk
uitgifte

recht van vruchtgebruik

door

In de vorige paragraaf zijn de mogelijke gevolgen besproken die de vestiging van
een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik op een aanmerkelijk-belangpakket
met zich mee kunnen brengen. De vestiging van een voorwaardelijk recht van
vruchtgebruik zal in deze paragraaf aan de orde komen. Blijkens con stante jurisprudentie speelt een dergelijke transactie zich in de inkomstensfeer af. Volledigheidshalve merk ik op dat hetgeen hieronder voigt, naar mijn hierboven verdedigde mening bij elke vestiging van een recht van vruchtgebruik aan de orde zou moeten komen, ongeacht de duur van het recht van vruchtgebruik. In mijn opvatting
dient immers de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder alle omstandigheden als vervreemding van inkomsten te worden gekwalificeerd. Als eenmaal
vaststaat dat inkomsten zijn vervreemd, kan geen sprake meer zijn van een
aanmerkelijk-belangtransactie
omdat deze regeling juist niet uitgaat van de vervreemding van inkomsten maar van de vervreemding van (een deel van) de aande-

len.
Uitgegaan wordt weer van dezelfde gegevens als in de vorige paragraaf:
Begin jaar 1 bezit A de volle eigendom van een aanmerkelijk-belangpakket.
De
werkelijke waarde bedraagt f 300 000. De verkrijgingsprijs bedraagt f 100 000.
Op dat moment vestigt hij een recht van vruchtgebruik ten behoeve van B voor
een periode van 13 jaar. B verwacht uit hoofde van zijn recht van vruchtgebruik
jaarlijks gemiddeld f 10 000 aan vruchten te ontvangen. De waarde van het
vruchtgebruik bedraagt, bij een marktrente van 9070ca. f 75 000. Tijdens het
bestaan van het recht van vruchtgebruik wordt niets opgepot. Tijdens de bezitsperiode van A is derhalve f 200 000 opgepot.
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1O.4.a Het ontstaan van een voorwaardelijk
uitgifte

recht van vruchtgebruik

door

De vestiging van het vruchtgebruik wordt in dit geval beschouwd als vervreemding
van inkomsten. De transactie raakt de aanmerkelijk-belangheffing
niet. A ontvangt in jaar 1 f 75 000 van B voor het vruchtgebruik. Dit bedrag wordt bij A in
de heffing betrokken op grond van artike131 lid 1 Wet IB 1964. B wordt gedurende het vruchtgebruik in totaal belast voor de door hem ontvangen vruchten. Deze
bedragen f 10 000 gedurende 13 jaar. Hij wordt derhalve belast voor f 130000.
Op grond van artike135 jo. artikel38lid 3 Wet IB 1964 kan B het door hem opgeofferde bedrag ad f 75 000 getemporiseerd in mindering op zijn inkomen brengen.
Per saldo wordt hij belast voor f 55 000.

1O.4.b De hoojdgerechtigde

vervreemdt de blote eigendom

Onmiddellijk na de vestiging van het recht van vruchtgebruik vervreemdt A de
blote eigendom van de aandelen aan C voor f 225 000. Dat zou betekenen dat A
een aanmerkelijk-belangwinst
realiseert van f 125 000. De vestiging van het recht
van vruchtgebruik wordt niet als een aanmerkelijk-belangtransactie
beschouwd
omdat inkomsten worden verkocht. De verkrijgingsprijs van A blijft naar mijn
mening derhalve in stand. In totaal wordt A nu belast voor f 75 000 op grond van
artikel 31 lid 1 Wet IB 1964 en voor f 125 000 op grond van artikel 39 Wet IB
1964. Dit strookt met de gedurende zijn bezitsperiode opgepotte reserves. Als opgepotte reserves wordt echter slechts f 125 000 belast. De overige f 75 000 is een
vergoeding voor naar voren gehaalde inkomsten. Naar mijn mening mag deze
laatstbedoelde transactie geen invloed hebben op de omvang van de aanmerkelijkbelangwinst. Door de vestiging van het recht van vruchtgebruik (de vervreemding
van toekomstige inkomsten) ondergaan de reserves geen wijziging. Gedurende de
bezitsperiode van A is f 200000 opgepot en dit dient op grond van artikel 39 Wet
IB 1964 als aanmerkelijk-belangwinst
bij hem te verschijnen.
In het voorgaande is betoogd dat de verouderingswinst niet is te herleiden tot
een toename van de winstreserves en dat daarom de aanmerkelijk-belangwinst
met
de verouderingswinst moet worden gecorrigeerd. am dezelfde reden dient nu de
waarde van het vruchtgebruik (of de waarde van de vervreemde inkomsten) uit de
aanmerkelijk-belangwinst
te worden gehaald. Dat betekent dat de aanmerkelijkbelangwinst voor A moet worden verhoogd met f 75 000 zodat hij voor f 200 000
in de heffing wordt betrokken.
Wellicht ontstaat de indruk dat A voor te veel wordt belast. Dat dit niet zo is,
moge uit het volgende voorbeeld blijken:
Voorbeeld
A bezit een aanmerkelijk-belangpakket
ter waarde van f 300 000. Zijn verkrijgingsprijs bedraagt f 100 000. Hij vestigt een recht van vruchtgebruik ten behoeve
van B voor f 75000 en vervreemdt de blote eigendom aan C voor f 225000. Na
het einde van het vruchtgebruik vervreemdt C de volle eigendom van de aandelen
voor f 300 000.
Gedurende de bezitsperiode van A is f 200 000 opgepot, gedurende de bezitspe317
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riode van C is niets opgepot. De vruchtgebruiker heeft in totaal f 130000 inkomsten uit de aandelen genoten waarvoor hij f 75 000 aan A heeft betaald.
De vestiging van een recht van vruchtgebruik mag (evenals de vervreemding van
toekomstige dividenden) geen invloed hebben op de omvang van de aanmerkelijkbelangwinst omdat deze transactie geen invloed heeft op de opgepotte reserves.
Dit betekent dat A bij vervreemding van de blote eigendom een aanmerkelijkbelangwinst geniet van f 200 000. Zijn overdrachtsprijs bedraagt f 225 000, zijn
verkrijgingsprijs bedraagt f 100 000. De hieruit resulterende winst van f 125 000
moet worden gecorrigeerd met de waarde van het vruchtgebruik (f 75 000). Daarnaast wordt A belast voor f 75000 op grond van artikel3l lid 1 Wet IB 1964. Hij
heeft de inkomsten uit de aandelen vervroegd genoten door de vestiging van het
recht van vruchtgebruik. De uitkering van deze winsten vindt plaats gedurende de
bezitsperiode van C zodat deze uitkeringen de aanmerkelijk-belangwinst
van A
niet bemvloeden. De vruchtgebruiker verwerft inkomsten tot een bedrag van
f 130000 waarvoor hij f 75 000 opoffert. Dit bedrag kan hij met inachtneming
van artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 ten laste van zijn inkomen brengen.
De totaaltelling ziet er nu als volgt uit:
Heffing bij A:

Heffing bij C:

f 200
f 75
f 130
f 75
nihil

Totaal:

f 330 000

Heffing bij B:

000
000
000
000

winst uit aanmerkelijk belang
vervanging van inkomsten
inkomsten uit vermogen
aftrekbare kosten

Op deze wijze vindt de heffing plaats bij de juiste personen. Gedurende de bezitsperiode van A is f 200 000 opgepot. Dit bedrag verschijnt bij hem als
aanmerkelijk-belangwinst.
De door de vennootschap behaalde en uitgekeerde
winsten tijdens de bezitsperiode van C bedragen f 130 000, zodat hij geen
aanmerkelijk-belangwinst
realiseert. Doordat A bij voorbaat over deze inkomsten
heeft beschikt, heeft hij f 75 000 van deze inkornsten genoten en B f 55000.
De correctie van de aanrnerkelijk-belangwinst
bij A met f 75 000 vloeit voort uit
het feit dat de vestiging van het recht van vruchtgebruik de waarde van de aandelen weliswaar bemvloedt, maar deze waardeverrnindering niet voortkomt uit een
afname van de reserves. Deze nemen immers pas af bij uitkering van de reserves.
Zou de aanmerkelijk-belangwinst
niet worden gecorrigeerd met de waarde van het
vruchtgebruik, dan zouden andere elementen dan de opgepotte reserves gedurende
de bezitsperiode de aanmerkelijk-belangwinst
gaan beinvloeden. In het bovenstaande voorbeeld is gedurende de bezitsperiode van A f 200 000 opgepot. Deze geniet hij als winst. De overige f 75 000 geniet hij als vooruitbetaling van toekomstige uitkeringen. Deze toekomstige uitkeringen mogen de aanmerkelijkbelangwinst eerst bemvloeden op het moment dat ze daadwerkelijk worden uitgekeerd. Als A ten tijde van de uitkering nog aanmerkelijk-belanghouder
zou zijn
geweest, hadden de uitkeringen zijn winst beinvloedt, nu beinvloeden ze de
aanmerkelijk-belangwinst
van C.
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Op drie manieren kan de waarde van het vruchtgebruik (evenals de verouderingswinst) buiten de aanrnerkelijk-belangheffing
worden gehouden. Door verandering
van de verkrijgingsprijs, verandering van de overdrachtsprijs of correctie van de
aanmerkelijk-belangwinst.
Ik meen dat de verandering van de verkrijgingsprijs niet aan de orde kan komen. Door aan te nemen dat de vestiging van het recht van vruchtgebruik geen
invloed heeft op de aanmerkelijk-belangheffing,
blijft de verkrijgingsprijs van de
aanmerkelijk-belanghouder
in stand. Dat zou tevens betekenen dat de vestiging
van het recht van vruchtgebruik geen invloed op de overdrachtsprijs mag hebben,
hetgeen zou betekenen dat voor A de overdrachtsprijs moet worden gecorrigeerd
met de waarde van het vruchtgebruik. Daartegenover zou men echter kunnen betogen dat de overdrachtsprijs wordt bepaald door de ontvangen tegenprestatie en
dat in deze tegenprestatie de waardevermindering door het vruchtgebruik is verdisconteerd. De oplossing moet, zoals hiervoor reeds bleek, worden gezocht in de
correctie van de aanrnerkelijk-belangwinst.
Deze blijkt te zijn bemvloed door externe factoren, zodat doel en strekking van de aanrnerkelijk-belangregeling
een
correctie van die winst voorschrijven.
Tot correctie van de aanrnerkelijk-belangwinst
kwam eveneens het Hof Arnhem
in BNB 19721256. Het Hof overwoog dat de schenking van een recht van vruchtgebruik op een aanmerkelijk-belangpakket
niet als realisatie van reserves kan worden aangemerkt en dat bij de verkoop van de aandelen door de hoofdgerechtigde
na vestiging van het vruchtgebruik, voor de berekening van de aanmerkelijkbelangwinst de last van het vruchtgebruik moet worden verwaarloosd.

lO.4.c De vruchtgebruiker

vervreemdt het recht van vruchtgebruik:

Wanneer de vruchtgebruiker onmiddellijk na de verwerving van het recht van
vruchtgebruik dit recht vervreemdt voor f 75 000, wordt hij voor deze opbrengst
belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964. Ten tijde van de vestiging van
het recht van vruchtgebruik is dit gekwalificeerd als de vervreemding van inkomsten. Wanneer de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik vervreemdt,
vervreemdt hij derhalve inkomsten. Het nog niet afgetrokken gedeelte van de aankoopsom van het recht van vruchtgebruik kan hij hier op in mindering brengen,
met een maximum krachtens artikel 38 lid 3 Wet IB 1964 van f 75 000.
In mijn opvatting vervreemdt de vruchtgebruiker onder alle omstandigheden
toekomstige inkomsten zodat de ontvangen vergoeding voor hem een bate vormt
in de zin van artike131 lid 1 Wet IB 1964. De verkrijger van het recht van vruchtgebruik wordt voor de door hem ontvangen vruchten belast op grond van artikel
24 Wet IB 1964 en kan de betaalde koopsom op grond van artikel35 Wet IB 1964,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 38 lid 3 Wet IB 1964, in mindering
op zijn inkomsten brengen.

