
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Wft Vermogen 

Dit bestand bevat de samenvattingen per hoofdstuk over het 

boek Wft Vermogen. 

Dit bestand is geldig in de periode april 2020-april 2021. 

Dit bestand bestaat uit 19 hoofdstukken. 



 

 

 

In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt het toezicht op de financiële sector geregeld. 
Kernbegrippen in deze wet zijn:  

- Zorgplicht  
Een adviseur moet de belangen van zijn klanten zo goed mogelijk behandelen. Daarom stelt hij 
een klantprofiel op, verstrekt hij deugdelijke informatie en legt hij de dienstverlening goed vast.  

- Transparantie  
Een financieel dienstverlener moet heldere precontractuele productinformatie verstrekken. 
Speciaal voor beleggingsverzekeringen zijn extra maatregelen getroffen in verband met de 
woekerpolisaffaire.  

Voor complexe producten met een beleggingscomponent moet een dienstverlener een  
Essentiële Informatiedocument (Eid)beschikbaar hebben. Beleggingsinstellingen moeten 
Essentiële Beleggersinformatie (Ebi) aanbieden over het aangeboden beleggingsfonds.  

- Compliance  
Financieel dienstverleners moeten zelf in de gaten houden of zij nog aan alle regels voldoen. 
Daartoe stellen ze een compliance officer aan.  

- Integriteit  
De integriteit van de financiële dienstverlening is van groot belang en staat regelmatig ter 
discussie. Er zijn verschillende invalshoeken voor integriteit:  
Persoonlijke integriteit. 
Organisatorische integriteit. 
Relationele integriteit.  

- Beloning  
Sinds 2013 geldt er voor veel financiële producten, waaronder levensverzekeringen, banksparen 
en deelnemingen in een beleggingsfonds, een provisieverbod. Adviseurs en bemiddelaars mogen 
niet meer door de aanbieder beloond worden. Ze moeten hun beloning direct van de klant 
ontvangen.  

Naast wetgeving kent de financiële wereld ook veel zelfregulering. DSI bijvoorbeeld voor de 
effectenbranche. Voor de verzekeringsbranche is alle zelfregulering verzameld onder de kap van 
de Gedragscode Verzekeraars.  

Een overzicht van het boxensysteem van de Wet op de inkomstenbelasting (IB 2001):  

Box 1 Box 2 Box 3 

Inkomen uit  
werk en woning 

Inkomen uit  
aanmerkelijk belang 

Inkomen uit  
sparen en beleggen 

 
Iedere belastingplichtige moet in box 3 belasting betalen over vermogen 
(vermogenrendementsheffing). De belastingdienst gaat uit van een fictief rendement dat afhankelijk 
is van de grootte van het vermogen. Daar moet 30% belasting over worden betaald. De heffing in 
box 3 wordt berekend over rendementsgrondslag. 

Groene beleggingen worden fiscaal gestimuleerd. Ze kennen een extra vrijstelling voor 
belastingheffing in box 3, en bovendien een extra heffingskorting. 

  

Hoofdstuk 1 Wetten, regels en belastingen 



 

 

 
Hoofdstuk 2 Huwelijks- en erfrecht, schenkingen en erfbelasting 



 

 

  
Hoofdstuk 3 Levensverzekeringsvormen 



 

 

 
Drie grondslagen voor de premiestelling:  
- Interest 
- Sterfte 
- Kosten 

Interest  
- Spaarpremie en risicopremie 
- Winstdeling bij levensverzekeringen met een spaarelement 
- Rentekorting 
- Overrent deling 
- Bij Euroverzekeringen 
- Unit-linked verzekeringen 

Sterfte  
- Vaak gemiddelde premie voor de hele looptijd 
- Soms: eenjarige risicopremies (met leeftijd meestijgende risicopremie) 
- Sinds 2012 verplichte sekseneutrale tarieven 

