
PE Vermogen

Examentraining Amweb

PE-examen Vermogen
Aantal vragen 25

Kennis & Begrip 20

Vaardigheden & Competenties 5

Max. te behalen punten 30

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Vraag altijd een ‘Verklaring 
niet-afgetrokken premies of 
bedragen’ (saldoverklaring) 
aan als er sprake is van niet-
afgetrokken premies voor 
een lijfrente.” 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_vermogen_2017.pdf
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Casus
Mariska heeft in 2001 een lijfrenteverzekering afgesloten. De premie hiervoor bedraagt € 5.000,- per jaar. In de jaren 2001 tot en 

met 2006 trekt zij de premie volledig af voor de aangifte inkomstenbelasting. In 2006 raakt Mariska haar baan kwijt. Door de 

inkomensterugval heeft Mariska in 2007 nog maar € 4.000,- ruimte voor premieaftrek. Omdat Mariska wel voldoende heeft 

gespaard, kan zij de premie van € 5.000,- nog betalen en dit doet zij dan ook. In haar aangifte trekt zij € 4.000,- af. Gelukkig heeft 

Mariska snel weer een baan gevonden: eentje met een veel betere pensioenregeling. Mariska blijft echter € 5.000,- aan premie 

betalen voor de lijfrenteverzekering. In haar aangiften inkomstenbelasting over 2008 tot en met 2012 trekt zij telkenjare € 1.000,- 

aan lijfrentepremie af. Vanaf 2013 maakt Mariska de lijfrenteverzekering premievrij en in 2014 laat zij het opgebouwde 

lijfrentekapitaal storten op een door haar geopende lijfrenterekening. In 2017 bereikt Mariska de 65-jarige leeftijd.
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Vraag 1
Hoeveel onbelast saldo heeft Mariska opgebouwd?

 a. € 12.345,-

 b. € 15.807,-

 c. € 21.000,-

Toetstermen:

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

1m.6 De kandidaat kan de soorten fiscaal toegestane lijfrenten opsommen en uitleggen, inclusief overgangsrecht.

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

Feedback:

Tot 2010 gold de onbeperkte saldomethode. Deze methode hield in dat alle lijfrentepremies die niet in aftrek zijn gebracht, 

behoren tot het onbelaste saldo. In 2007 heeft Mariska € 1.000,- niet afgetrokken. In de jaren 2008 en 2009 is dat het geval 

voor twee keer € 4.000,-. Het tot en met 2009 opgebouwde onbelaste saldo bedraagt dus € 9.000,-. Voor de jaren 2010, 2011 

en 2012 geldt de beperkte saldomethode. Van de in die jaren betaalde lijfrentepremies kan maar per jaar een bedrag van € 

2.269,- onder de saldomethode vallen. Dat is dus drie keer € 2.269,- = € 6.807,-. De meerdere niet afgetrokken premies vallen 

niet onder de saldomethode. In totaal heeft Mariska dus een onbelast saldo van € 1.000,- + € 8.000,- + € 6.807,- = € 15.807,-.

 Praktische tip:

Het is fiscaalrechtelijk ‘niet handig’ om meer te betalen voor een lijfrente dan het aftrekbare bedrag verhoogd met € 2.269,-. Voor 

stortingen boven dit bedrag geldt immers dat deze niet fiscaal aftrekbaar zijn, maar dat de ermee samenhangende lijfrentetermijnen 

wel belast zijn. Voorkom dus te hoge stortingen. 
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Vraag 2
Mariska verzoekt de bank het onbelaste saldo ineens en zonder inhoudingen aan haar uit te keren. Om gehoor te kunnen geven aan 

dit verzoek, vraagt de bank Mariska om een saldoverklaring. Deze moet Mariska opvragen bij de Belastingdienst. Bij die aanvraag 

moet zij een aantal stukken overleggen. Wat hoeft Mariska niet mee te sturen?

 a. Een kopie van de polis van de oorspronkelijke lijfrenteverzekering.

 b. Een kopie van de overeenkomst met de bank. 

 c. Een specificatie van de per jaar betaalde, afgetrokken en niet-afgetrokken stortingen. 

 d. Mariska’s verklaring dat ze niet alsnog aftrek zal vragen voor de niet-afgetrokken premies.

Toetsterm:

2a.3 De kandidaat kan formulieren en offertes invullen, aanvragen, controleren en indienen. 

