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Werk-instructie Saldoverklaringen 

Algemeen 

Deze werkinstructie omvat alleen de wijze waarop we de saldoverklaringen behandelen. Voor de 
fiscale aspecten van de behandeling is een aparte instructie. 

Wat is een saldoverklaring? 

Een saldoverklaring is een verklaring van de Belastingdienst waarin wordt aangegeven welk bedrag 
aan lijfrentepremie door belastingplichtige niet in mindering is gebracht op het inkomen.  

De saldoverklaring kan betrekking hebben op meerdere jaren. 

Belastingplichtige kan meerdere lijfrentepolissen hebben, waarvoor premie is betaald. Hij/zij kan 
dus ook voor meerdere polissen een saldoverklaring aanvragen. 
De saldoverklaring wordt per product (lijfrentepolis) afgegeven. Het kan dus zijn dat een 
belastingplichtige meer dan één saldoverklaring krijgt, echter een jaar kan maar in één 
saldoverklaring betrokken zijn. 

Twee fiscale lijfrente-regimes 

Pré-Brede Herwaardering (pré-BHW)(brief KGVPA30, KGVPA40 en 41): 
• Gesloten vóór 16-10-1990 en daarna geen premieverhoging (tenzij o.g.v. “normale en

gebruikelijke optieclausule”)
• Gesloten op 16-10-1990 of erna, maar vóór 1-1-1992 en geen premiebetaling na 31-12-

1991 (meestal tegen koopsom)*
• (*afgesloten na 16-10-1990 met premiebetaling valt onder BHW)

Zie art. 75 Wet IB 1964, tekst 2000

Brede Herwaardering (BHW)/IB 2001(KGVPA30 en31, KGVPA50_51 en 52, KGVPA70 en 
71, KGVPA80 en 81, KGVPA90 t/m 93 en KGVPA95 t/m 97):  
• Gesloten miv 1992;  zie o.a. de art. 25, 45, 45a, Wet IB 1964, tekst 2000
• Gesloten miv 2001; zie o.a. de artt.3.125, 3.126, 3.127 Wet IB 2001

Wanneer geen saldoverklaring afgeven 

• De saldo-verklaring is in overleg met Verbond van Verzekeraars en Kennisgroep
verzekeringsproducten tot stand gekomen: tekst niet wijzigen!
• Géén saldo-verklaring afgeven bij:

• Saldo-periodieke uitkering (saldolijfrente) (kon worden afgesloten tot 1999,
behoord in box 3 en de premie was nooit aftrekbaar. KVPGA60 afgeven)

• Gouden handdruk-stamrechtverzekeringen of –spaarrekeningen (ex  art. 11-1-g en
art. 11a, lid 1, Wet LB 1964)

• Bij verklaring voor saldo-periodieke uitkering (saldolijfrente) geen bedragen noemen in
verklaring KVPGA60!
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Lijfrenteverzekeringen / bancaire producten – fiscale aspecten 
 
Het basis idee achter deze producten is dat je geld vast zet en dat het gespaarde bedrag later 
omgezet wordt in een periodieke uitkering (lijfrente). De ingelegde gelden (premies) zijn 
aftrekbaar (onder voorwaarden) omdat de periodieke uitkeringen( PU) later belast zijn. 
Het geld moet vaststaan. Je mag het niet voor de afgesproken datum opnemen (afkopen). Je zou 
dan wel de aftrek hebben genoten, maar er komt geen periodieke uitkering en dus zou er ook niets 
belast worden. Je verricht dan een foutieve handeling. De afkoopsom wordt in één keer belast en 
je bent ook nog eens 20% revisierente verschuldigd.  
 
Als in bepaalde jaren de premies niet afgetrokken zijn dan mag daar bij de uitbetaling (afkoop of 
PU) rekening gehouden worden. Daarom wordt een saldoverklaring gevraagd. 
De maatschappij is verplicht 52% LH in te houden. Voor ze dat doen wordt eerst het bedrag van de 
saldoverklaring in mindering gebracht. De maatschappij verstrekt een jaaropgaaf waarop het 
bedrag (minus het bedrag van de saldoverklaring) staat en de ingehouden LH. 
 
Bel.pl. moet deze bedragen opnemen in zijn aangifte. 
 
Als niet voldaan is aan alle voorwaarden zal de maatschappij het brutobedrag in de jaaropgaaf 
zetten. Dit is bijvoorbeeld als niet voldaan is aan de eis dat het bedrag tijdig is ingezet voor een 
lijfrente. 
 

Revisierente  
 
Overtreding van de lijfrentevoorwaarden (bron: Wikipedia) 
Als er ten aanzien van een lijfrente in box 1 een verboden handeling wordt verricht, wordt alle inleg 
plus het behaalde rendement in één keer bij het inkomen opgeteld. Verder is er een revisierente 
van 20% van de economische waarde verschuldigd. 
Verboden handelingen zijn: 

- afkoop 
- vervreemding 
- tot zekerheid overdragen 
- het niet langer voldoen aan de voorwaarden voor lijfrenteaftrek 

 
 
Waarde afkoop € 7.000 
Af: saldoverklaring € 4.000 
Revisierente berekenen over € 3.000 

 
NB: De regeling kleine afkoopsommen is NIET van toepassing omdat de waarde van de afkoop 
hoger is dan € 4.281 (2015), € 4.303 (2016), € 4.317 (2017), € 4.351 (2018) en € 4.404 (2019). 
 