Kosten  
- Algemene kosten 
- Incassokosten 
- Administratiekosten 
- Poliskosten 
- De koopsombetaling is lager dan optelsom van alle premies bij premiebetaling. Redenen 

hiervoor:  
o Geen sterfterisico 
o Hogere interestopbrengsten 
o Lagere kosten 

Premieberekening:  
- (Tabel)premie 
- Opslagen 

Verschillen traditionele verzekeringen en universal life verzekeringen:  

Traditioneel Universal life 

De premie verminderd met risicopremie en kosten wordt 

betaald 

Er is sprake van een gelijkblijvende risicopremie 

gedurende de looptijd van de verzekering 

Er kan sprake zijn van een verzekerd kapitaal bij het in 

leven zijn van de verzekerde 

Tijdrovend rekenwerk bij wijzigingen 

De totale premie wordt ingelegd 

De risicopremie is gebaseerd op het actualiteitsbeginsel 

Er is nooit sprake van een kapitaal bij in leven zijn: er is 

geen afspraak over een vaste (minimale) uitkering op 

een bepaalde datum 

Flexibiliteit: wijzigingen gemakkelijker door te voeren 
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Levensverzekering:  
- Een in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering 
- Eenzijdige overeenkomst 

Betrokken partijen bij een levensverzekeringsovereenkomst:  
- De verzekeringnemer 
- De verzekerde 
- De begunstigde 

De standaardbegunstiging luidt als volgt:  
- de verzekeringnemer(s) 
- Zijn of haar weduwe/weduwnaar/geregistreerd partner 
- Zijn of haar kinderen 
- Zijn of haar erfgenamen 

Rechten van de verzekeringnemer (van toepassing op alle levensverzekeringen):  
- Het recht om de begunstigde aan te wijzen en begunstiging te wijzigen 
- het recht om de verzekering over te dragen 
- Het recht om de verzekering te wijzigen 

Extra rechten bij levensverzekeringen die zeker tot uitkering komen en waarde hebben:  
- Het recht om de verzekering af te kopen 
- Het recht om de verzekering premievrij te maken, automatisch voort te zetten of onverminderd 

voort te zetten 
- Het recht om de verzekering te belenen 

Als de verzekering is afgesloten, ontvangt de klant:  
- polis blad 
- Polisvoorwaarden 
- Clausules 

Veel voorkomende uitsluitingen:  
- Zelfdoding 
- Deelnemen aan oorlogshandelingen 
- Deelnemen aan een vliegtocht 

Voorbeelden van veelvoorkomende clausules:  
- Verzorgersclausule 
- Verbindingsclausule 
- Lijfrenteclausule 
- Discontoclausule 
- Verpandingsclausule 
- Optieclausule 

De aanvraag bestaat uit twee gedeelten:  
1. Een algemeen aanvraagformulier 
2. Een gezondheidsverklaring 

Vragengrens: bij een hoog verzekerd bedrag vraagt de verzekeraar de verzekerde om zich te laten 
keuren door een (andere dan zijn eigen) huisarts. Bij een bedrag onder de vragengrens is een 
gezondheidsverklaring in principe voldoende. 

Wet op de medische keuringen (WMK): een werkgever mag bij de aanstelling van personeel niet 
meer een medische keuring laten verrichten. Verzekeraars mogen geen keuringen meer laten 
verrichten voor pensioenverzekeringen. Dit heeft als doel om minder gezonde personen niet van 
pensioenvoorzieningen uit te sluiten.  

Mededelingsplicht: verstrekt de aspirant verzekeringnemer onjuiste gegevens (hij liegt) en/of 
verstrekt hij onvolledige gegevens, dan heeft dat volgens art. 7:928 BW consequenties, in het 
ernstigste geval is er geen uitkering.  