IO.4.d De vruchtgebruiker

verwerft de blote eigendom

Stel dat na de verwerving van het recht van vruchtgebruik de vruchtgebruiker de
blote eigendom van het aanmerkelijk-belangpakket
verwerft van A. Op dat mo319
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ment heeft het vruchtgebruik nog een waarde van f 75 000. De volle eigendomswaarde van het aandelenpakket bedraagt op dat moment f 300 000. B zal derhalve
f 225 000 voor de aandelen betalen. Voor A geldt hetgeen hiervoor in paragraaf
lO.4.b is besproken. Zijn aanmerkelijk-belangwinst
bedraagt f 200 000.
B heeft in jaar 1 inkomsten gekocht waarvoor hij f 75 000 heeft betaald. Van
dit bedrag heeft hij nog niets ten laste van zijn inkomen gebracht. Op grond van
de regeling zoals die nu geldt (artikel 38 lid 3 Wet IB 1964) kan hij f 75 000 niet
aftrekken (zie paragraaf 6.II.2).
Hij betaalt f 225 000 voor de blote eigendom van de aandelen. Omdat de vestiging van het recht van vruchtgebruik
geen invloed mag hebben op de
aanrnerkelijk-belangwinst,
kan men naar mijn mening nu niet betogen dat zijn
verkrijgingsprijs moet worden opgehoogd met het door hem opgeofferde recht
van vruchtgebruik. De waarde van zijn aandelen stijgt onmiddellijk tot f 300 000
wegens het eindigen van het recht van vruchtgebruik. Deze waardestijging moet
wederom uit zijn toekomstige aanmerkelijk-belangwinst
worden gehaald.

lO.4.e De hoojdgerechtigde

verwerjt de volle eigendom

In dit geval wordt er van uitgegaan dat de vestiging van het recht van vruchtgebruik zich in de inkomstensfeer heeft afgespeeld:
Ten tijde van de vestiging heeft A f 75 000 ter vervanging van inkomsten ontvangen. Dit bedrag is bij hem belast op grond van artikel31 lid 1 Wet IB 1964.
B heeft deze kosten ter verwerving van inkomsten ten laste van zijn inkomen
kunnen brengen voor zover hij inkomsten uit het vermogensbestanddeel krachtens zijn recht van vruchtgebruik heeft genoten. In dit voorbeeld nihil.
Vervolgens betaalt A f 75 000 aan B waartegenover B afstand doet van zijn
recht van vruchtgebruik. Omdat de vestiging van het recht van vruchtgebruik
als de vervreemding van inkomsten is gekwalificeerd, vervreemdt B inkomsten
aan A. De vergoeding die B ontvangt is bij hem belast op grond van artikel
31 lid 1 Wet IB 1964. Hierop kan B het nog niet afgetrokken gedeelte van zijn
aankoopsom in rnindering brengen. Zoals reeds betoogd in paragraaf 6.11.1
betaalt A een gedeelte van de van B ontvangen vergoeding terug, hetgeen een
negatieve inkomst voor A met zich meebrengt.
De verkrijgingsprijs van A bedroeg f 100 000. Binnen de bestaande wettelijke
regeling ondergaat deze verkrijgingsprijs geen invloed door de vestiging van
het recht van vruchtgebruik. Het ligt dan in de rede dat de betaalde vergoeding
ter zake van de afstand van het vruchtgebruik de verkrijgingsprijs voor de aandeelhouder niet verhoogt. Dit is alleszins redelijk omdat de hoofdgerechtigde
wordt geacht inkomsten te kopen van de vruchtgebruiker en niet (een gedeelte
van) de aandelen.
Vervolgens bezit A de volle eigendom van een pakket aandelen ter waarde van
f 300 000. Wanneer hij dit pakket onmiddellijk vervreemdt, ontvangt hij hiervoor f 300 000 zodat hij een aanmerkelijk-belangwinst
realiseert van
f 200 000.
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10.5 Het ontstaan

van vmcbtgebruik

door voorbeboud

In dit geval vervreemdt de eigenaar de blote eigendom en behoudt voor zichzelf
het recht van vruchtgebruik voor. De vervreemding van de blote eigendom is een
belastbaar feit voor de aanmerkelijk-belangheffing.
De aandeelhouder
vervreemdt immers zijn aandelen (weliswaar onder de last van een vruchtgebruik).
am de fiscale gevolgen van een en ander te bezien wordt weer uitgegaan van
hetzelfde voorbeeld als in de vorige paragraaf:
Begin jaar 1 bezit A de volle eigendom van een aanmerkelijk-belangpakket.
De
werkelijke waarde bedraagt f 300 000. Zijn verkrijgingsprijs bedraagt f 100 000.
Op dat moment vervreemdt hij de aandelen aan C en behoudt voor zichzelf een
recht van vruchtgebruik voor. A verwacht uit hoofde van zijn recht van vruchtgebruik jaarlijks gerniddeld f 10 000 aan vruchten. Het vruchtgebruik heeft een
looptijd van 13 jaar. De waarde van het vruchtgebruik bedraagt, bij een marktrente van 9010, f 75 000. In hetzelfde jaar vervreemdt A het recht van vruchtgebruik aan B voor f 75 000.
In totaal is opgepot f 200 000 gedurende de bezitsperiode van A en uitgekeerd
gedurende het recht van vruchtgebruik f 130000.
Voor de toepassing van de aanmerkelijk-belangregeling
dient wederom het recht
van vruchtgebruik te worden gekwalificeerd. Dit kan worden bezien als een voorbehoud van een deel van de aandelen-' of als een voorbehoud van inkomsten.P
Beide visies zullen afzonderlijk aan de orde komen.
I. Het voorbehoud van het recht van vruchtgebruik wordt beschouwd als het
voorbehoud van een deel van de aandelen.
A vervreemdt de blote eigendom van de aandelen. Omdat het vruchtgebruik
wordt voorbehouden wordt niet het gehele aandelenpakket vervreemd, maar een
deel ervan. Dat brengt naar mijn mening met zich mee dat de verkrijgingsprijs
naar evenredigheid aan de blote eigendom moet worden toegerekend. De waarde
van de blote eigendom bedraagt f 225 000. De naar evenredigheid toe te rekenen
verkrijgingsprijs
bedraagt
f 75 000. Dit resulteert
in een aanmerkelijkbelangwinst van f 150000.
II. Het voorbehoud van het recht van vruchtgebruik wordt beschouwd als het
voorbehoud van inkomsten.
In dit geval mag het voorbehoud van het recht van vruchtgebruik
de
aanmerkelijk-belangheffing
niet bemvloeden omdat door het voorbehoud geen
verandering in de opgepotte winsten optreedt.
A vervreemdt de blote eigendom voor f 225 000. Zijn verkrijgingsprijs bedraagt
f 100 000. De aanmerkelijk-belangwinst
bedraagt f 125 000. Deze dient te worden
gecorrigeerd met de waarde van het recht van vruchtgebruik zodat bij A een
aanmerkelijk-belangwinst
van f 200 000 wordt geconstateerd.
25. Dit zal in de opvatting van de Hoge Raad zo zijn wanneer het voorbehouden recht onvoorwaardelijk
is. In rnijn opvatting komt deze figuur niet aan de orde.
26. Dit zal in de opvatting van de Hoge Raad zo zijn wanneer het voorbehouden recht voorwaardelijk
is. In mijn opvatting is altijd sprake van voorbehoud van inkornsten.
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1O.5.aDe hoofdgerechtigde vervreemdt de blote eigendom
C verkoopt vervolgens de blote eigendom van de aandelen aan D. De vervreemdingsprijs bedraagt f 225 000. Zijn verkrijgingsprijs bedroeg f 225 000, zodat een
aanmerkelijk-belangwinst
resteert van nihil hetgeen overeenstemt met de winsten
die gedurende zijn bezitsperiode zijn opgepot. Als C in een later jaar de blote eigendom van de aandelen vervreemdt, dient zijn aanmerkelijk-belangwinst
te worden gezuiverd van de verouderingswinst.
Voor wat de toepasselijkheid van artikel25a Wet IB 1964 betreft, het volgende.
C (evenals D) koopt de blote eigendom van een vermogensrecht. Wanneer het
vruchtgebruik dat A heeft voorbehouden uiterlijk eindigt op een vast tijdstip (over
13 jaar) dan dient C (evenals D) jaarlijks het forfaitaire rendement als inkomsten
uit vermogen aan te merken.
Wanneer A een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik heeft voorbehouden
(de geschatte levensduur van A bedraagt 13 jaar), eindigt dit recht niet uiterlijk
op een vast tijdstip, zodat artikel 25a Wet IB 1964 niet van toepassing is. De vraag
rijst echter wat de invloed van HR BNB 1989/74 is. In dat geval heeft de Hoge
Raad beslist dat een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik waarbij slechts een
betrekkelijk korte genotsperiode is te verwachten, zich afspeelt in de inkomstensfeer. Stel dat een recht van vruchtgebruik dat vermoedelijk gedurende 13 jaar zal
blijven bestaan, moet worden aangemerkt als een betrekkelijk korte genotsperiode. Brengt dit dan de toepasselijkheid van artikel 25a Wet IB 1964 met zich mee
voor de hoofdgerechtigde? Naar mijn mening is dit niet het geval omdat het genotsrecht niet uiterlijk eindigt op een vast tijdstip.27

lO.5.b De vruchtgebruiker vervreemdt het recht van vruchtgebruik
Wanneer A na de vervreemding van de blote eigendom het vruchtgebruik vervreemdt, rijst de vraag of deze transactie een belastbaar feit voor de aanmerkelijkbelangheffing inhoudt, omdat A een aflopend aanmerkelijk belang heeft. In mijn
opvatting, dat elke vervreemding van een recht van vruchtgebruik als vervreemding van inkomsten moet worden gekwalificeerd, komt men niet toe aan de
aanmerkelijk-belangregeling.
A vervreemdt inkomsten en wordt voor de tegenprestatie in de heffing betrokken op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
Wanneer A echter een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik heeft voorbehouden en dit recht zich ten tijde van de vervreemding nog steeds in de vermogenssfeer bevindt (zie hieromtrent paragraaf 5.11.2), zou de vervreemding van het
vruchtgebruik als belastbaar feit voor de aanmerkelijk-belangheffing
kunnen
worden bestempeld. In dat geval zal de overdrachtsprijs de waarde van het vruchtgebruik ten tijde van de vervreemding bedragen. Hierop zou de vruchtgebruiker
de resterende verkrijgingsprijs in mindering kunnen brengen. De winst dient vervolgens te worden verhoogd met het verouderingsverlies.
Wanneer Ana verloop van 5 jaar sinds de vervreemding van de blote eigendom
het recht van vruchtgebruik verkoopt, kan naar rnijn mening geen aanmerkelijk27. De redactie van Vakstudie Nieuws, 1991, biz. 3399, is echter van mening dat artikel 25a Wet IB
1964 in dat geval wei van toepassing is.
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belangtransactie
kwalificeert.