Feedback:

De bank kan bij de inhouding van loonheffing alleen rekening houden met Mariska’s onbelaste saldo als ze een saldoverklaring 

kan overleggen. Vóórdat de uitvoerder overgaat tot uitkeren, kan ze deze verklaring aanvragen via:

Belastingdienst

Afdeling SMP/MIA-IH

Postbus 90121

4800 RA Breda

Bij de aanvraag moet Mariska een aantal documenten meesturen, namelijk:

• Een kopie van overeenkomst met de lijfrente-uitvoerder;

• Een specificatie van de per jaar betaalde, afgetrokken en niet-afgetrokken stortingen; en

• Een begeleidend schrijven waarin zij verklaart dat zij niet alsnog aftrek zal vragen voor de niet-afgetrokken premies 

waarvoor zij de saldoverklaring vraagt.

Mariska hoeft dus geen kopie van de polis van de oorspronkelijke lijfrenteverzekering mee te sturen (maar dit mag natuurlijk wel).

 Praktische tip:

Vraag de saldoverklaring op tijd aan! In principe ontvangt de klant de saldoverklaring binnen acht weken na aanvraag. Als de 

Belastingdienst voor de behandeling van de aanvraag meer informatie nodig heeft, neemt de Belastingdienst contact op met de 

klant. Daardoor zou het proces wat langer kunnen duren, maar in principe is een aanvraag van de saldoverklaring binnen twee 

maanden voor ingang van de lijfrente voldoende.
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Vraag 3
Mariska heeft de saldoverklaring ontvangen van de Belastingdienst. Zij besluit het onbelaste saldo toch maar niet ineens op te 

vragen bij de bank. Voor het volledig kapitaal koopt zij een tijdelijke oudedagslijfrente aan bij de bank met een duur van tien jaar en 

een uitkering van € 10.000,- per jaar. Hoe gaat de bank om met een onbelast saldo van € 20.000,-?

 a. De eerste twee jaren zijn de uitkeringen volledig onbelast, daarna zijn ze volledig belast.

 b. Elk jaar keert de bank netto € 2.000,- uit. De bank berekent loonheffing over de resterende € 8.000,-.

 c. Door de saldoverklaring hoeft de bank bij opname van het onbelaste saldo geen loonheffing in te houden. Nu Mariska een 

  lijfrente aankoopt, moet de bank over alle termijnen ten volle loonheffing inhouden.

Toetsterm:

2d.1 De kandidaat kan aanspraken en lasten nauwkeurig berekenen m.b.v. ICT-toepassingen, en kan aanspraken en lasten 

globaal handmatig berekenen. 

Feedback:

Op grond van de saldoverklaring hoeft de bank tot een bedrag van hier € 20.000,- geen loonheffing te berekenen. Dit geldt bij 

opname ineens, maar ook als het onbelaste saldo mee wordt genomen in de aan te kopen lijfrente. Over de eerste € 20.000,- 

aan uitkeringen hoeft de bank dan geen loonheffing te berekenen. Dit betekent dat de bank de termijnen de eerste twee jaar 

onbelast uitkeert en daarna pas loonheffing inhoudt over de termijnen.

 Praktische tip:

Mariska kan in deze casus op grond van het overgangsrecht (artikel 10a.12 Wet IB 2001) voor het volledige lijfrentekapitaal een 

tijdelijke oudedagslijfrente aankopen die ingaat vóórdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Lijfrentetermijnen worden in de 

eerste twee schijven inkomstenbelasting (2018: tot een inkomen van € 33.994,-) vóór de AOW-leeftijd zwaarder belast dan daarna. 

Dat heeft te maken met de AOW-premie (17,9% in 2018). Die is iemand vóór het bereiken van de AOW-leeftijd nog wel verschuldigd, 

maar daarna niet meer. Door de toepassing van de saldomethode wordt belastingheffing feitelijk uitgesteld. Mariska ontvangt alle 

belaste termijnen pas nadat zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Zij bespaart op die manier dus ook AOW-premie over de 

belaste termijnen. Dit geldt ook als het onbelaste saldo is opgebouwd ná 2013. De opbouw van een onbelast saldo in een 

lijfrenteaanspraak kan dus aantrekkelijk zijn om in de uitkeringsfase uitstel van belastingheffing te bereiken.



Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

In deze twee extra casussen oefen je verder met 

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

twee vragen waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 

kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 

waarmee je kunt oefenen. 

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

GRATIS OEFENENklik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/57
http://www.hoffelijk.nl/amweb/47
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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:
• Kennisvragen Vermogen;

• Casus Floor; 

• Casus Rob en Anna. 

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.