Hoofdstuk 5 Levensverzekeringsovereenkomst 



 

 

  



 

 

 

Hoofdstuk 6 Belasting en kapitaalverzekeringen, KEW, SEW 
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Uitkeringssoorten pensioen  
- Ouderdomspensioen (OP)  
- vanaf pensioengerechtigde leeftijd  
- eindigt bij overlijden  
- Partnerpensioen (PP)  

o Partnerpensioen (PP)  
▪ Vóór pensioendatum  
▪ Na pensioendatum  

o Wezenpensioen (WZP)  
▪ Volle wezen  
▪ Halfwezen  

- Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)  
o Periodieke uitkering  
o Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA)  

Pensioensystemen:  
- Salaris-/diensttijdregelingen, onder te verdelen in:  

o Middelloonregeling; en  
o Eindloonregeling 

- Beschikbare premieregelingen  

Salaris-/diensttijdregeling hoogte van pensioen:  

- PG (= PS -/- AOW-franchise) x opbouwpercentage x dienstjaren  
- PG = Pensioengrondslag:  

o Dat deel van het salaris waarover het ouderdomspensioen (OP) berekend wordt 
o Hoe lager de franchise, des te hoger de pensioenopbouw 

- PS = Pensioengevend salaris  
o Hoogte vastgelegd in pensioenreglement  
o Soort pensioensysteem  

- AOW-franchise: deel PS waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat de werknemer 
in de toekomst AOW-uitkering ontvangt  

- Opbouwpercentage:  
o Middelloon maximaal 1,875%  
o Eindloon maximaal 1,657%  
o Dienstjaren: opbouw pensioen is gekoppeld aan het aantal daadwerkelijk gewerkte 

jaren 

Eindloonregelingen:  
- Pensioengevend salaris mag uitsluitend bestaan uit vaste inkomensbestanddelen  
- Salarisverhogingen tellen mee vanaf het moment dat de werknemer in dienst is gekomen  

Middelloonregelingen:  
- Het op te bouwen ouderdomspensioen bestaat uit de optelsom van alle dienstjaren van 

het in ieder jaar opgebouwde ouderdomspensioen  
- Pensioengevend salaris mag ook variabele beloningscomponenten bevatten  
- Salarisverhogingen tellen slechts mee vanaf het moment dat deze worden toegekend  
- Pensioengevend salaris mag ook variabele beloningscomponenten bevatten  

Beschikbare premieregelingen:  
- Een beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij de pensioenuitvoerder 

een bepaalde pensioenpremie voor de werknemer reserveert. Bij een beschikbare 
premieregeling is het uitgangspunt de pensioenpremie. De hoogte van de pensioenpremie 
bij een beschikbare premieregeling is:  

Hoofdstuk 8 Toekomstvoorzieningen 2e pijler 



 

 

- Een percentage van het pensioengevend salaris; of  
- Een percentage van de pensioengrondslag; of  
- Een nominaal vast bedrag.  

Pensioen en scheiding  
Wettelijk recht ex-partner bij scheiding:  

- Bijzonder nabestaandenpensioen: recht voor de ex-partner op het opgebouwde 
partnerpensioen op echtscheidingsdatum. Als het nabestaandenpensioen is verzekerd op 
risicobasis heeft het geen waarde. Er is dan ook geen recht op een bijzonder 
nabestaandenpensioen 

- Ouderdomspensioen: recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd 
tijdens het huwelijk 

Indexatie (toeslag):  
- Is een stijging van het pensioen  
- Verschillende indexen:  

o Waardevaste indexatie: op basis van het consumentenprijsindexcijfer  
o Welvaartsvaste indexatie: op basis van het loonindexcijfer  
o Vaste klimming: vast percentage  

- Nominaal pensioen: de pensioenuitkeringen ze blijven gelijk  

Mogelijkheden om hoogte pensioen te achterhalen  
- Uniform Pensioenoverzicht (UPO)  
- Nationaal Pensioenregister  

  



 

 