worden aangenomen,

1O.5.c De vruchtgebruiker

omdat A niet langer als aandeelhouder

verwerft de blote eigendom

Onmiddellijk na de vervreemding van de blote eigendom koopt A de blote eigendom van C terug. Hij offert hiervoor f 225 000 op. C realiseert een aanmerkelijkbelangwinst van nihil. A bezit na deze transactie weer de volle eigendom van de
aandelen. Is ten tijde van het voorbehoud dit als een voorbehoud van een deel van
de aandelen beschouwd, dan is op dat moment bij A een aanmerkelijkbelangwinst verschenen van f 150000. Zijn resterende verkrijgingsprijs bedroeg
nog f 25 000. Wanneer A nu de blote eigendom terugkoopt voor f 225000 bedraagt zijn totale verkrijgingsprijs f 250 000. De werkelijke waarde van het pakket bedraagt f 300 000. Wanneer A vervolgens de volle eigendom van het pakket
vervreemdt, realiseert hij een aanmerkelijk-belangwinst
van f 50 000. Te zamen
met de aanmerkelijk-belangwinst
ten tijde van de vestiging van het recht van
vruchtgebruik ter grootte van f 150000 komt de totale aanrnerkelijk-belangwinst
op f 200 000.
Is ten tijde van het voorbehoud dit als een voorbehoud van de inkomsten beschouwd, dan is op dat moment bij A een aanmerkelijk-belangwinst
verschenen
van f 200 000. Zijn resterende verkrijgingsprijs bedraagt nihil. Wanneer A nu de
blote eigendom terugkoopt voor f 225 000 en onrniddellijk daarna het pakket verkoopt voor f 300 000 zou dit resulteren in een aanrnerkelijk-belangwinst
van
f 75 000. De waardestijging is echter veroorzaakt door het tenietgaan van het
recht van vruchtgebruik
zodat deze waardestijging
uit de aanmerkelijkbelangwinst moet worden geelimineerd.

1O.5.d De hoofdgerechtigde

verwerft de volle eigendom

Wanneer A afstand van zijn recht van vruchtgebruik doet, treden voor hem de gevolgen vermeld onder 1O.5.b in. C betaaIt aan A f 75 000. Wanneer deze transactie wordt gekwalificeerd als een inkomstentransactie,
hetgeen in mijn opvatting
het geval is, wordt de tegenprestatie bij A belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet
IB 1964. Voor C is dit bedrag aftrekbaar met inachtneming van artikel35 jo. artikel 38 lid 3 Wet IB 1964. Omdat het een inkomstentransactie betreft mag een en
ander geen invloed op de aanmerkelijk-belangheffing
hebben.
C heeft de blote eigendom verworven voor f 225 000. Vervolgens koopt hij het
recht van vruchtgebruiker
bij en vervreemdt de volle eigendom voor f 300 000.
De waardestijging van de aandelen met f 75 000 is veroorzaakt door de verwerving van het recht van vruchtgebruik en niet door het oppotten van winsten. De
aanmerkelijk-belangwinst
van B dient met f 75 000 te worden gecorrigeerd, zodat
zijn aanrnerkelijk-belangwinst
nihil is.
Vindt de betaling plaats in de vermogenssfeer dan verhoogt dit bedrag de verkrijgingsprijs. In jaar 1 heeft C f 225 000 voor de blote eigendom betaald, en
f 75 000 voor de afstand van het recht van vruchtgebruik, zodat zijn totale verkrijgingsprijs f 300 000 bedraagt. Wanneer C vervolgens de aandelen vervreemdt,
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ontvangt hij f 300 000. Zijn aanmerkelijk-belangwinst
bedraagt dan nihil hetgeen
overeenkomt met de reserves die gedurende zijn bezitsperiode zijn opgepot.

10.6 Vervreemding van de volle eigendom van een aanmerkelijk-belangpakket
waarop een recbt van vmcbtgebmik mst
Wanneer gedurende het vruchtgebruik de hoofdgerechtigde de volle eigendom van
de aandelen vervreemdt, zal krachtens artikel 3:213 BW het vruchtgebruik op de
ontvangen vergoeding komen te rusten, die moet worden herbelegd. In HR BNB
1967/69 heeft de Hoge Raad beslist dat bij de bepaling van de aanmerkelijkbelangwinst rekening met de waardedruk van het vruchtgebruik mag worden gehouden.
Van Dijck28 acht dit arrest onjuist. Hij betoogt dat de vervreemdingswinst een
saldo is van vervreemdingsprijs minus de verkrijgingsprijs, dus een rekenkundige
grootheid, waarvan men niet kan zeggen dat het aandeel van belanghebbende in
deze winst tot de blote eigendom blijft beperkt. Ook Hofstra in zijn noot bij het
arrest acht de uitspraak onbevredigend. Blokland-? acht het arrest juist.
Naar rnijn mening mag de toe- of afname van de waarde van een aanmerkelijkbelangpakket door het bestaan van het recht van vruchtgebruik geen invloed hebben op de omvang van de winst. Bij de vervreemding van de volle eigendom door
de hoofdgerechtigde, dient de volle aanmerkelijk-belangwinst
bij de hoofdgerechtigde in aanmerking te worden genomen zonder rekening te houden met het recht
van vruchtgebruik.

10.7 De vmcbtgebruiker

met verteringsbevoegdbeid

In het eerste gedeelte van hoofdstuk 2 is de verteringsbevoegdheid reeds aan de
orde gekomen. Artikel 3:215 opent de mogelijkheid om aan de vruchtgebruiker
de bevoegdheid te verlenen tot gehele of gedeeltelijke vervreemding en vertering
van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen. De vraag komt op of de
vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid voor de aanmerkelijk-belangregeling
anders moet worden behandeld, dan de vruchtgebruiker zonder verteringsbevoegdheid. Met andere woorden: wie geniet de winst uit aanmerkelijk belang wanneer de vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid de aandelen vervreemdt'P?
De gelijkenis met de fidei-cornmis de residuo dringt zich op. In dat geval is sprake van een erfstelling over de hand van hetgeen de erfgenaam of legataris onvervreemd en onverteerd zal nalaten. Hetgeen derhalve nog aanwezig is van het vermogen bij het overlijden van de bezwaarde, moet aan een derde worden uitge-

28. Smeetsbundel, biz. 188 en De aanmerkelijk-belangregeling,
biz. 180.
29. Winst uit aanmerkelijk beiang, biz. 229.
30. Hier word! uitdrukkelijk gedoeJd op vervreemding ter zake van vertering, Wanneer de vruchtgebruiker vervreemdt uit hoofde van artikel 3:212 (indien goederen zijn bestemd om te worden vervreemd,
is de vruchtgebruiker tot vervreemding overeenkomstig de bestemming bevoegd), vervreemdt hij namens de hoofdgerechtigde.
Deze laatste geniet in dat gevaJ de winst uit aanmerkelijk belang.
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keerd (de verwachterj.!' Een fundamenteel verschil tussen de bezwaarde en de
vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid is naar mijn mening echter gelegen in
het eigendomsrecht. De bezwaarde is eigenaar van de goederen, al is dit slechts
tijdelijk. De vruchtgebruiker
met verteringsbevoegdheid
is geen eigenaar. De
hoofdgerechtigde is eigenaar. Ik meen dan ook dat de vruchtgebruiker met verteringsbevoegdheid niet als aandeelhouder kan worden beschouwd (in tegenstelling
tot de bezwaarde).
Wanneer
derhalve de vruchtgebruiker
met verteringsbevoegdheid
een
aanmerkelijk-belangpakket
vervreemdt, geniet de hoofdgerechtigde winst uit aanmerkelijk belang. Of deze opbrengst wordt herbelegd ten gunste van de vruchtgebruiker dan wei door deze laatste wordt verteerd, doet hieraan niet af.

10.8 Samenvatting
In het voorgaande is betoogd dat de vruchtgebruiker geen aandeelhouder is in de
zin van de aanmerkelijk-belangregeling
en de hoofdgerechtigde wei als zodanig
moet worden beschouwd. Dit geldt eveneens indien de vruchtgebruiker verteringsbevoegdheid heeft. Blijkens HR BNB 1976/131 is de Hoge Raad van mening dat
de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een aanmerkelijk-belangpakket
als een vervreemding in de zin van artikel 39 lid 1 Wet IB 1964 moet worden aangemerkt.
Wanneer men aanneemt dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder
omstandigheden een belastbaar feit voor de aanrnerkelijk-belangheffing
oplevert,
is het billijk de verouderingswinst uit de aanmerkelijk-belangwinst
te elimineren.
Over deze verouderingswinst wordt anders immers gedeeltelijk aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik en, in
verb and met de verlaagde verkrijgingsprijs, gedeeltelijk ten tijde van de vervreemding van de aandelen. De eliminatie van de verouderingswinst uit de winst past
eveneens binnen doel en strekking van de aanmerkelijk-belangregeling.
In mijn opvatting is de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een
aanmerkelijk-belangpakket
echter geen belastbaar feit voor de aanmerkelijkbelangheffing, omdat een dergelijke vestiging zich onder alle omstandigheden afspeelt in de inkomstensfeer. De invloed van het recht van vruchtgebruik doet zich
echter wei gevoelen wanneer tijdens het vruchtgebruik de aandelen worden vervreemd. In dit hoofdstuk is gebleken dat de aanmerkelijk-belangheffing
heel wei
tot haar recht kan komen wanneer een recht van vruchtgebruik op een zodanig
aandelenpakket rust. Hiertoe dienen factoren die de waarde van de aandelen beinvloeden, doch niet zijn te herleiden tot de aangroei of afname van winstreserves,
uit de aanmerkelijk-belangwinst
te worden geelimineerd, Dit geldt niet uitsluitend
voor de verouderingswinst maar ook voor de waarde van het vruchtgebruik. Deze
waarde mag de hoogte van de winst uit aanmerkelijk belang voor de aandeelhouder die het recht van vruchtgebruik heeft vervreemd of voorbehouden, niet beinvloeden.

