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Aantal vragen 25

Kennis & Begrip 20

Vaardigheden & Competenties 5

Max. te behalen punten 30

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Er is de afgelopen tijd veel 
gebeurd op het gebied van 
kapitaalverzekeringen. Zorg 
ervoor dat je op de hoogte 
bent van deze ontwikkelingen.” 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_vermogen_2017.pdf
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Casus
Willem heeft in april 1999 zijn eerste eigen woning gekocht. Ter financiering van die woning heeft hij een lening afgesloten van 

(omgerekend) € 200.000,-. Voor de helft is er sprake van een aflossingsvrije hypotheek. Voor de andere helft heeft Willem een 

levenhypotheek. Bij de levenhypotheek is een kapitaalverzekering op beleggingsbasis gesloten met een looptijd van dertig jaar. Deze 

verzekering is verpand aan de bank. Willem heeft zijn verzekering nooit gewijzigd.

Het is 1 maart 2018. Willem heeft een nieuwe woning gekocht. Deze nieuwe woning kost € 300.000,-. Bij aankoop van de nieuwe 

woning heeft Willem zijn oude woning nog niet verkocht. Hij verwacht bij de verkoop geen winst of verlies te maken. Met andere 

woorden: de verkoopsom zal gelijk zijn aan het bedrag van de op de woning rustende eigenwoningschuld. 

De financiering van de nieuwe woning is als volgt:

• Annuïteitenhypotheek van € 200.000,-;

• Aflossingsvrije lening van € 50.000,-;

• Spaargeld van € 50.000,-.

De verzekering heeft op dit moment een waarde van € 60.000,-. Willem wil de verzekering te beëindigen zodra hij zijn oude woning 

heeft verkocht. Hij wil met de afkoopsom zijn spaargeld weer met € 50.000,- aanzuiveren. Twee maanden later verkoopt Willem 

alsnog zijn oude woning. De verkoopprijs van de woning is, zoals verwacht, precies voldoende om de schuld op zijn oude woning 

volledig af te lossen.
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Vraag 1
Als Willem de kapitaalverzekering afkoopt, in welke mate kan hij de afkoopsom dan op zijn spaarrekening storten, zonder dat hij over 

het rentebestanddeel in de uitkering inkomstenbelasting verschuldigd is?

 a. Willem moet de afkoopsom volledig gebruiken voor de verdere aflossing van zijn eigenwoningschuld. Alleen dan is hij over  

  de afkoopsom geen inkomstenbelasting verschuldigd.

 b. Willem heeft de aflossing van de eigenwoningschuld vanuit de verzekering voor € 50.000,- voorgeschoten. In zoverre kan  

  hij het geld op zijn spaarrekening zetten. Van de afkoopsom moet hij nog € 10.000,- gebruiken voor de aflossing van de  

  eigenwoningschuld.

 c. Nu de kapitaalverzekering nog geen twintig jaar loopt, kan Willem gebruikmaken van een (lage) uitkeringsvrijstelling van  

  € 28.134,-. Over het rentebestanddeel in het meerdere is hij hoe dan ook inkomstenbelasting verschuldigd.

 d. Willem kan het volledige bedrag van de afkoopsom op zijn spaarrekening zetten. Hij is in het geheel geen    

  inkomstenbelasting verschuldigd.

Toetsterm:

2g.2 De kandidaat kan de fiscale gevolgen van de financiële oplossing berekenen. 

Feedback:

De verzekering dateert van april 1999. De kapitaalverzekering valt daarmee onder het regime van de Brede Herwaardering.  

Er is geen sprake van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Willem heeft de verzekering immers nooit aangepast. De 

staatssecretaris van Financiën keurt in zijn besluit van 15 mei 2017 goed dat de tijdklem vervalt voor kapitaalverzekeringen die 

onder het regime van de Brede Herwaardering vallen. Er is daarmee geen hoge of lage uitkeringsvrijstelling meer, maar uitsluitend 

een uitkeringsvrijstelling van maximaal € 123.428,-. Om gebruik te kunnen maken van deze vrijstelling, hoeft voor de verzekering 

niet meer ten minste twintig jaar jaarlijks premie te zijn betaald. Anders dan voor de KEW, geldt voor kapitaalverzekeringen die 

onder het regime van de Brede Herwaardering vallen niet de eis dat er met de uitkering een eigenwoningschuld wordt afgelost. 

Willem kan dus het volledige bedrag van de uitkering op zijn spaarrekening zetten. Hij hoeft over het rentebestanddeel in de 

uitkering geen inkomstenbelasting te betalen.

 Praktische tip:

Voor een KEW geldt wél altijd de eis dat de uitkering volledig moet worden gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld. 

