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Verdiepende special

Exit tijdklemmen voor  
KEW, SEW en BEW. En nu?

Op dit moment gelden strenge wettelijke voorwaarden bij de toepassing van de uitkeringsvrijstellingen voor een 
kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning en een beleggingsrecht eigen woning. Denk hierbij 
aan de (minimale) looptijdseis van vijftien of twintig jaar (dit heet de tijdklem). In bepaalde gevallen van vervroegde 
afkoop geldt een versoepelde toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden. In dit geval hoeft de tijdklem niet te 
worden toegepast. Op korte termijn worden de voorwaarden nóg verder versoepeld en vervallen de tijdklemmen 
voor iedere situatie van vervroegde afkoop. Wat betekent dit voor de praktijk?

Toepassing uitkeringsvrijstelling kapitaalverzekering en bancaire varianten
Voor een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) en een beleggingsrecht eigen woning (BEW) 

die onder de eerbiedigende werking van het overgangsrecht valt, kan een uitkeringsvrijstelling per belastingplichtige (lifetime-vrijstelling) 

gelden. Datzelfde principe geldt voor een kapitaalverzekering die is gesloten in de periode 1992 – 2000 en die valt onder de 

eerbiedigende werking van het daarvoor geldende overgangsrecht.

De betreffende uitkeringsvrijstelling kan in principe alleen worden benut wanneer iemand (mede)gerechtigde is tot de uitkering bij leven 

bij een kapitaalverzekering dan wel (mede)rekeninghouder is van een SEW, respectievelijk (mede-)eigenaar van een BEW. 

Sinds 1 januari 2016 kunnen fiscaal partners echter – op verzoek – gebruikmaken van een nieuwe regeling. Op basis daarvan kunnen zij 

ieder voor zichzelf gebruikmaken van hun eigen uitkeringsvrijstelling voor het aan hen (fiscaal) toegerekende deel van de uitkering.
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Wettelijke voorwaarden aan vrijstelling
Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling bij het tot uitkering komen van een eigenwoningspaarproduct, zoals bij afkoop, moet 

worden voldaan aan een aantal wettelijke voorwaarden. Zo moet een uitkering uit een KEW, SEW en BEW worden gebruikt voor de 

aflossing van de eigenwoningschuld in de zin van de Wet IB 2001 (EWS). Dit vereiste geldt niet voor kapitaalverzekeringen die zijn 

gesloten in de periode 1992 – 2000. Een andere voorwaarde voor toepassing van de vrijstelling is dat de premies c.q. inlegbedragen in 

een bepaalde verhouding tot elkaar moeten staan, namelijk in een verhouding van 1:10. Dat wil zeggen dat de hoogste premie/inleg niet 

meer mag bedragen dan het tienvoud van de laagste premie/inleg. Dit heet ook wel de bandbreedte-eis. 

Een laatste vereiste bij toepassing van de uitkeringsvrijstelling is dat voor genoemde spaarproducten ten minste vijftien jaar (lage 

vrijstelling), dan wel twintig jaar (hoge vrijstelling) jaarlijks – onafgebroken – premies/inlegbedragen moeten zijn voldaan. Als iemand 

voortijdig, dat wil zeggen voordat de minimale looptijd is verstreken, het spaarproduct tot uitkering wil laten komen (afkoop), ‘klemt’ 

deze voorwaarde. Voor mensen die verkeren in een financieel minder florissante positie, werd in de beleidssfeer al goedgekeurd dat bij 

voortijdige afkoop de tijdklem niet geldt en de hoge vrijstelling kan worden toegepast als aan de overige vrijstellingen wordt voldaan. 

Sinds 1 januari 2017 is deze tijdklemmenregeling opgenomen in de Wet IB 2001 en verruimd.