Pensioenwet  
- Een pensioenregeling moet buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht worden (en 

blijven).  
- Pensioenovereenkomst: wat tussen een werkgever en werknemer is overeengekomen 

betreffende pensioen. Pensioenovereenkomsten dienen het karakter te dragen van één van 
de hiernavolgende overeenkomsten:  

o Uitkeringsovereenkomst  
o Kapitaalovereenkomst  
o Premieovereenkomst  

- De pensioenuitvoerder heeft een informatieplicht:  
o Pensioen 1-2-3 
o Informatie aan deelnemer (Uniform Pensioen Overzicht - UPO)  
o Pensioenreglement  

- Soorten pensioenuitvoerders:  
o Bedrijfstakpensioenfondsen 
o Ondernemingspensioenfondsen 
o Multi-ondernemingspensioenfondsen 
o beroepspensioenfondsen 
o verzekeraars 
o premiepensioeninstellingen 
o algemeen pensioenfonds (APF) 

Overige bepalingen uit de Pensioenwet:  
- Toetreding aan de pensioenregeling  

o Toetredingsleeftijd niet hoger dan 21 jaar  
o Wachttijd of drempelperiode  

- Uitruil  
o Omzetten partnerpensioen in ouderdomspensioen  
o Omzetten ouderdomspensioen in partnerpensioen  

- Waardeoverdracht  
o Werknemer verandert van werkgever  
o Werknemer blijft bij dezelfde werkgever  

- Afkoop kleine pensioenaanspraken  
o Bedrag gemaximeerd 
o Door de pensioenuitvoerder  

- Variabele pensioenuitkeringen: verhouding 100:75  

Wet op de loonbelasting:  
- Fiscale regels over pensioenopbouw en pensioenpremie zijn opgenomen in de Wet op de 

loonbelasting (Wet LB).  

Uitgangspunten voor pensioenopbouw  
- 75% salaris inclusief AOW  
- Maximale opbouw per jaar  

o Eindloonregeling: 1,657%   
o Middelloonregeling: 1,875%  
o Beschikbare premieregeling: jaarlijks gepubliceerde premistaffel  

- indexering van pensioenen  
o Variabele pensioenuitkeringen met de verhouding 100:75  
o Het uitruilen van partnerpensioen in ouderdomspensioen  
o Waardeoverdracht van pensioenen opgebouwd bij een andere werkgever  
o Maximum pensioengevend inkomen 

- Inhoudingen op pensioenuitkeringen:  
- Loonheffing  
- Premies sociale verzekeringen  
- Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet  

Hoofdstuk 9 Juridische en fiscale aspecten pensioen 



 

 

  



 

 

  
Hoofdstuk 10 Eerder stoppen met werken 



 

 

  
Hoofdstuk 11 Toekomstvoorzieningen 3e pijler: lijfrente 
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Hoofdstuk 13 Macro-economische factoren 



 

 

 
Beleggingsproducten worden ook wel vermogenstitels, effecten, vermogensobjecten of assets 
genoemd.  

Vermogenstitels kunnen worden onderverdeeld in:  
- Vastrentende waarden 
- Zakelijke waarden 

Er zijn verschillende soorten beleggers:  
- Institutionele beleggers 
- Professionele beleggers 
- Particuliere beleggers 

Indices:  
- AEX 
- AMX 
- Dow Jones index 
- Nasdaq 
- MCSI-index 

Aandelen  
Dividend:  

- Cashdividend 
- Stockdividend 
- Keuzedividend 

Dividendrendement = (dividend per aandeel/koers van het aandeel) x 100%  

Koersrendement = het rendement dat de belegger realiseert door verkoop van aandelen waarvan de 
beurskoers is veranderd sinds hij ze aankocht.  

Nettowinst per aandeel = resultaat na belasting/gemiddeld aantal uitstaande aandelen  

Koers-winstverhouding = beurskoers/nettowinst per aandeel  

Obligaties  
De rentevergoeding bij obligaties noemen we ‘couponrente’.  