31. Zie Klaassen-Eggens-Luijten,
Pitlo-Van der Burght, Erfrecht,

Huwelijksgoederenbiz. 75.

en erfrecht, deel2, biz. 53 e.v. en biz. 182 e.v.;
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Wanneer de volle eigendom van een met vruchtgebruik bezwaard aanmerkelijkbelangpakket wordt vervreemd, zou bij de oepaling van de omvang van de
aanmerkelijk-belangwinst
geen rekening mogen worden gebouden met de last van
het vruchtgebruik.
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11 Samenvatting en conclusies

In dit boek is een onderzoek gedaan naar de fiscale aspecten van vruchtgebruik
van vermogen. Zowel de wetgeving als de rechtspraak daarover bevat tal van onduidelijkheden. In de literatuur zijn de meningen vaak verdeeld. Door de vernieuwingen in het civiele recht is de problematiek in beweging.
In hoofdstuk 2 zijn de civielrechtelijke bepalingen van titel 8 boek 3 BW omtrent het recht van vruchtgebruik besproken. Deze bepalingen beogen de rechten
van de vruchtgebruiker en de hoofdgerechtigde te waarborgen. Enerzijds wordt
het recht van de vruchtgebruiker op de vruchten en het gebruik van het vermogensbestanddeel verzekerd, anderzijds worden de belangen van de hoofdgerechtigde beschermd. Daarnaast zijn de fiscaalrechtelijke bepalingen omtrent de inkomsten uit vermogen besproken. Hieruit blijkt dat slechts sprake is van een inkomst wanneer het voordeel wordt ontvangen met instandhouding van de bron.
De genieter van de inkomst wordt gevonden in de persoon aan wie krachtens zijn
eigendomsrecht, beperkt recht of persoonlijk recht van vruchtgenot de inkomst
toebehoort.
In hoofdstuk 3 zijn de begrippen 'vrucht' en 'inkomst' nader beschreven. Aan
beide begrippen ligt hetzelfde uitgangspunt ten grondslag. Van vruchten respectievelijk inkomsten is sprake indien deze voordelen worden genoten met instandhouding van het hoofdgoed respectievelijk de bron. De hoofdgerechtigde en de
vruchtgebruiker kunnen nader overeenkomen wat wei en wat niet als vrucht wordt
beschouwd. Een dergelijke nadere overeenkomst is voor het belastingrecht, vanwege het heteronome karakter, ondenkbaar. De begrippen 'vrucht' en 'inkomst'
zijn grotendeels elkaars gelijke. Door uitdrukkelijke wettelijke bepalingen in de
Wet IB 1964 en de jurisprudentie is het begrip 'inkomst' echter ruimer dan het begrip 'vrucht'.
De vruchten worden door de vruchtgebruiker genoten krachtens zijn recht van
vruchtgebruik. Hij wordt voor deze voordelen in de inkomstenbelasting betrokken. De inkomsten die niet als vrucht kwalificeren, worden genoten door de
hoofdgerechtigde, onder de last deze aan het vruchtgebruikvermogen
toe te voegen. Dergelijke inkomsten worden krachtens constante jurisprudentie naar de
blote-eigendomswaarde
bij de hoofdgerechtigde in aanmerking genomen. Hierdoor blijft de vruchtgebruikwaarde van de inkomst buiten de heffing, hetgeen als
onbevredigend wordt beschouwd. In hoofdstuk 3 is onderzocht of de Hoge Raad
binnen het systeem van de Wet IB 1964 tot een ander oordeel had kunnen komen.
De concJusie luidt dat binnen het objectieve systeem van inkomstbepaling - zoals
dat geldt voor de inkomsten uit vermogen - de omvang van de bate vaststaat zodra deze uit het vermogensbestanddeel wordt getrokken. Er is geen ruimte om rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de genieter. De Hoge
Raad had niet aileen anders kunnen beslissen, de Hoge Raad had naar mijn me327
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ning anders moe/en beslissen. Wanneer de inkomst voor de volle waarde in de inkomstenbelasting wordt betrokken, kunnen de ingehouden voorheffingen geheel
worden verrekend. In de opvatting van de Hoge Raad is slechts gedeeltelijke verrekening toegestaan waardoor de voorheffingen deels eindheffingen worden. Ik
heb tevens verdedigd dat slechts de bate verminderd met de daarover verschuldigde inkomstenbelasting aan het vruchtgebruikvermogen moet worden toegevoegd.
In hoofdstuk 4 is de jurisprudentie van de Hoge Raad besproken met betrekking
tot de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel. De vergoeding voor de vestiging van een recht van vruchtgebruik wordt als een belastbare bate beschouwd indien het recht van vruchtgebruik voorwaardelijk is. In dat
geval brengt een anaIogische wetsinterpretatie, aIdus de Hoge Raad, met zich mee
dat de vergoeding wordt belast op grond van artikel 24 Wet IB 1964 wanneer het
vruchtgebruik wordt gevestigd op een onroerende zaak en de vruchtgebruiker de
zaak uit hoofde van zijn recht gaat bewonen. In aile andere gevallen wordt de vergoeding krachtens analogische wetsinterpretatie belast op grond van artikel 31 lid
1 Wet IB 1964. De vestiging van een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik
wordt in de jurisprudentie als vermogenstransactie beschouwd. De ontvangen tegenprestatie is derhaIve onbelast.
De verschillende behandeling van de tegenprestatie voor de vestiging van enerzijds een voorwaardelijk recht van vruchtgebruik en anderzijds een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik bleek niet in aile gevallen te beantwoorden aan het
rechtsgevoel. De Hoge Raad heeft noodgedwongen verfijningen aangebracht,
waardoor onder omstandigheden de vergoeding voor een onvoorwaardelijk recht
van vruchtgebruik niet tot de onbelaste vermogenssfeer behoort. Deze verfijningen zijn gebaseerd op vage normen.
Onzeker is hoe een vergoeding voor de vruchtgebruiker ter zake van de vervreemding of de afstand van zijn recht in de opvatting van de Hoge Raad moet
worden behandeld. Deze problematiek is besproken in hoofdstuk 5 en 6. Ervan
uitgaande dat de vervreemding c.q. afstand van een onvoorwaardelijk recht van
vruchtgebruik als vermogenstransactie
wordt beschouwd, heeft de vergoeding
geen betekenis voor de heffing van inkomstenbelasting. Onduidelijk is echter of
de door de Hoge Raad aangebrachte verfijningen eveneens moeten worden aangelegd ten tijde van de vervreemding c.q. afstand van het recht.
Van inkomsten uit vermogen is sprake wanneer de opbrengst met instandhouding van het vermogen wordt genoten. Van instandhouding is blijkens HR B 6680
geen sprake indien het vermogen om opbrengst op te leveren definitief is aangetast. Binnen dit concept behoort de vergoeding voor de vestiging van een recht van
vruchtgebruik naar rnijn mening onder aile omstandigheden als een voordeel in
de zin van de Wet op de inkomstenbelasting te worden beschouwd. De opbrengstcapaciteit van het vermogensbestanddeel
wordt door de vestiging van het recht
van vruchtgebruik weliswaar aangetast, de aantasting is echter tijdelijk omdat het
burgerlijk wetboek nu eenmaal bepaalt dat het recht van vruchtgebruik uiterlijk
eindigt bij het overlijden van de vruchtgebruiker of na het verstrijken van 30 jaren
indien de vruchtgebruiker een rechtspersoon is.
De vergoeding voor de vestiging van een recht van vruchtgebruik zal gelijk zijn
aan de contante waarde van de te verwachten vruchten gedurende het recht van
vruchtgebruik. Een zelfstandige fiscaalrechtelijke beoordeling van deze vergoe328
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ding leidt tot de kwalificatie 'vervreemding van ink oms ten '. De vergoeding die in
de jurisprudentie krachtens de 'huuranalogie' onder de werking van artikel 24 Wet
IB 1964 wordt gebracht, behoort naar mijn mening te worden belast op grond van
artikel 31 lid 1 Wet IB 1964, omdat de aard van huurtermijnen en de vergoeding
voor een recht van vruchtgebruik fundamenteel verschillen.
Neemt men als uitgangspunt dat de vestiging van het recht van vruchtgebruik
onder aIle omstandigheden een vervreemding van inkomsten is, dan worden, ten
tijde van de vestiging van het recht van vruchtgebruik, de toekomstige inkomsten
van de bron afgescheiden. Dit brengt met zich mee dat de vergoeding die de
vruchtgebruiker ontvangt voor zijn recht van vruchtgebruik ter zake van de vervreemding of afstand van dat recht, dient ter vervanging van te derven inkomsten.
De vergoeding is derhalve belastbaar op grond van artikel 31 lid 1 Wet IB 1964.
De keerzijde van de medaille is dat degene die het recht van vruchtgebruik verwerft - van de eigenaar of van de vruchtgebruiker - inkomsten verwerft. De
kosten ter zake gemaakt, zijn derhalve in beginsel aftrekbaar van het inkomen.
Wanneer een recht van vruchtgebruik ontstaat doordat de eigenaar het verrnogensbestanddeel vervreemdt en voor zichzelf het recht van vruchtgebruik voorbehoudt, vindt wederom een afsplitsing van inkomsten plaats. De inkomsten worden
bij de voormalig eigenaar in de heffing betrokken. De hoofdgerechtigde geniet de
waarde-aanwas naar volle eigendom onbelast.
In al deze gevallen sluit de heffing van de inkomstenbelasting aan bij de belastingplichtige die de inkomsten geniet c.q. de kosten maakt. Reparatiewetgeving
is voor deze gevallen niet nodig. Dit is anders wanneer sprake is van sfeerovergang, hetgeen zich voordoet wanneer het recht van vruchtgebruik of de blote eigendom zich in de hand en van binnenlandse particulieren bevindt, terwijl de afsplitsing in de ondernemingssfeer heeft plaatsgevonden. De werking van de in de
Wet IB 1964 opgenomen reparatiewetgeving in de artikelen 38 lid 3 en 25a zou
derhalve moeten worden beperkt tot deze 'sfeerovergangsgevallen'.
Hierbij verdient het voorkeur dat de specifieke regeling van artikel 25a Wet IB 1964 wordt
vervangen door een meer algemene regeling in artikel 31 Wet IB 1964, op grond
van welke bepaling de waarde-aanwas van blote naar volle eigendom als opbrengst ter vervanging van inkomsten kan worden aangemerkt. Deze bepaling behoort niet te zijn beperkt tot blote eigendom van vermogensrechten maar dient teyens te gelden voor de blote eigendom van zaken. Omdat in mijn optiek de vestiging van elk recht van vruchtgebruik als een afsplitsing van inkomsten moet worden aangemerkt - het onderscheid voorwaardelijk/onvoorwaardelijk
vervalt
daardoor - dient de reparatiewetgeving niet te worden beperkt tot genotsrechten
die eindigen uiterlijk op een vast tijdstip.
In hoofdstuk 7 is aandacht besteed aan het recht van vruchtgebruik van onroerende zaken. Rust een recht van vruchtgebruik op een onroerende zaak, dan is de afschrijving voor rekening van de hoofdgerechtigde. Hij kan echter met de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De onroerende zaak blijft een bron van inkomen
voor de hoofdgerechtigde tenzij aannemelijk is dat hij geen voordelen uit het pand
beoogt te trekken en voordelen redelijkerwijs ook niet zijn te verwachten. Aangezien de duur van het vruchtgebruik zich in de regel over een lange periode uitstrekt, zal de beoordeling hiervan niet altijd eenvoudig zijn, Is vastgesteld dat de
onroerende zaak voor de hoofdgerechtigde een bron van inkomen is, dan rijst de
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vraag waarover hij mag afschrijven, over de blote-eigendomswaarde
of over de
volle eigendomswaarde.
Afschrijving is de verdeling van de aanschaffingskosten verminderd met de restwaarde over de vermoedelijke levensduur. Wanneer men ervan uitgaat dat de
vestiging van een recht van vruchtgebruik onder bezwarende titel onder alle omstandigheden als een inkomstentransactie moet worden beschouwd, dan ondergaat de aanschaffingsprijs geen verandering door de vestiging van het recht. De
Hoge Raad maakt echter onder scheid tussen een voorwaardelijk en een onvoorwaardelijk recht van vruchtgebruik. De vestiging van een onvoorwaardelijk recht
van vruchtgebruik wordt als een vermogenstransactie aangemerkt. De belastingplichtige vervreemdt in dat geval een gedeelte van de bron. Dat leidt tot de conclusie dat hij een gedeelte van zijn aanschaffingskosten
terugkrijgt. Zijn afschrijvingspotentieel vermindert derhalve. In die zin is het arrest HR BNB 1992/137 onjuist.
Heeft de belastingplichtige slechts de blote eigendom van een onroerende zaak
verworven dan zal hij slechts over de blote-eigendomswaarde
mogen afschrijven,
omdat hij slechts tot die waarde kosten heeft gemaakt die op hem drukken. Hoe
de Hoge Raad hierover zal oordelen is, gezien HR BNB 1992/137 vooralsnog onduidelijk.
Wanneer artikel 7 Uitvoeringsregeling Wet IB 1964 van toepassing is, doet de
hiervoor besproken problematiek zich niet voor. De afschrijvingskosten zijn in
dat geval forfaitair bepaald.
Wanneer artikel42a Wet IB 1964 van toepassing is voor de vruchtgebruiker, rekent deze de netto-huurwaarde tot zijn inkomsten uit vermogen. Blijkens artikel
36 lid 8 Wet IB 1964 kan de hoofdgerechtigde de kosten die voor zijn rekening
en risico zijn gebleven, slechts aftrekken voor zozer hij inkomsten uit het pand
geniet. Door de werking van artikel 42a Wet IB 1964 is deze bepaling echter een
dode letter.
In hoofdstuk 8 is het recht van vruchtgebruik van aandelen nader aan de orde gekomen. Wat als vrucht van het aandeel moet worden beschouwd heeft vele schrijvers reeds beziggehouden. De vrucht is de opbrengst die wordt genoten met instandhouding van het hoofdgoed. Het hoofdgoed wordt bepaald door de bestemming van het vermogensrecht, in dit geval het aandeel. De bestemrning van een
aandeel is deelname in het kapitaal van een vennootschap. In beginsel zouden alle
uitkeringen op aandelen die niet stammen uit het kapitaal als vruchten moeten
worden beschouwd. Omdat ook agio op aandelen wordt gestort en de inbreng van
informeel kapitaal onlosmakeIijk met het aandeel is verbonden, bepalen deze naar
mijn mening mede de omvang van het hoofdgoed. In deze opvatting zijn alle uit
de winst stammende uitkeringen vruchten voor zover ze op aandelen worden uitgekeerd. Niet als vrucht kan derhalve worden aangemerkt de teruggave van kapitaal, agio of informeel kapitaal. Ook de vergoedingen ontvangen ter gelegenheid
van de inkoop van eigen aandelen en de liquidatie-uitkering zijn niet als vrucht
te beschouwen. Evenrnin zijn gerealiseerde waardestijgingen van de aandelen als
vervangende vrucht te beschouwen. De vrucht van het aandeel is immers niet de
door de vennootschap gemaakte winst, doch uitsluitend hetgeen als vrucht op de
aandelen wordt uitgekeerd. Dat houdt in dat de winst van de vennootschap als latente vrucht aanwezig is. Eerst door het besluit van de algemene vergadering van
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aandeelhouders tot uitkering op het aandeel over te gaan, ontstaat de vrucht. In
welke vorm de uitkering plaatsvindt is hierbij niet van betekenis.
Dit houdt tevens in dat voor de vruchtbepaling niet van belang is hoeveel de betrokken aandeelhouder heeft ingebracht. De aandeelhouder maakt weliswaar het
door hem ingebrachte vermogen rendabel. Hij doet dit echter door storting op
aandelen, waardoor hij naar evenredigheid gaat participeren in het gehele vermogen van de vennootschap.
Na te hebben vastgesteld dat, naast het contante dividend, winstbonussen en
stockdividenden als vrucht kwalificeren, doet de invloed van de artikelen 2:88 lid
5 en 2: 197 lid 5 BW zich gevoelen. Op grond van deze bepalingen behoren stockdividenden en winstbonussen toe aan de hoofdgerechtigde onder de verplichting de
werkelijke waarde hiervan aan de vruchtgebruiker te vergoeden. De hoofdgerechtigde ontvangt de bonusaandelen waarvan hij de waarde aan de vruchtgebruiker
heeft vergoed in volle eigendom.
Indien de inkomsten uit de aandelen als vruchten zijn te beschouwen, zullen zij
bij de vruchtgebruiker voor de volle waarde in de heffing worden betrokken op
grond van artikel 24 Wet IE 1964, tenzij de vruchten op grond van het bepaalde
in de artikelen 2:88 lid 5 en 2:197 lid 5 BW aan de hoofdgerechtigde toebehoren.
In dat geval geniet de hoofdgerechtigde de nominale waarde van de bonusaandelen op grond van artikel24 jo. artike129 lid 1 Wet IB 1964. Hij kan daartegenover
de vergoeding die hij aan de vruchtgebruiker betaalt in rnindering op zijn inkomen
brengen tot de nominale waarde van de aandelen, omdat slechts tot die waarde
inkomsten worden verworven. De vruchtgebruiker wordt voor de ontvangen vergoeding belast op grond van artikel 31 lid 1 Wet IE 1964. Omdat slechts tot de
nominale waarde van de aandelen sprake is van een vervangende inkomst, wordt
dit gedeelte van de vergoeding bij de vruchtgebruiker belast.
De vergoeding, door de aandeelhouder ontvangen ter gelegenheid van de inkoop van eigen aandelen of bij liquidatie van de vennootschap, wordt als inkomst
aangemerkt. Deze vergoeding wordt echter niet genoten met instandhouding van
het hoofdgoed, zodat deze vergoedingen niet als vruchten kwalificeren. Op de ontvangen vergoeding verminderd met de daarover verschuldigde inkomstenbelasting
blijft het vruchtgebruik rusten.
Tevens zijn twee bepalingen uit de Wet op de inkomstenbelasting van belang
wanneer een recht van vruchtgebruik op aandelen wordt gevestigd, dan weI daarop rust. In de eerste plaats bepaalt artikel27 lid 2 Wet IB 1964 dat - naar mijn
mening aile - geschonken toekomstige dividenden bij de schenker in aanmerking
worden genomen. Gezien doel en strekking van deze bepaling zou dit eveneens
dienen te gelden wanneer een recht van vruchtgebruik van de aandelen wordt geschonken.
Vervolgens bepaalt artikel 57a lid 1 letter c Wet IE 1964 dat tot een derde gedeelte van de waarde van krachtens erfrecht verkregen aandelen, gelden aan de
vennootschap kunnen worden onttrokken die worden belast naar het vaste tarief
van 20070.De faciliteit geldt zowel voor de hoofdgerechtigde als voor de vruchtgebruiker. Een subjectgebonden interpretatie van dit artikel brengt veel problemen
met zich mee. Naar rnijn mening bestaan er geen overwegende bezwaren om de
faciliteit objectgebonden toe te passen. Afhankelijk van de soort uitkering die het
vermogen van de BV toelaat, kan de faciliteit tussen de aandeelhouder en de
vruchtgebruiker naar redelijkheid worden verdeeld.
331