Geen tijdklem voor bijzondere gevallen
Op grond van de Wet IB 2001 gold in het algemeen dat als een KEW bij (vroegtijdige) afkoop tot uitkering kwam vóórdat de geldende 

minimumtermijn van vijftien of twintig jaar was verstreken, inkomstenbelasting verschuldigd was over de rentecomponent in de 

afkoopsom. Vanaf de inwerkingtreding van de Wet IB 2001 bestond op die hoofdregel slechts een tweetal uitzonderingen, namelijk bij 

verkoop van de eigen woning gevolgd door verhuizing naar een huurwoning en bij het ophouden binnenlands belastingplichtige te zijn. 

Bij de in die situaties ontstane fictieve heffing, kan de hoge uitkeringsvrijstelling (in 2017: € 162.500,-) onder versoepelde toepassing 

van de voorwaarden toch worden gebruikt. Er geldt dan geen verplichte aflossingseis. En de tijdklem leverde dan ook geen fiscale 

belemmering op. Met ingang van 1 januari 2017 hoeft bij toepassing van de uitkeringsvrijstelling bij vroegtijdige afkoop evenmin de 

tijdklem te worden getoetst als:

1. Voor een belastingplichtige het fiscaal partnerschap is geëindigd (inclusief echtscheiding);

2. De belastingplichtige schuldhulpverlening wordt geboden als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

3. Een belastingplichtige een eigen woning heeft verkocht en hem direct na die verkoop nog steeds (of opnieuw) een eigen 

woning ter beschikking staat (verhuizing); of

4.  Door de minister van Financiën is vastgesteld dat een belastingplichtige financiële problemen heeft en als gevolg daarvan niet 

meer in staat is zijn eigenwoninglasten te voldoen of die lasten naar verwachting binnen afzienbare tijd niet meer kan voldoen.

Let op: Als iemand gebruik wenst te maken van de tijdklemmenregeling, moet nog wel aan de overige vrijstellingsvoorwaarden worden 
voldaan. De betaalde bedragen moeten altijd binnen een bandbreedte van 1:10 worden voldaan. En met de afkoopwaarde moet de 
eigenwoningschuld worden afgelost. Bovendien geldt dat voor zover de vrijstelling wordt gebruikt, het bedrag van het benutte deel van 
die vrijstelling moet worden afgeboekt op iemands lifetime-vrijstelling. Oftewel, daarna resteert een lagere uitkeringsvrijstelling.
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Hieronder volgt een voorbeeld om de bovenstaande regeling te verduidelijken.

Voorbeeld 
Kim en Pietro hebben in maart 2002 een eigen woning gekocht. Ter financiering van de aankoop hebben ze een hypotheek afgesloten ter 
hoogte van € 260.000,-. Aan de hypotheek is een KEW gekoppeld. Daarmee wordt gespaard voor volledige aflossing van de hypotheek. Op 
de KEW wordt jaarlijks € 9.600,- aan premie betaald. Met de in 2023 vrijkomende uitkering kan de hypotheek worden afgelost. Volgens de 
adviseur is hierop de uitkeringsvrijstelling van toepassing en hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald over de rentecomponent in 
de uitkering. Ze mogen de KEW dan niet vroegtijdig afkopen. Kim en Pietro, die worden aangemerkt als fiscaal partners, willen hun KEW in 
maart 2017 afkopen om hun hypotheek vervroegd af te lossen. De waarde van de KEW bedraagt dan € 163.000,-.

Vragen:
a. Is voldaan aan de voorwaarden voor een uitkeringsvrijstelling?
b. Tot welk (uitkerings)bedrag is de rente in de uitkering vrijgesteld?
c. Hoe hoog is de belaste rentecomponent in de uitkering (per persoon)?

Antwoorden:
a. Ja. De KEW heeft bij afkoop precies vijftien jaar gelopen. De premies zijn betaald binnen een bandbreedte van 1:10 en ze 

zijn jaarlijks/doorlopend betaald. De KEW-uitkering moet nog wel worden gebruikt voor de aflossing van de EWS.
b. Bij een looptijd van ten minste vijftien jaar geldt een uitkeringsvrijstelling van (maximaal) € 36.900,- (bedrag 2017) voor 

beide fiscaal partners afzonderlijk. 
c. In totaal zijn vijftien volle jaren premies betaald op de KEW, dus in totaal € 144.000,-. Op verzoek kan de afkoopwaarde bij 

helfte worden toegerekend aan de partners. Beide partners genieten dan een uitkering van € 81.500,-. De belaste 
rentecomponent wordt in dit geval per partner als volgt bepaald:

 € 81.500,- minus € 36.900,-  x (€ 81.500,- minus € 72.000,-) = € 5.198,-.
 € 81.500,- 

N.B.: Na het gebruik van de uitkeringsvrijstelling resteert voor zowel Kim als Pietro een lifetime-vrijstelling van  
(€ 162.500,- -/- € 36.900,- =) € 125.600,- voor de toekomst.

Voor in 1992 – 2000 gesloten kapitaalverzekeringen (Brede Herwaardering) is het ‘tijdklemmenbeleid’ in vergelijkbare zin 

opgenomen in een wettelijke bepaling. Daartoe is het overgangsrecht uitgebreid. Om voor dergelijke kapitaalverzekeringen gebruik 

te kunnen maken van de hoge uitkeringsvrijstelling onder verval van de tijdklem, geldt dat de uitkering zo veel mogelijk moet worden 

gebruikt als aflossing van: 

• De eigenwoningschuld in de zin van de Wet IB 2001; of 

• Een schuld die heeft geleid tot een negatief vervreemdingssaldo eigen woning als bedoeld in de Wet IB 2001.

Algeheel verval tijdklem per 1 april 2017 voor eigenwoningspaarproducten
In vervolg op de kamerbehandeling van het Wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën 

op 8 februari 2017 toegezegd dat vanaf 1 april 2017 de wettelijke tijdklem altijd komt te vervallen bij vroegtijdige afkoop van een 

KEW, SEW en BEW. Dit betekent een belangrijke versoepeling ten opzichte van de huidige wetgeving op dat punt. Voor personen die 

overwegen hun EWS toch al vervroegd af te lossen, is dit wellicht een aantrekkelijke optie. Want vanaf die datum kan altijd vervroegd 

worden afgekocht onder gebruikmaking van de hoge uitkeringsvrijstelling. De tijdklem geldt dan weliswaar niet meer, maar aan de 

overige vrijstellingsvoorwaarden moet onverkort worden voldaan. De enige ‘mits’ aan deze verdergaande versoepeling is dat de 

Tweede Kamer akkoord gaat met het algeheel verval van de tijdklemmen.
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Voorbeeld 
Stel dat Kim en Pietro (uit het vorige voorbeeld) pas in april 2017 overgaan tot afkoop van hun KEW. Bij de uitwerking van het 
voorbeeld moet ervan worden uitgegaan dat de tijdklemmen voor elke vroegtijdige afkoop inmiddels zijn vervallen.

Vragen:
a. Is bij afkoop in april 2017 voldaan aan de voorwaarden van een uitkeringsvrijstelling?
b. Tot welk (uitkerings)bedrag is de rente in de uitkering vrijgesteld?
c. Hoe hoog is de belaste rentecomponent in de uitkering?

Antwoorden:
a. Ja. De KEW heeft net iets langer dan vijftien jaar gelopen, maar dat maakt vanaf 1 april 2017 niet meer uit. Er kan bij 

vroegtijdige afkoop gebruik worden gemaakt van de hoge vrijstelling omdat de tijdklem helemaal is komen te vervallen. 
De premies zijn betaald binnen een bandbreedte van 1:10 en ze zijn jaarlijks/doorlopend betaald. De KEW-uitkering moet 
nog wel worden gebruikt voor de aflossing van de EWS.

b. Er geldt nu een uitkeringsvrijstelling van (maximaal) € 162.500,- (bedrag 2017) voor beide fiscaal partners afzonderlijk. 
c. In totaal zijn vijftien volle jaren premies betaald op de KEW, dus in totaal € 144.000,-. Op verzoek kan de afkoopwaarde bij 

helfte worden toegerekend aan de partners. Beide partners genieten dan een uitkering van € 81.500,-. 