Aflossingsmethoden:  
- Aflossing ineens (bulletlening) 
- Geleidelijke aflossing (aflossing via uitloting) 
- Geen aflossing (perpetuele lening) 
- Soorten obligaties (onder meer):  
- Zerocouponobligaties (zerobonds) 
- Converteerbare obligaties 
- Achtergestelde obligaties 
- Reverse convertibles 

Bepalende factoren voor de koers van obligaties:  
- Resterende looptijd 
- Courantheid 
- Couponrente 
- Credit rating 
- De soort obligatie 
- De rentestand op de kapitaalmarkt 

  

Hoofdstuk 14 Vermogenstitels 



 

 

-  



 

 

  
Hoofdstuk 15 Beleggingsfondsen 



 

 

  
Hoofdstuk 16 Rendement en risico 



 

 

 
Vormen van dienstverlening bij beleggen:  

- Execution only:  
o Geen advies 
o Klant stelt zelf risicoprofiel op 
o Orders worden niet getoetst aan risicoprofiel.  

- Beleggingsadvies:  
o Advies 
o Orders worden getoetst aan risicoprofiel 
o Klant is zelf verantwoordelijk voor beleggingsbeslissingen; 
o Vermogensbeheer 
o Klant geeft het beleggen uit handen op basis van een overeenkomst  
o Eigen orders getoetst aan beleggingsbeleid 
o Vermogensbeheerder meer verantwoordelijkheid 

- Lifecycle beleggen:  
o Lifecyclefondsen bouwen risico af naarmate het eind van de beleggingshorizon 

naderbij komt  

Klantprofiel:  
1. Financiële positie  

o Beschikbare vermogen 
o Huidig en toekomstig inkomen 
o Speelruimte met te beleggen vermogen (risicotolerantie, toelaatbare risico graad) 

2. Doelstellingen  
o Doelvermogen (vermogensdoel) 
o Objectieve prioriteit 
o Subjectieve prioriteit 
o Beleggingshorizon 

3. Kennis en ervaring  
4. Risicobereidheid 

o Persoonlijkheid van de klant, houding ten opzichte van risico 
o Risicoperceptie/risicobeleving 

Risicoprofiel  
Vragenlijst met puntentoekenning om risicoprofiel van de klant te bepalen. Indeling in bepaalde 
categorie, variërend van defensief tot offensief.  

De AFM heeft de leidraad informatie over risicoprofielen opgesteld. Daarin wordt veelvuldig 
verwezen naar de VBA Risicostandaarden beleggingen 2016. Deze documenten zijn opgenomen in de 
e-learning. Delen van deze documenten behoren tot de lesstof.  

Actieve waarschuwingsplicht: beleggingsadviseur moet klant actief waarschuwen als deze 
onverantwoorde financiële en/of beleggingsrisico’s dreigt te nemen.  

Monitoren: het klantprofiel moet up to date gehouden worden - mogelijkheden en voorkeuren van 
klanten kunnen gedurende de beleggingsperiode veranderen.  

Beleggingsportefeuille komt tot stand na doorlopen beleggingsproces:  
- Vaststellen klant en risicoprofiel 
- Vaststellen Strategische asset allocatie (SAA) 
- Selectie van regio’s en sectoren 
- Selectie van specifieke effecten 

Spreiding: risicoreductie door vermindering specifiek risico. Marktrisico/systematisch risico loopt 
belegger altijd. Correlatie speelt een rol. Efficiënte portefeuilles hebben maximaal rendement bij 
gegeven risico, of minimaal risico bij gegeven rendement.  

Asset allocatie: verdeling van vermogen over beleggingscategorieën. Kan op twee manieren:  
1. Top down 

Hoofdstuk 17 Beleggingsadvies 



 

 

2. Bottom up  

Soorten asset allocaties:  
- Strategische asset allocatie (SAA) 
- Tactische asset allocatie 

Modelportefeuille: gestandaardiseerd model om tot een SAA te komen, uitgaand van het 
risicoprofiel en de beleggingshorizon van de klant.  