SAMENV ATTING EN CONCLUSIES

In hoofdstuk 9 zijn, naast lijfrente- en kapitaalverzekeringen, diverse opbrengsten
van vorderingen aan de orde geweest. De vestiging van een recht van vruchtgebruik op een lijfrente wordt hetzelfde behandeld als de vervreemding ervan. De
vruchtgebruiker geniet vervolgens de lijfrente-termijnen. Een kapitaalverzekering
werpt naar mijn mening geen vruchten af. Wanneer op een kapitaalverzekering
een recht van vruchtgebruik rust, betekent dit dat de kapitaalsuitkering onder de
klem van het vruchtgebruik valt. De opbrengsten van de herbelegde uitkering komen aan de vruchtgebruiker toe.
Wordt een recht van vruchtgebruik op een vordering gevestigd die geen reguliere rente oplevert, dan zal telkens moeten worden beoordeeld of een voordeel als
vrucht kan worden aangemerkt. Als vrucht kwalificeert naar rnijn mening de prernie ontvangen op een prernie-obligatie, de warrant die wordt verstrekt op een
warrant-Iening uitgegeven a pari (met inachtneming van de artikelen 2:88 lid 5 en
2:197 lid 5), de conversiepremie, de boeterente en de rente van obligaties met wisselende rente. Niet als vrucht kwalificeert naar mijn mening het conversierecht,
belichaamd in converteerbare obligaties.
Tot slot is in hoofdstuk 10 aandacht besteed aan de aanmerkelijk-belangregeling
in verband met een recht van vruchtgebruik. Op grond van deze bepaling wordt
de winst, behaald bij de vervreemding van een aanmerkelijk belang, belast bij de
aandeelhouder naar het vaste tarief van 20%. Betoogd is dat de vruchtgebruiker
geen aandeelhouder is in de zin van de aanrnerkelijk-belangregeling
en de hoofdgerechtigde wei als zodanig moet worden beschouwd. Dit geldt eveneens indien de
vruchtgebruiker verteringsbevoegdheid
heeft. Blijkens HR BNB 1976/131 is de
Hoge Raad van mening dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een
aanmerkelijk-belangpakket
als een vervreemding in de zin van artikel 39 lid 1 Wet
IB 1964 moet worden aangemerkt.
Wanneer men aanneemt dat de vestiging van een recht van vruchtgebruik onder
omstandigheden een belastbaar feit voor de aanmerkelijk-belangheffing
oplevert,
is het billijk de verouderingswinst uit de aanmerkelijk-belangwinst
te elirnineren.
Over deze verouderingswinst wordt anders immers gedeeltelijk aanmerkelijkbelangheffing verschuIdigd ten tijde van de vestiging van het vruchtgebruik en, in
verband met de verlaagde verkrijgingsprijs, gedeeltelijk ten tijde van de vervreemding van de aandelen. De eliminatie van de verouderingswinst uit de winst past
eveneens binnen doel en strekking van de aanmerkelijk-belangregeling.
In rnijn opvatting is de vestiging van een recht van vruchtgebruik op een aanmerkelijk-belangpakket
echter geen belastbaar feit voor de aanmerkelijkbelangheffing, omdat een dergelijke vestiging zich onder aIle omstandigheden afspeelt in de inkomstensfeer. De invloed van het recht van vruchtgebruik doet zich
echter weI gevoelen wanneer tijdens het vruchtgebruik de aandelen worden vervreemd. In dit hoofdstuk is gebleken dat de aanmerkelijk-belangheffing
heel wei
tot haar recht kan komen wanneer een recht van vruchtgebruik op een zodanig
aandelenpakket rust. Hiertoe dienen factoren die de waarde van de aandelen bemvloeden, doch niet zijn te herleiden tot de aangroei of afname van winstreserves,
uit de aanmerkelijk-belangwinst
te worden geelimineerd, Dit geldt niet uitsluitend
voor de verouderingswinst maar ook voor de waarde van het vruchtgebruik. Deze
waarde mag de hoogte van de winst uit aanmerkelijk belang voor de aandeelhou-
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der die het recht van vruchtgebruik heeft vervreemd of voorbehouden, niet bemvloeden.
Het geheel overziende kan als belangrijkste conclusie gelden dat de problematiek van vruchtgebruik van vermogen fiscaalrechtelijk nog zeker niet is opgelost.
De rechtspraak is - zoals hierboven telkens bleek - onbevredigend. Naar mijn
mening moet de rechter onder alle omstandigheden de vestiging van een vruchtgebruik van vermogen beschouwen als de vervreemding van inkomsten. In die opvatting worden de meeste problemen opgelost.
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Summary

