
 

 

 

Besluit van PM DATUM 

tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en 

toeslagen 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van PM <maand> 2016 nr. PM 

Gelet op het artikel 10.8 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001;  

 

De afdeling advisering van de Raad van Stage gehoord (advies van PM 

november/december 2016, nr. PM) 

 

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van PM, nr. PM 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

 

Artikel I 

 

Het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid wordt “levensverzekeraars” vervangen door: levensverzekeraars, 

natura-uitvaartverzekeraars. 

2. In het tweede lid, onderdeel g, wordt “lijfrentespaarrekening” vervangen door: 

lijfrenterekening. 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA VAN TOELICHTING  

 

I. Algemeen  

 

 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (UBIB 2001)  

In dit besluit zijn enkele wijzigingen opgenomen in verband met het aanwijzen van natura-

uitvaartverzekeraars als administratieplichtigen. Administratieplichtigen zijn gehouden bepaalde 

gegevens en inlichtingen aan de Belastingdienst te verstrekken.  

Daarnaast zijn in dit besluit enkele wijzigingen opgenomen in verband met het wijzigen van 

de terminologie inzake lijfrenterekeningen als gevolg van het opnemen van 

beleggingsondernemingen in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) als toegelaten 

aanbieders voor lijfrenteproducten. 

 

II. Artikelsgewijze toelichting  

 

Artikel I (artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) 

In artikel 10.8, eerste lid, van de Wet IB 2001 is bepaald dat bij of krachtens algemene 

maatregel van bestuur administratieplichtigen worden aangewezen die gehouden zijn bepaalde 

eveneens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen gegevens en inlichtingen 

te verstrekken aan de Belastingdienst. In artikel 22, eerste lid, van het UBIB 2001 is de 

opsomming van de aangewezen administratieplichtigen opgenomen. Aan deze opsomming worden 

met ingang van 1 januari 2017 natura-uitvaartverzekeraars in de zin van de Wft toegevoegd. 

Aanvankelijk was de veronderstelling dat deze groep verzekeraars reeds was aangewezen omdat 

natura-verzekeraars naar hun aard ook levensverzekeraars zijn en levensverzekeraars al zijn 

opgenomen in artikel 22, eerste lid, van het UBIB 2001. Natura-verzekeraars vallen echter niet 

onder de in de Wft opgenomen definitie van levensverzekeraars en in artikel 22, eerste lid, van het 

UBIB 2001 wordt bij die definitie aangesloten. Met de wijziging van genoemd eerste lid worden 

natura-verzekeraars daarom alsnog toegevoegd aan de opsomming in artikel 22, eerste lid, van 

het UBIB 2001. Met ingang van 1 januari 2017 zijn ook natura-uitvaartverzekeraars daardoor 

gehouden de waarde in het economische verkeer aan het begin van het kalenderjaar te 

renseigneren van een recht als bedoeld in artikel 5.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001 

mits die waarde hoger is dan het bedrag, genoemd in dat onderdeel (voor 2017 € 6977). 

De aanpassing in artikel 22, tweede lid, onderdeel g, van het UBIB 2001 houdt verband met de 

opname per 1 januari 2017 van beleggingsondernemingen in de zin van de Wft als toegelaten 

aanbieders van lijfrenteproducten in artikel 3.126a van de Wet IB 2001. In dat kader wordt het 

begrip “lijfrentespaarrekening” vervangen door de term “lijfrenterekening”. Onder dit laatste begrip 

wordt zowel een lijfrentespaarrekening als een lijfrentebeleggingsrekening begrepen. 

 

 


