NIEUWSBRIEF VOOR LEDEN

1. Met OvFD-korting naar SEH Lentecongres ‘Open de luiken’
22 maart 2017 – NBC Nieuwegein
Op de tweede lentedag van 2017 en exact één week na de Tweede Kamerverkiezingen vindt het jaarlijkse
SEH Lentecongres plaats in het NBC in Nieuwegein. Onder de titel ‘Open de luiken’ biedt het SEH
Lentecongres (www.sehlentecongres.nl) op 22 maart inspiratie en nieuwe ideeën passend bij het nieuwe
seizoen.
In het kader van de samenwerking tussen onze organisaties heeft SEH voor leden van de OvFD een
speciaal congresaanbod. Zij kunnen het SEH Lentecongres bijwonen voor € 55 (ínclusief btw). Het
reguliere tarief is € 95.
Natuurlijk speelt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen een belangrijke rol op het Lentecongres.
Politiek analist Ferry Mingelen trapt de congresdag af met een inkijkje in de onderhandelingen van de
politieke partijen. Vervolgens duiden financiële deskundigen wat de uitkomst van de verkiezingen betekent
voor de financiële huishouding van consumenten.
De NVM is de speciale partner van deze editie van het SEH Lentecongres. De makelaarsorganisatie zal
een deel van het programma verzorgen, waaronder masterclasses over duurzaam wonen en over de
seniorenmarkt. Daarnaast zijn er nog 16 andere masterclasses waaruit u kunt kiezen.
Wilt u met OvFD-korting deelnemen aan het SEH Lentecongres? Gebruik dan bij inschrijving
op www.sehlentecongres.nl de speciale kortingscode SEH17-FR
Kosten van deelname zijn inclusief lunch, koffie/thee, dinerbuffet en de downloads van alle beschikbaar
gestelde presentaties.

2. Tijdklemmen KEW, SEW en BEW vervallen op 1 april 2017
De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer via een Kamerbrief geïnformeerd dat hij
voornemens is om per 1 april 2017 een koninklijk besluit uit te vaardigen waarmee de tijdklemmen (van 15
of 20 jaar) voor de KEW, SEW en BEW in alle situaties vervallen. Het geheel laten vervallen van de
tijdklemmen biedt consumenten de mogelijkheid om een KEW, SEW of BEW zonder belastingheffing
vervroegd af te kopen. Het is daarbij aan de klant om een weloverwogen financiële beslissing te nemen
om al dan niet tot voortijdig afkoop over te gaan. Voortijdig afkopen kan echter ook leiden tot een
financieel niet-optimale uitkomst. De Staatssecretaris geeft aan dat het daarom van groot belang is dat
aanbieders hun klanten correct, duidelijk en passend informeren over de gevolgen van voortijdige afkoop.
Door adequate en zorgvuldige informatieverstrekking wordt de klant in staat gesteld om - veelal na
deskundig advies - een weloverwogen keuze te maken om het product al dan niet vervroegd af te kopen.
Het Verbond en de NVB hebben laten weten dat (aangesloten) banken en verzekeraars in dit kader voor
adequate informatievoorziening zorg zullen dragen.
De Staatssecretaris is daarnaast ook voornemens om in een beleidsbesluit vooruitlopend op wetgeving
met ingang van 1 april 2017 ook de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen geheel
te laten vervallen. De achtergrond van de tijdklemmen is bij beide productgroepen dezelfde en daarom is
er fiscaal gezien geen reden om hier een onderscheid in aan te brengen. Hij is daarbij niet voornemens
om een aflossingseis op te nemen bij het geheel vervallen van de tijdklemmen voor deze groep. Dit is een
eis die niet past aangezien het onderscheidend criterium ten opzichte van KEW-, SEW-, en BEW-polissen
nu juist is dat er fiscaal gezien géén verplichte aanwending van de uitkering bestaat voor aflossing van de
eigenwoningschuld.
DNB en de AFM verwachten dat het laten vervallen van de fiscale tijdklemmen niet tot massale afkoop
van deze polissen leidt, omdat afkoop veelal niet in het belang van de klant is. Het Verbond van
Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verwachten dat het ondanks een veelal
negatieve financiële prikkel niet is uit te sluiten dat consumenten op andere gronden besluiten hun KEW,
SEW of BEW te beëindigen. Zo kan dynamiek is de markt ontstaan waardoor afkoop groter dan
verwachte schaal plaatsvindt.
De Staatssecretaris is voornemens om de fiscale tijdklemmen per 1 april 2017 te laten vervallen, maar de
Kamer heeft nog drie weken de tijd om bezwaren in te dienen.
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