This book examines the fiscal aspects of usufruct of property right. Both law and
jurisprudence contain numerous ambiguities on this subject. In literature, opinions are often divided. Due to the changes in civil law, the issue is under consideration.
Chapter 2 discusses the civil law provisions of title 8 book 3 of the Dutch Civil
Code regarding the right of usufruct. These provisions endeavour to safeguard the
rights of the usufructuary and the bare owner. On the one hand the usufructuary's
right to the yield and the use of the asset is ensured; on the other hand the interests
of the bare owner are preserved. Furthermore, the fiscal provisions relating to the
income from property are discussed. Here it appears that there is only a question
of income if the benefit is received, while the source remains intact. The recipient
of the income is the person to whom the income belongs, according to his ownership rights, restricted rights or personal rights.
Chapter 3 further defines the term 'yield' and the term 'income'. Both terms
are based on the same principle. There is question of yield or income if these
benefits are received while leaving the principal property right or the source intact.
The bare owner and the usufructuary can come to a further agreement as to what
can and what cannot be considered as yield. Such a further agreement, owing to
its heteronomous character is out of the question in tax law. The terms 'yield' and
'income' are largely similar. Due to specific legal provisions in the 1964 Income
Tax Act and jurisprudence, the term 'income' is a broader term than 'yield'.
The yield is received by the usufructuary under his right of usufruct. For these
benefits he is subject to income tax. The income that does not qualify as yield is
received by the bare owner, on the condition that it is added to the usufructuary
capital. In consistent case law, such income is received by the bare owner at bare
ownership value. The usufructuary value of the income is thereby not subject to
taxation, which is considered to be unsatisfactory. Chapter 3 investigates whether
the High Court could have reached another conclusion within the system of the
1964 Income Tax Act. It is concluded that within the objective system of income
determination
- as applying to income from property - the amount of the
benefit is established as soon as it is derived from the asset. There is no room for
taking into account the personal circumstances of the beneficiary.
Not only could the High Court have decided differently, but in my opinion the
High Court should have decided differently. If the income is fully subject to income tax, the advance taxes withheld can be completely set off. The High Court
only allows part of the amount to be set off, whereby part of the advance taxes
become final taxes. I have also defended that only the benefit, less the income tax
due on that amount, must be added to the usufructuary capital.
Chapter 4 discusses the jurisprudence of the High Court relating to vesting a
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right of usufruct for valuable consideration. The remuneration for vesting a right
of usufruct is considered as a taxable benefit if the right of usufruct is conditional.
In that case an analogical interpretation of the law, according to the High Court,
implies that the remuneration is taxed on the basis of article 24 of the 1964 Income
Tax Act if the usufruct is vested on real estate and the usufructuary intends to inhabit the estate on the grounds of his right. In all other cases, according to
analogical interpretation of the law, the remuneration is taxed on the basis of article 31 par.l of the 1964 Income Tax Act. Vesting an unconditional right of
usufruct is considered a capital transaction in jurisprudence. The remuneration
received is thus tax exempt.
The different treatment of the remuneration for vesting a conditional right of
usufruct on the one hand and an unconditional right of usufruct on the other hand
did not in all cases appear to be just. The High Court was necessitated to make
refinements, whereby, under certain circumstances the remuneration for an unconditional right of usufruct is not received as tax exempt capital. These
refinements are based on vague norms. It is unclear how, in line with the reasoning of the High Court, a remuneration for the usufructuary is to be treated, when
relating to the alienation or the disposal of his right of usufruct. This issue is
discussed in chapters 5 and 6. Assuming that the alienation or disposal of an unconditional right of usufruct can be considered as a capital transaction, the
remuneration
is of no significance for income tax purposes. It is unclear,
however, whether the refinements made by the High Court should also be applied
in case of the alienation or disposal of the right.
Income from property arises when the revenue is received, while leaving the
property intact. According to the HR B 6680 the property does not remain intact
if its capacity to generate revenue is definitely impaired. Within this concept, the
remuneration for vesting a right of usufruct should in my opinion, under any circumstances, be considered as a benefit in the sense of the Income Tax Act.
Although the capacity of the property right is impaired by vesting the right of
usufruct, this is only of a temporary nature, as the Dutch Civil Code determines
that the right of usufruct ultimately ends on the decease of the usufructuary or
after a period of thirty years, if the usufructuary is a legal entity.
The remuneration for vesting a right of usufruct will be equal to the discounted
value of the expected yield over the duration of the right of usufruct. An independent qualification of this remuneration under tax law leads to the classification
'alienation of income'. The remuneration which in jurisprudence, based on the
'rent analogy', falls under article 24 of the 1964 Income Tax Act, should in my
opinion be taxed on the basis of article 31, par. 1 of the 1964 Income Tax Act,
because the nature of rent instalments and remunerations for a right of usufruct
differ fundamentally.
If one takes the position that vesting a right of usufruct constitutes an alienation
of income under all circumstances, then, at the time of vesting a right of usufruct,
the future income is separated from the source. This implies that the remuneration
received by the usufructuary for his right of usufruct, relating to the alienation
or disposal of that right, serves to compensate for the loss of income. The
remuneration is therefore taxable based on article 31, par.l of the 1964 Income
Tax Act. On the other hand, the party acquiring the right of usufruct - from the
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owner or from the usufructuary
- acquires income. The costs incurred are
therefore deductible from the income.
If the right of usufruct originates because the owner alienates the property right
and retains the right of usufruct for himself, separation of income also takes
place. The income is taxed in the hands of the previous owner. The bare owner
benefits from the value increase to full ownership free of tax.
In all these cases the income tax is levied on the tax payer who benefits from
the income or incurs the costs. Anti-abuse legislation is unnecessary in these cases.
It is another matter altogether when there is question of a change in tax regime,
which occurs when the right of usufruct or the bare ownership is in the hands of
domestic individuals, while the separation has taken place under the entrepreneurial tax regime. The effect of the anti-abuse legislation included in articles 38 par. 3 and 25a of the 1964 Income Tax Act, should therefore be restricted
to these 'change in tax regime cases'. It would be preferable to replace the specific
ru1e of article 25a of the 1964 Income Tax Act with a more general rule in article
31 of the 1964 Income Tax Act, on the basis of which the value increase from bare
to full ownership can be considered as revenue for loss of income. This provision
should not be restricted to bare ownership of property rights but shou1d also apply
to the bare ownership of goods. Because in my view the vesting of every right of
usufruct should be considered as a separation of income - the distinction conditional/unconditional
thereby ceases to exist - the anti-abuse legislation should
not be limited to beneficial rights, which ultimately end at a fixed point in time.
Chapter 7 devotes attention to the right of usufruct of real estate. If a right of
usufruct is vested on real estate, the depreciation is for the account of the bare
owner. He can however agree otherwise with the usufructuary. The real estate remains a source of income for the bare owner, unless it is reasonably demonstrated
that he does not intend to derive any benefits from the real estate and no benefits
can reasonably be expected. In view of the fact that the duration of the right of
usufruct generally covers a substantial period, this assessment will not always be
simple. If it is established that the real estate is a source of income, then the question of depreciation arises, over the bare ownership value or over the full ownership value.
Depreciation is the allocation of the acquisition costs, less the residual value
over the expected life time. If one assumes that the vesting of a right of usufruct
for valuable consideration should be considered as an income transaction under
all circumstances, then the acquisition price remains unaffected by the vesting of
the right. The High Court does however make a distinction between the conditional and unconditional right of usufruct. The vesting of an unconditional
right of usufruct qualifies as a capital transaction. In that case the tax payer
alienates a part of the source. That leads to the conclusion that he recovers a part
of his acquisition costs. His depreciation potential thus decreases. In that sense
the case HR BNB 1992/137 is incorrect.
If the tax payer has only acquired the bare ownership of immovable property,
he will only be permitted to depreciate the bare ownership value, because he has
only incurred costs to that amount. In view of HR BNB 1992/137 it is as yet
unclear how the High Court will decide on this matter.
If article 7 Regulation ('Uitvoeringsregeling')
of the 1964 Income Tax Act ap-
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plies, the issue previously discussed will not arise. The depreciation costs are in
that case fixed at notional amounts.
If article 42a of the 1964 Income Tax Act applies for the usufructuary, the latter
adds the net rent value to his income from property. According to article 36 par.
8 of the 1964 Income Tax Act, the bare owner can only deduct the costs which
have remained for his own account and risk to the extent that he receives an income from the real estate. Article 42a of the 1964 Income Tax Act in fact makes
this provision meaningless.
Chapter 8 further considers the right of usufruct of shares. What should be considered as yield of the share is a matter which has already been dealt with by many
writers. The yield is the revenue received, while leaving the principal property
right intact. The principal property right is determined by the purpose of the property right, in this case the share. The share is used to participate in the capital
of a company. In principle, all payments on shares not originating directly from
the capital should be considered as yield. Because share premium is also paid in
on shares and the transfer of informal capital is inseparable from the share, in my
view these partially determine the size of the principal property right. In this interpretation, all payments originating from the profit are yield if they are distributed

on shares.
Therefore, the repayment of capital, share premium or informal capital cannot
be classified as yield. Neither can the payments received from the purchase of own
shares and the liquidation distributions be considered as yield. Similarly, value increases realised on the shares cannot be classified as replacement yield. The yield
of the share is not the profit made by the company, but solely that which is paid
out as yield on the shares. This implies that the profit of the company exists as
latent yield. Not until the decision of the general meeting of shareholders to make
a distribution on the share, does the yield come into being. The form of payment
is of no significance here.
This also means that for the determination of the yield, it is not important how
much the shareholder in question has contributed. The shareholder indeed exploits the capital contributed by him. He does this by calling shares whereby,
however, he participates proportionally in the entire capital of the company.
Having established that, besides the cash dividend, profit bonuses and stock
dividends qualify as yield, the effect of articles 2:88 par. 5 and 2: 197 par. 5 of
the Dutch Civil Code become evident. Based on these provisions, stock dividends
and profit bonuses belong to the bare owner, on the condition that the usufructuary is remunerated for the actual value. The bare owner receives the bonus
shares, for which he has paid the actual value to the usufructuary, in full ownership.
If the income from the shares can be considered as yield, they will be fully taxed
in the hands of the usufructuary, on the basis of article 24 of the 1964 Income
Tax Act, unless the yield belongs to the bare owner, on the basis of the provisions
of articles 2:88 par. 5 and 2:197 par. 5 of the Dutch Civil Code. In that case, the
bare owner receives the nominal value of the bonus shares, based on article 24 jo.
article 29 par. 1 of the 1964 Income Tax Act. On the other hand, he can deduct
the remuneration made to the usufructuary from his income, up to the nominal
value of the shares, since income is only acquired to that value. The usufructuary
is taxed on the remuneration received, based on article 31 par. 1 of the 1964 In337
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come Tax Act. Because there is only question of compensation for loss of income
to the amount of the nominal share value, the usufructuary is taxed on this part
of the remuneration.
The remuneration received by the shareholder for the purchase of own shares
or on liquidation of the company is classified as income. This remuneration is not
received, while leaving the principal property right intact, and thus this remuneration does not qualify as yield. The usufruct remains vested on the remuneration
received, less the income tax due.
Furthermore, two provisions from the Income Tax Act are of importance when
a right of usufruct is vested on shares. Firstly, article 27 par. 2 of the 1964 Income
Tax Act determines that - in my opinion all - future dividends donated are attributed to the donor. In view of the objective and intent of this provision, this
should also apply when a right of usufruct of the shares is donated.
Subsequently, article 57a par. 1 letter c of the 1964 Income Tax Act provides
that for up to a third of the value of shares acquired under inheritance law, funds
can be derived from the company, which are taxed at a fixed rate of 200/0. The
facility applies to the bare owner as well as the usufructuary. A subject orientated
interpretation of this article gives rise to great problems. In my opinion there are
no overriding objections to applying an object orientated approach to the facility.
Depending on the kind of distribution facilitated by the capital of the BV,. the
facility can be divided reasonably between the shareholder and the usufructuary.
Besides dealing with annuity and capital insurance, chapter 9 deals with various
forms of income from receivables. The vesting of the right of usufruct on an annuity is treated in the same manner as an alienation. The usufructuary subsequently receives the annuities. In my opinion, a capital insurance renders no
yield. If a right of usufruct is vested on a capital insurance, this means that the
capital distribution is subject to usufruct. If the right of usufruct is based on a
receivable which produces no regular interest, it will have to be assessed each time
whether a benefit can be classified as yield. In my opinion the following qualify
as yield: the premium received on a premium bond, the warrant granted with a
warrant loan, issued at par (taking into account the articles 2:88 par. 5 and 2:197
par. 5 of the Dutch Civil Code), the conversion premium, the penalty interest and
the interest on bonds with fluctuating interest. In my opinion the conversion right
of convertible bonds does not qualify as yield.
Finally, chapter 10 devotes attention to the substantial participation provisions
in relation to the right of usufruct. On the basis of these provisions, the gain made
on alienation of a substantial participation is taxed in the hands of the shareholder
at a fixed rate of 20%. It is demonstrated that the usufructuary is not a shareholder in the sense of the substantial participation provisions and that the bare
owner should be considered as being so. This also applies if the usufructuary has
the right to consume the usufructuary capital. According to HR BNB 1976/131,
the High Court is of the opinion that the vesting of a right of usufruct on substantial participation shares qualifies as an alienation in the sense of article 39 par.
1 of the 1964 Income Tax Act.
If one accepts that the vesting of a right of usufruct under certain circumstances
is taxable under the substantial participation provisions, it is justifiable to eliminate the obsolescence profit from the substantial participation gain. Otherwise,
part of this obsolescence profit will be subject to substantial participation taxation
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on the vesting of the usufruct and, in connection with the reduced acquisition
price, partly at the time of alienation of the shares. The elimination of the obsolescence profit from the gain is in line with the objective and intent of the substantial participation provisions.
In my opinion, the vesting of a right of usufruct on substantial participation
shares is not taxable under the substantial participation provisions, because such
a vesting always takes place within the income sphere. The impact of the right of
usufruct is however felt when, during the period of usufruct, the shares are
alienated. In this chapter it becomes apparent that the substantial participation
taxation can very well be effective if the right of usufruct is based on such shares.
Therefore, factors which influence the value of the shares, but which are not attributable to the growth or reduction of the retained earnings should be eliminated
from the substantial participation gain. This applies not only for the obsolescence
profit, but also for the value of the usufruct. This value may not influence the
magnitude of the gain from substantial participation for the shareholder who has
alienated or retained the right of usufruct.
Viewing the issue as a whole, the most important conclusion is that the issue
of usufruct of property right is certainly not solved in terms of tax law. As appears
repeatedly in the above, jurisprudence is unsatisfactory. In my opinion the courts
must consider the vesting of a usufruct of property right as the alienation of income under all circumstances. Most problems are thereby resolved.
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par. 4.Il.5
par. 5.11.2.a
par. 6.I1.1
par. 1O.l
par. 1O.3.d
par. 7.11.4.a
par. 2.1I.5.b
par. 2.1I.5.d
par. 2.11.6
par. 4.11.3.b
par. 4.I1.3.d
par. 10.2
par. 3.Il.3.a
par. 5.II.Lc
par. 2.Il.3 (noot)
par. 4.I1.3.d (noot)
par. 4.Il.3.d (noot)
par. 2.1I.4.c (noot)
par. 4.11.3. b (noot)
par. 2.Il.2.c (noot)
par. 4.1I.2.c
par.4.1I.3.a
par. 4.11.5

