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Uw kenmerk

Kenmerk

Betreft

Verklari ng Lijfrentebeleggi ngsrecht

Geachte heer Van Oosterbosch.

U heeft aan de Kennisgroep Verzekeringsproducten ter beoordeling voorgelegd
documenten en bescheiden inzake zogenoemde l i j f rentebeleggingsrechten in het
Tef lonfonds, een door de Autor i te i t  Financiële Markten toegelaten beleggingsinstel l ing.
De Veste Vermogensbeheer B.V. is de beheerder van het Tef lonfonds en is met ingang
van 17 jul i  2008 in het bezi t  van de vergunning van de Autor i te i t  Financiële Markten om
als beheerder op te mogen treden.

Bij brief van 18 september 2009 heeft u verklaard dat de Veste Vermogensbeheer de
rechtspersoon is op wie de f iscale verpl icht ingen zul len rusten ter zake van de ui tvoer ing
van de l i j frentebeleggingsrechten. Het betreft hierbij de verplichtingen inzake de
inhouding van loonbelast ing, inzake de renseignering en inzake de aansprakel i jkheÍd voor
verschuldigde inkomstenbelast ing en revis ierente.

Reeds eerder -  bi j  mai lber icht van 16 september 2009 -  heb ik medegedeeld dat het
voorgelegde product in f iscale zin als zodanig voldoet aan de eisen van een
l i j f rentebeleggingsrecht als bedoeld in art ikel  3.126a Wet inkomstenbelast ing 2001.

Tevens heb ik eerder medegedeeld dat de voorgelegde structuur van de aanbieder van
het l i j f rentebeleggingsrecht niet  vol ledig aanslui t  b i j  de wettel i jke omschri jv ing daarvan in
art ikel  3.126a, eerste I id,  aanhef,  juncto tweede l id,  onderdeel b,  Wet inkomstenbelast ing
2001. De Kennisgroep Verzekeringsproducten is evenwel door het ministerie van
Financiën gemacht igd om - voorui t lopend op een binnenkort  te publ iceren goedkeurend
beleidstandpunt -  een aanbiedingstructuur als door u voorgelegd, aan te merken als een
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structuur die voldoet aan de fiscale eisen. Derhalve merk ik hierbij het door u voorgelegde
product aan als een li jfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a Wet
inkomstenbelasting 2001. i

lk hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

De Voorzitter van het ementteam Haaglanden
Namens dezerr/!' j
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