Ervan uitgaande dat Kim en Pietro hun lifetime-vrijstelling nog niet eerder hebben benut, kan worden vastgesteld dat voor ieder van hen 
(de helft van) de uitkering groot € 81.500,- onder het bedrag van de hoge vrijstelling blijft. Geen van beiden is dus inkomstenbelasting 
verschuldigd.

N.B.: Na het gebruik van de uitkeringsvrijstelling resteert voor zowel Kim, als Pietro een lifetime-vrijstelling van  
(€ 162.500,- -/- € 81.500,- =) € 81.000,- voor de toekomst.

Verval tijdklem ook voor kapitaalverzekeringen uit Brede Herwaarderingsregime?
Het algeheel verval van de tijdklemmen ziet alleen op de KEW, de SEW en het BEW en niet op kapitaalverzekeringen die vóór 2001 zijn 

gesloten, dus ook niet op Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen (gesloten in de periode 1992 – 2000). Althans, voor dergelijke 

kapitaalverzekeringen komt er geen verdergaande versoepeling in de wet. Sterker nog, de per 1 januari 2017 in werking getreden 

versoepelde regeling in het overgangsrecht komt per 1 april 2017 geheel te vervallen als de Tweede Kamer akkoord gaat met het 

algeheel verval van de tijdklemmen voor eigenwoningspaarproducten. Maar de staatssecretaris van Financiën laat het hier niet bij 

zitten en heeft al toegezegd om – vooruitlopend op nieuwe wetgeving op dit punt – met ingang van 1 april 2017 ook de tijdklemmen 

voor kapitaalverzekeringen uit het Brede Herwaarderingsregime te laten vervallen middels een beleidsbesluit. En in samenhang 

daarmee zal de huidige aflossingseis voor dergelijke kapitaalverzekeringen ook komen te vervallen. Een nadere versoepeling.
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Gevallen van premievrijmaking en verkorte premieduur
Als gevolg van het vervallen van de tijdklemmen per 1 april 2017 voor de KEW, de SEW en het BEW zal op basis van de dan geldende 

wettelijke bepaling vereist zijn dat jaarlijks, onafgebroken premies/inlegbedragen worden voldaan gedurende de gehele looptijd van 

het eigenwoningspaarproduct. Dit zou bij toepassing van de uitkeringsvrijstelling alsnog kunnen leiden tot fiscale ‘problemen’. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin polissen met een looptijd van dertig jaar na twintig jaar premiebetaling premievrij zijn 

gemaakt. Deze zouden op basis van de per 1 april 2017 in werking tredende wettelijke bepaling niet voldoen aan alle eisen voor een 

(hoge) vrijstelling. Ditzelfde kan bijvoorbeeld gelden voor polissen met een looptijd van dertig jaar waarbij direct bij aanvang een 

verkorte premieduur van twintig jaar is overeengekomen. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven ook voor bepaalde 

gevallen waarin premievrijmaking is toegepast of een verkorte premieduur geldt, een regeling te treffen via een beleidsbesluit.

Voortijdig afkopen gunstig?
Het zal zeker niet altijd slim zijn een KEW, SEW, BEW of kapitaalverzekering van vóór 2001 vroegtijdig af te kopen. In het begin 

worden de kosten gemaakt, terwijl dergelijke spaarproducten pas aan het eind van de looptijd ten volle zullen gaan renderen.  

Bij relatief kortlopende contracten zal dan niet het optimale rendement worden benut. Dan is het simpelweg zonde om het product 

vroegtijdig af te kopen. Daarbij komt dat als ‘slechts’ een deel van de hypotheek wordt afgelost met een uitkering uit een van de 

genoemde spaarproducten, het restant van de hypotheek op een andere wijze moet worden afgelost. Of dit voordelig is, zal moeten 

worden berekend. En, ook niet onbelangrijk, bij vervroegd aflossen kan er nog wel eens boeterente verschuldigd zijn. Al met al reden 

genoeg om goed na te denken over zo’n besluit voordat wordt overgegaan tot afkoop. Ga daarbij niet over een nacht ijs en weeg de 

voor- en nadelen voor jouw klant nauwkeurig tegen elkaar af.
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