AANGEHAALDE JURISPRUDENTIE EN AANSCHRIJVINGEN

BNB 19891241 (HR)
BNB 19901123 (HR)
BNB 1990/125 (HR)

BNB
BNB
BNB
BNB

1991132 (HR)
1991145 (HR)
19911155 (Hof 's-Gravenhage)
19911219 (HR)

BNB 19911339 (HR)
BNB 19911340 (HR)
BNB 1992127 (HR)
BNB 19921137 (HR)

V-N 1987, blz, 2262 (Hof Amsterdam)
V-N 1988, blz. 147 (Resolutie)
V-N 1990, biz. 103 (Resolutie)

V-N
V-N
V -N
V-N

1990,
1990,
1991,
1991,

blz.
blz,
biz.
blz,

2793 (Hof Amsterdam)
2799 (Hof 's-Hertogenbosch)
2526 (Hof 's-Gravenhage)
608 (Hof 's-Hertogenbosch)

V-N 1991, blz, 3086 (Hof Arnhem)
V-N 1991, biz. 3203 (Hof Amsterdam)
V-N 1992, biz. 336 (Hoge Raad)
V-N 1992, biz. 811 (Hof Arnhem)
FED 1990/454 (Hof 's-Gravenhage)

par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.
par.

5.II.2.a
6.11.1
10.1
1O.3.d
1O.5.a
4.1I.3.b
4.II.3.b
2.II.2.c (noot)
4.II.3.a
4.II.3.d
7.11.3.b (noot)
5.1l.l.c (noot)
4.II.2.b
4.II.2.b
7.II.3.b
3.II.3.b
3.II.3.b
4.II.2.c
4.11.3.d
7.1I.3.a (noot)
7.1I.3.b
7.II.3.c
7.11.5
4.1I.3.b
9.2.g (noot)
7.II.l.a
7.II.3.a
7.1I.3.b
4.1I.3.b (noot)
4.1I.3.b (noot)
2.11.3 (noot)
3.1I.1.d (noot)
3.1I.3.b
4.1I.3.b
7.1I.l.a
3.II.3.b
8.II.4.b (noot)
7.1I.4.b (noot)
4.1I.3.b
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Aandelen
2.1.3,5.II.I.d
inkomsten uit 2.1I.2.a, 2.II.4.c, 3.1.2, 3.Il.I.c, 8.II.2
levering van 8.1.1
meesleep- 8.11.4.c
verkregen krachtens erfrecht
8.11.4
vruchten van 3.1.1, 3.Il.3.a, 8.1.3
Aandelenkapitaal
8.1.3
terugbetaling
8.1.3, 8.I.3.b, S.Il.2.b
Aanmerkelijk belang 10.1
houder
10.2
schenking vruchtgebruik
10.3.1, 1O.3.g
Aanschaffingskosten
7.Il.3.b
Aantasting
blijvende 2. Il.2. b
bron 2.I1.2.b, 7.I1.I.c
opbrengstcapaciteit
2.1I.2.c, 4.Il.3.a
Afkoopsom
2.1I.4.a, 4.II.I.a
Afschrijving
7.11.1, 7.II.I.a, 7.II.3.a, 7.1I.3.b, 7.11.4.a, 7.II.4.b
afwenteling
7.II.3.a
blote eigendom 7.II.3.b
vruchtgebruik
5.II.I.b, 5.I1.I.c, 7.II.3.b
woonhuizen
7.1I.3.b
Afstand (zie Vruchtgebruik)
Aftrekbare kosten 3.1I.4.a, 4.1I.I.a, 4.1I.3.b, 5.I1.I.c, 5.I1.2.d, 5.1I.2.e,
6.I1.1, 6.II.I.a, 6.11.2, 7.1I.3.b, S.II.2.c, 1O.3.b
beperking
7.I1.4.a
maximering
4.1I.3.b, 4.I1.3.c, 4.1I.3.d
temporisering
4.11.3. b, 4.11.3 .c, 4. I1.3 .d, 7.I1.4.d, IO.4.d
tijdstip aftrekbaarheid
4.II.3.b
Agio 8.1.3, 8.I1.2.b
in contanten
3.1.3, 8.1.3, 8.I.3.b, 8.I1.2.b
Agiobonus
8.I.3.c, 8.II.2.c
Agioreserve
8.1.3, S.1.3.c
Autonomiebeginsel
3.1.3
Beheersbevoegdheid
2.1.3, 2.I1.4.d, 4.Il.2.b
Bestemrning (zie Vruchtgebruikvermogen)
Bewind 2.1.3
Bezwaren (zie Vruchtgebruikvermogen)
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Bijzonder tarief
opbrengst van aandelen 8.11.4
Blokkeringsbepalingen
8.1.1, 8.1.2
Blote eigendom
aankoop
4.1I.2.b, 5.Il.l, 6.11.2
financiering 5.n.Lb
overdracht 5.II.La, 5.II.Lb, 5.II.Lc, 8.1.2, 8.I.3.d, 8.I.3.e
schenking 5.1I.1.e
Boedelbeschrijving 2.I .3
Boeterente 9.2.e
Bonusaandelen
3.11.1, 3.II.La, 3.II.Lc, 3.II.3.a, 8.1.1, 8.1.3, 8.II.2.c
vergoeding 8.1.3.c
Bron van inkomen 2.n.2.a, 7.Il.1, 7.ll.l.a, 7.II.Lb, 7.n.Lc
Bronnenfictiestelsel
7.II.La
Bronnentheorie
2.1I.2.b, 3.1.2
Certificaathouder
2.11.3, 10.2
Cessie 2.11.3
tot zekerheid 2.11.3
Clainas 8.1.1, 8.1.3, 8.1.3.f, 8.II.2.e
vergoeding 8.1.3.c
Conversiepremie 9.2.d
Couponrente
2.1I.5.b, 3.1.4, 4.1I.3.b, 5.1I.2.b
Disconto 3.1.3, 5.n.l. b
Dividend 2.1I.2.a, 2.1I.4.c, 3.II.Lc, 7.II.l.c, 8.I.3.a, 8.I.3.c, 8.11.2.a, 8.11.3,
8.1I.4.b
in natura 3.1I.3.a
vermomd 8.1I.2.a
Dividendbelasting
3.I1.3.a, 3.11.4.a, 8.n.2.b, 8.n.2.c, 8.n.2.d, 8.11.3.b
Dividendbewijzen
schenking van 8.11.3, 8.II.3.a
vervreemding van 2.II.4.c, 8.11.1
Dividendreserve 8.1.3, 8.I.3.c
Economisch eigenaar 2.11.3
Eindheffing 3.1I.3.a
Emigratie 4.1I.3.b
Erfrecht
aandelen verkregen krachtens 8.11.4
vruchtgebruik verkregen 4.1.2, 5.II.Ld,

5.1I.2.a, 6.II.La,

8.11.4

Fictief rendement 8.1I.2.g
Fictieve negatieve persoonlijke verplichtingen 9.1
Fidel comrnis de residuo 10.7
Forfaitair rendement 5.II.Ld, 5.1I.Le, 1O.5.a
Fraus legis 4.II.3.b, 5.II.l.b
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Gebruiken (zie Vruchtgebruikvermogen)
Geldlening
inkomsten uit 2.11.2.a
Genieten
inkomsten 2.1I.2.a, 2.11.3
tijdstip van 3.1I.l.b, 5.I1.l.a, 5.11.l.b
Genieter
geschonken dividendbewijzen
8.1I.3.a
hoofdgerechtigde
2.1I.3.a
van inkomsten 2.11.3, 3.1I.l.a
vruchtgebruiker
2.11.3.a
Genotsrechten
uiterlijk eindigend op een vast tijdstip 4.II.3.d, 5.1I.2.d
Herkapitalisatie
3.1I.3.a, 8.I.3.a, 8.I.3.c
Herstelkosten
7.1I.2.b,7.11.2.d
Herstellingen
buitengewone 2.1.3, 7.1.2, 7.II.4.a, 7.11.4.b
gewone 2.1.3, 7.1.2
Heteronomiebeginsel
3.1.3
Hoofdelijke aansprakelijkheid
2.1.3
Hoofdgoed
3.1.1, 3.1.4
Huuranalogie
4.11.1, 4.1I.2.a, 5.1I.2.c, 7.1I.4.c
huurwaardeforfait
7.1I.4.b
Huuropbrengst
2.1I.2.a, 2.11.2.b, 2.1I.4.c, 3.1.2, 3.1I.l.a, 4.1I.2.b, 5.11.2.d
Huurtermijnen
2.1I.5.a, 2.1I.5.b
vooruit betaalde 7.1I.2.a
Huurwaarde
2.1I.4.d, 4.1I.l.a, 4.11.2.b, 5.11.2.f, 7.1I.4.a
Huurwaardeforfait
7.11.1, 7.1I.l.b, 7.1I.2.d, 7.11.4
huuranalogie
7.1I.4.b
mede-eigendom
7.II.4.a
vruchtgebruik
7.II.4.a
Indexeringsc1ausule 3.1.1, 3.1.2
Informeel kapitaal 8.1.3
Inkomensbegrip
objectief 2.1I.2.a, 2.11.4.a, 3.1I.l.d, 4.11.2.b, 5.II.l.c, 5.I1.I.e
subjectief 2.11.2.a, 10.1
Inkomsten
definitie 3.1.2
geen vruchten 2.1.2, 3.1I.1, 3.1I.l.a, 3.lI.I.c, 3.I1.l.d, 3.11.2, 8.II.1
in natura 3.II.l.d,3.II.3.a
rijpende 3.1.4
vervreemding van 5.II.2
Inkomstenverkoopanalogie
4.11.1, 4.11.3.a
Inkoop eigen aandelen 3.II.l.c, 8.1.3, 8.I.3.d, 8.II.2.d
krachtens erfrecht verkregen 8.11.1,8.11.4
Inkorting 9.1
356