Mixfondsen: asset allocatiefondsen, ze bestaan uit diverse beleggingscategorieën en verschillen 
onderling sterk.  

Portefeuillebeheer: na het inrichten volgt het beheer. Verschillende belegging stijlen:  
- Passief (buy and hold, indexbeleggen) 
- Actief (handelen om benchmark te verslaan) 

Oorzaken waardoor portefeuille niet meer overeenkomt met profiel:  
- Scheefgroei 
- Verandering en in klantprofiel en/of risicoprofiel  

Herstel naar verdeling die weer past bij profiel door rebalancing.  

Tegenvallende beleggingsresultaten, mogelijke acties:  
- Verlengen beleggingsduur 
- Verhogen belegd vermogen door extra inleg  
- Aanpassen vermogensdoel 

Richtlijn voor optimale beleggingsportefeuille:  
1. Objectieve of subjectieve prioriteit 
2. Bepalen risicotolerantie en risicoperceptie 
3. Afzetten tegen risico’s en rendementsverhoudingen van beleggingscategorieën 
4. Bepalen asset allocatie 
5. Periodieke toetsing aan profiel, eventueel rebalancing 
6. Steeds toetsen aan beleggingshorizon 
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Vertrouwen in financiële sector  

- Oorzaken verlies in vertrouwen  
o Ongunstige producten (aandelenleaseconstructie/woekerpolissen)  
o Salarisbeleid binnen financiële sector (bonussen/provisies)  
o Faillissementen en riskante overnames  

- Gevolgen verlies in vertrouwen  
o Terughoudendheid kredietverstrekking  
o Afname werkgelegenheid  
o Renteverhoging spaargeld  

- Financiële sector:  
o Verzekeraars: afschrijvingen op hun beleggingen, moeten blijven beschikken over 

voldoende solvabiliteit (technische voorziening, vereiste solvabiliteitsmarge, 
minimumgarantiefonds en Solvency II)  

o Banken: solvabiliteitseisen, financiële problemen (depositogarantiestelsel)  
o Pensioenfondsen: lage dekkingsgraad, herstelplannen en -maatregelen (beperken 

toeslag, bijstorting sponsor, verhogen premies, versoberen regeling en/of 
verminderen aanspraken)  

Integer gedrag  
- Belangentegenstellingen 
- Aanpak bij integer handelen  

o Analyse van het integriteitsvraagstuk  
o Kiezen voor de juiste aanpak  
o Toetsen van gekozen aanpak  

- Inzetten van middelen om integere bedrijfscultuur te bereiken  
o Procesbeschrijvingen  
o Agendapunt in vergadering/collegiaal overleg  
o Voorbeeldgedrag  
o Vertrouwenspersoon  
o Klokkenluidersregeling  
o Gedragscodes  

- Aanvraag vergunning en integer gedrag  
o Incidentenregeling  
o Beschrijving van betrouwbaarheid medewerkers  

- Integriteit bij het geven van financieel advies  
o Handelen in belang van de klant (zorgplicht)  
o Transparantie  

Zorgplicht en integriteit  
- Zorgplicht Wft <=> privaatrechtelijke zorgplicht (BW)  
- Zorgplicht BW: goede opdrachtnemer  
- Aansluiting bedrijfsuitingen en voorwaarden  
- Dossiervorming en bewaartermijn (BW: ‘lang’, Wft: 1 jaar)  

Aansprakelijkheid  
- Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
- Onvoldoende naleven zorgplicht  
- Dossiervorming  
- Presentatie expertise  
- Bijhouden vakkennis en actuele ontwikkelingen  

Privacy  
- Werken met gevoelige persoonsgegevens  
- Gebruik burgerservicenummer (BSN)  
- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)  
- Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen  

Hoofdstuk 19 Vertrouwen, integriteit en zorgplicht 



 

 

 