Als een gedeelte van de uitkering niet wordt gebruikt voor aflossing, is het rentebestanddeel in de volledige uitkering belast. Waak er 

dus voor dat een KEW-uitkering daadwerkelijk wordt gebruikt voor aflossing van een eigenwoningschuld, restschulden, bij verkoop 

met verlies, daaronder te verstaan.



4Examentraining Amweb | PE VermogenHoffelijk 2017 ©

Vraag 2
Willem besluit zijn kapitaalverzekering niet af te kopen. Wat kan Willem zonder fiscale gevolgen niet doen met zijn 

kapitaalverzekering in 2018?

 a. Willem kan zijn kapitaalverzekering niet omzetten in een Spaarrekening Eigen Woning (SEW).

 b. Willem kan zijn kapitaalverzekering niet premievrij maken.

 c. Willem kan de looptijd van zijn kapitaalverzekering niet inkorten.

Toetsterm:

1m.1 De kandidaat kan de wetgeving betreffende lijfrente en kapitaaluitkering uitleggen. 

Feedback:

Willem kan zijn kapitaalverzekering niet omzetten in een SEW. Die mogelijkheid is met ingang van 1 april 2013 afgesloten voor 

onder de Brede Herwaardering vallende kapitaalverzekeringen. Als er sprake zou zijn van een KEW, is die omzetting wel 

mogelijk. Premievrijmaking en/of het inkorten van de looptijd behoren wel tot Willems mogelijkheden, uiteraard met 

inachtneming van de bereidheid van de verzekeraar om hieraan mee te werken.

 Praktische tip:

Het overgangsrecht voor Brede Herwaardering kapitaalverzekeringen blijft behouden zolang het verzekerde kapitaal niet wordt 

verhoogd en de looptijd van de verzekering niet wordt verlengd. Als er sprake is van een kapitaalverzekering zonder verzekerd 

kapitaal, dan geldt een premietoets. De premie mag dan niet stijgen. Premievrijmaking behoort wel tot de mogelijkheden. Het 

inkorten van de looptijd eveneens. Een verlaging van de premie is eveneens mogelijk. Let hierbij wel op de bandbreedte. De 

bandbreedte-eis houdt in dat de hoogste premie op jaarbasis niet hoger mag zijn dan het tienvoud van de laagste premie op 

jaarbasis. Deze bandbreedte-eis geldt nog steeds. Alleen de tijdklem is losgelaten.
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Vraag 3
Stel dat Willem de kapitaalverzekering in 2010 premievrij heeft gemaakt (dit met instemming van de geldverstrekker). Als Willem de 

kapitaalverzekering in 2018 afkoopt, in welke mate is Willem dan belasting verschuldigd over het rentebestanddeel in de afkoopsom?

 a. Het rentebestanddeel is volledig belastingvrij.

 b. Het rentebestanddeel is volledig belast.

 c. Er geldt een uitkeringsvrijstelling van € 28.134,-. Het rentebestanddeel in het meerdere is belast.

 d. De waarde van de verzekering per premievrijmakingsdatum is vrijgesteld. De verdere waardeaangroei is belast. 

Toetsterm:

2g.2 De kandidaat kan de fiscale gevolgen van de financiële oplossing berekenen. 

Feedback:

De tijdklem is vervallen. Daarvoor is de eis dat er jaarlijks premie moet worden betaald voor de kapitaalverzekering in de plaats 

gekomen. Een kapitaalverzekering met ingekorte duur premiebetaling voldoet niet aan deze eis. In het besluit van 15 mei 2017 

is goedgekeurd dat een uitkering uit een dergelijke kapitaalverzekering toch belastingvrij kan zijn, mits er ten minste vijftien jaar 

jaarlijks premie is betaald. Daar voldoet de kapitaalverzekering van Willem niet aan. Het rentebestanddeel in de uitkering is 

daarmee volledig belast.

 Praktische tip:

Door het vervallen van de tijdklemmen kan een kapitaalverzekering na bijvoorbeeld twaalf jaar worden afgekocht. De uitkerings-

vrijstelling is dan van toepassing. Als een kapitaalverzekering echter na twaalf jaar premievrij wordt gemaakt, dan geldt de 

uitkeringsvrijstelling niet, ook niet als de looptijd van de verzekering gelijk blijft (bijvoorbeeld twintig jaar). Voor verzekeringen met 

een ingekorte premiebetalingsduur geldt er zogezegd nog wel een tijdklem. Denk dus goed na of premievrijmaking geen 

onwenselijke fiscale gevolgen heeft. 



Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Jelmer; 

• Casus Hariyya;

• Kennisvragen Vermogen. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 

de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 

Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 

feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.
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