TREFWOORDENREGISTER

Inningsbevoegdheid
Instandhoudingseis
4.11.3.a

2.l.3, 2.Il.3, 2.II.4.d
2.I1.2.a, 2.II.2.b, 2.Il.2.c, 2.1I.4.d, 4.Il.l.a,

4.11.2.b,

Kapitaalverzekering
2.11.4.d,9.1
Kasbiljetten 5.Il.1.a
Kasgeldvennootschap
8.1.3
Kettingbeding 7.1.3
Keuzedividend 8.I.3.c
Kostenverdeeltheorie
7. II. 3.b
Lasten
buitengewone 2.1.3, 3.1I.4, 7.1.2, 7.1.3
gewone 2.1.3, 3.1.4, 3.11.4, 7.1.2, 7.1.3
Latente belastingschuld 3.1I.4
Legitieme portie 9.1
Lijfrente 4.Il.l.a, 9.1
Liquidatie
in zicht van 8.11.2.f
-uitkering 3.II.l, 3.1I.1.c, 3.11.4, 3.Il.4.a, 4.11.2.c, 8.1.3, 8.1.3.d, 8.I.3.e,
8.II.2.d
Loon 3.1I.l, 3.II.l.a, 3.11.l.d, 3.Il.3.b, 3.11.4
Loonbelasting
3.Il.3.a, 3.1I.3.b
Lopende termijnen 2.1I.4.a, 2.Il.4.c, 2.II.5.a, 2.1I.5.b, 2.1I.5.c, 2.I1.5.d,
4.1I.3.a, 4.1I.3.b, 5.1I.2.b
Management fee 7.1I.3.a
Mantel 5.II.l.d, 5.Il.l.e
Meesleepaandelen 8.II.4.c
Meeverkochte inkomsten 2.I1.4.c
Negatieve inkomsten 5.I1.I.c, 5.I1.2.b, 6.II.l
Negatieve kosten 7.1I.2.c,7.II.2.d
Objectieve vervanging 2.1I.4.a, 2.11.4.b, 4.1I.l.a
Obligatie 3.I.l, 5.Il.1.b, 5.Il.1.d
converteerbare
9.2.c
gestripte S.lI.l.e
wisselende rente 9.2.f
Omvang
inkomsten 2.1I.2.a
Onaantastbaarheidsleer
9.1
Onderhoudskosten
7.1.2,7.1.3, 7.Il.l, 7.11.l.a, 7.11.2.b, 7.11.4.a
beperking aftrek 7.1I.4.b, 7.Il.4.d
vergoeding van 7.I1.2.b, 7.II.2.c, 7.II.4.b
Oneigenlijk vruchtgebruik 2.1.2
Onroerende zaken
inkomsten uit 2.I1.2.a, 2.Il.2.b, 4.II.2.b, 5.II.2.c, 7.1I.2.a
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vruchten van 3.1.1, 7.1.1
Onvoorwaardelijk vruchtgebruik 2.U.2.c, 5.U.2.a, 6.1Ll, 7.U.3.b
aanrnerkelijk belang 1O.3.a
Ouderlijk vruchtgenot 2.U.3, 3.I1.3.a, 4.1.2, 5.U.l.d
Overdracht van vruchtgebruik 2.1.2
Pachtpenningen
2.U.2.a, 4.II.2.b
Pensioen 3.II.l.c
Periodieke uitkering (zie Stamrecht)
Persoonlijk recht van vruchtgenot 2.I1.3, 2.II.3.a, 3.I1.l.c
Potovereenkomst
2.11.3
Premieobligatie 3.II.l.c, 9.2.a
Promessen 5.I1.l.a
Recht van gebruik en bewoning 2.l.2, 4.U.2.a, 4.II.2.c
Rente 2.1.3, 2.U.2.a, 2.U.5.a, 2.1I.5.b, 3.1.1, 5.II.l.a, 7.U.l.c
vooruit betaalde 5.Il.l.a, 5.U.l.e
Renteloze lening 5. Il.l.a
Rentespaarbrief
2.1.3, 2.Il.5.a, 3.1.1,8.1.3
Revisierente 9.1
Rijpende inkomst 3.1.4,6.Il.I.a
Rijpende vrucht 3.1.4
Schadeloosstelling 2.U.4.a, 2.II.5.a
Schadevergoeding 2.1.3
Schenking
vruchtgebruik 2.11.3.a
Schulden 2.1.3, 3.11.4,7.1.3
Scrips 8.1.3
Sfeerovergang 4.I1.3.d,5.II.I.e
Starnrecht 2.I1.3, 2.11.4.b, 3.II.l.c, 3.11.2, 4.II.I.a, 7.Il.2.b
vervreemding van 2.II.4.d, 9.1
vruchten van 3.1.1, 9.1
Stamrechtvrijstelling
3.II.l.a
Sternrecht 8.Ll, 8.l.2, 10.2
Stockdividend 3.1Ll, 8.1.1, 8.1.3 .c, 8.1I.2.c
Subjectieve belasting 3.Il.I.d
Subjectieve vervanging 2.11.4.a, 2.11.4.b, 2.II.4.c, 4.1I.l.a, 8.I1.2.c
Subsidie 7.1l.2.a, 7.Il.2.b, 7.II.2.c, 7.1I.2.d, 7.I1.4.b
Toekomstige inkomsten
5.I1.2.b, 8.I1.3
Toerekening
vruchten 2.l.3
Uitdeling

4.II.2.c

Verbeteringskosten
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2.I1.4.c, 2.1I.5.e, 4.I1.3.a, 5.II.I.a,

7.I1.2.b,7.II.4.d

5.Il.l.b,

5.Il.l.c,

TREFWOORDENREGISTER

Verbruikbare goederen
2.1.2, 2.1.3
Vergoedingsverplichting
8.I.l, 8.I.3.f, 8.I1.I, 8.1I.2.c, 9.2.b, 9.2.c
Verhuren
7.1.5
Verjaring
4.1.3
Verrnenging 2.1.3, 6.1.1, 6.11.2, 8.I.3.d, 8.1l.2.d
Verrnogensinkornsten
2.1l.3
Verouderingsverlies
1O.5.b
Verouderingswinst
1O.3.a, 1O.3.c
Verrekening
5.II.I.a,5.Il.I.b
vruchten
2.1.3, 3.1.4
Verslijtbare goederen 2.1.2
Vertegen woordiging
2. 11.3
Verteringsbevoegdheid
2.1.3, 2.1l.2.c, 2.1I.4.d, 2.II.S.d, 3.1I.l.a, 4.II.2.b,
5.1I.2.g, 6.II.I.a, 10.7
Vervangbare goederen
2.1.2, 2.1.3
Vervanging van inkornsten
2.1I.4.a, 2.1I.4.b, 3.1.4, 4.II.I.a, 4.1I.2.c, 5.II.I.c,
5.II.I.e, 5.1I.2.b, 5.11.3, 6.11.1, 6.11.2, 7.1I.I.c, 7.1I.4.d, 8.1I.2.d, 9.2.a
Vervangingsleer
9.1
Vervangingswaarde
7. n. 3.b
Vervreernding (zie Vruchtgebruikverrnogen)
Verzekeringsplicht
2.1.3, 7.1.4
Verzekeringsuitkering
schade- 2.1.2, 3.1.2, 7.1.1, 7.1I.2.a, 7.1I.2.b, 7.II.2.c, 7.II.4.b
levens- 2.II.4.d
Voorbehoud van vruchtgebruik
4.1.5
Voorheffing
3.II.3.a, 3.II.4.a
Voorwaardelijk vruchtgebruik
2.n.2.c, 5.I1.2.a, 6.11.1, 7.I1.3.b
aanrnerkelijk belang 10.3.a
Vorderingsrecht
vruchtgebruiker
2.1.3
Vruchten
burgerlijke
2.1.3, 2.I1.4.c, 3.1.1
definitie 3.1.1
natuurlijke
2.1.3, 3.1.1
recht op 2.1.3
rijpende
3.1.4, 5.11.3
toerekening
2.1.3, 3.1.4
vervangende
3.1.2, 3.1.4, 3.1I.l.a, 7.1.1, 8.1.3
Vruchtgebruik
afstand
4.1l.l.a, 4.1I.2.c, 5.1l.2.a, 6.1.1, 6.11.1, 6.II.I.a, 6.11.2, 7.II.2.a,
8.I.3.d, 8.I.3.e, 8.1I.2.d, 10.S.d
definitie 2.1.2
duur 2.1.2, 5.1I.2.a
gezarnenlijk
2.1.2
kwalificatie
5.1I.2.a, 6.II.I.a
opvolging, bij 2.1.2
overdracht van 2.1.2, 2.1.3, 4.II.I.a
tenietgaan
6.1.1
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vertering
2.1.4
vervreemding
2.1.3, 4.11.2.b, 5.I1.2.a, 7.1.5, 8.1.2, 8.1.3.d, 8.I.3.e, 8.I1.2.d,
1O.3.c
vestiging van 4.1.2
voorbehoud van 4.1.5, 8.1.2
waarde van het 2.I1.4.d, 4.11.2.b, 5.11.2, 8.II.4.b
Vruchtgebruiker
bevoegdheden
2.1.3
tekortschieten
2.1.3,7.1.2
zorgplicht
2.1.3, 7.1.2
Vruchtgebruikvermogen
bestemrning
2.1.2, 2.1.3, 7.1.1
bezwaren
2.1.3
gebruiken
2.1.3
verbruiken
2.1.3
vervreemden
2.1.3
Vruchtvorming
3.1.4
Waardeverminderingstheorie
7. II. 3. b
Warrant
5.I1.1.e,9.2.b
Winstbonus
8.1.3,8.1.3.c,
8.I1.2.c
Winstreserve
8.1.3, 8.1.3.a, 8.1.3.f
Wissels 5.11.1.a
Zaaksvervanging
2.1.2,2.1.3, 3.1.4, 3.11.1, 5.11.3, 6.1.1, 7.I1.4.d, 8.I.3.c,
8.I.3.d, 8.I.3.e, 8.I.3.f, 8.1I.2.d, 10.6
bruto of netto 3.11.4
Zekerheid
2.1.3
Zero bond 9.2.b, 9.2.g
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