 
Bij de afgifte van de saldoverklaringen worden regelmatig vragen gesteld wat de fiscale gevolgen zijn 
bij afkoop. 
 
Hier nog enkele voorbeelden. 
  
Voorbeeld 1 
Afkoopwaarde € 4.000. Niet afgetrokken premies € 2.000.  
 
Uitwerking: 
Belast € 2.000. tegen normale tabelloon. geen revisierente.. 
Uitkering onbelast € 2.000. 
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Voorbeeld 2.  
Afkoopwaarde € 8.000. Niet afgetrokken premies € 5.000. 
 
Uitwerking: 
Belast € 3.000 tegen 52% . In aangifte zelf revisierente aangeven 20% over € 3.000.= € 600 
Uitkering onbelast € 5.000 
 
Voorbeeld 3 
Afkoopwaarde € 7.000. Alle betaalde premies ad € 5.000 zijn niet afgetrokken. 
 
Uitwerking: 
Belast € 2.000 tegen 52%  revisierente 20% over € 2.000. 
 
Conclusie: Revisierente moet ook worden berekend over het rendement ondanks het feit dat de 
premies nimmer zijn afgetrokken 
 
 

Soorten lijfrenteverzekeringen / bancaire producten 
 
Miv 1-1-1992 zijn de regels voor lijfrenteverzekeringen gewijzigd. De zgn. brede-herwaardering 
(BHW). 
In de polis moet nu staan dat het geld direct moet gebruikt worden voor de aankoop van een 
lijfrente. Je mag het geld dus niet eerst zelf ontvangen. Ook moet er in de polis staan dat de polis 
niet afgekocht, beleend, vervreemd etc. mag worden. 
 
Zie ook www.wikipedia/lijfrente 
 
We kunnen onderscheid maken in: 

- Pre-BHW verzekeringen 
- Verzekeringen afgesloten in de periode 1-1-1992 en 31-12-1992. 
- Polissen van na 1992. 

 
Polissen na 1992 
Dit zijn de makkelijkste. Expireert de polis dan moet het geld voor een lijfrente gebruikt worden.  
Als de verzekering wordt afgekocht, dan is de afkoopsom in één keer belast. Ook is revisierente 
verschuldigd. 
Uitzondering is de kleine lijfrente. Nadere info op www.belastingdienst.nl. 
 
Let op! M.i.v. 2010 zijn de niet-afgetrokken premies maximaal € 2.269. 
Polis voor 14 september 1999: maximum per persoon per jaar per polis. 
Polis na 14 september 1999: maximum per persoon per jaar. 
 
Pre-BHW verzekeringen 
Veel polissen van vóór 1992 zijn aangepast aan de regels van de BHW.  
 
Afkoopsom oud regime lijfrente 
Nadere info op www.belastingdienst.nl. 
 
U betaalt nooit revisierente over een afkoopsom van een oud-regime-lijfrente (die dus niet is 
aangepast aan de wetgeving 2001). Dit zijn lijfrenten die zijn afgesloten: 

- vóór 16 oktober 1990 
De premie mag daarna niet zijn verhoogd, behalve als dat mogelijk was door een clausule 
in die polis 

- op 16 oktober 1990 of later, maar uiterlijk op 31 december 1991, en waarvoor na 31 
december 1991 geen premie is betaald 

 
Bancaire producten 
 
Dit is vergelijkbaar met een verzekering maar zonder het verzekeringsdeel. 
Bij een verzekering vervalt het restant van het opgebouwde bedrag aan de maatschappij. Bij een 
bancair product niet. 
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Globale werkinstructie 

GBV 
Verzoeken worden in GBV geboekt en in de landelijke bak voor saldoverklaringen gezet 
Er zijn verschillende GBV-bakken waar de behandeling van de verzoeken wordt geregistreerd. 
Je moet toegang hebben tot de volgende GBV bakken: 
 

CAP 703 IH Verzoek Middelburg- SLV beoordelen PDB (Flex-team) 
 

CAP 703 IH Verzoek Middelburg- SLV PDB (Flex-team) 
 

CAP 703 IH Verzoek Middelburg- SLV vooraankondiging PDB (Flex-team)  
CAP 703 IH Verzoek Middelburg- SLV vragenbrief PDB (Flex-team) 

 

 
CAP 703 IH Verzoek Breda- SLV beoordelen MKB (Flex-team) 

 

CAP 703 IH Verzoek Breda- SLV MKB (Flex-team)  
CAP 703 IH Verzoek Breda- SLV vooraankondiging MKB (Flex-team) 

 

CAP 703 IH Verzoek Breda- SLV vragenbrief MKB(Flex-team)  
 

 
Deze GBV bakken installeer je als volgt: 
- In het “menu” (linkerkant scherm) kies je voor: “Mijn gegevens” 
- Onderaan de pagina kies je voor: “Toevoegen aan / Verwijderen uit team(s)” 
- In de rubriek “Toevoegen aan teams kies je vervolgens: 

Onderdeel/regio : CAP 
Kantoor: 703 CAP IH Breda 
Team: hier zoek je de bovengenoemde bakken. Na het selecteren van een GBV bak, klik je op 
“opslaan”. Voor iedere bak moet je deze procedure herhalen. 

 
De nieuwe verzoeken kan je vinden in de bak:  
CAP / 703 / IH Verzoek Middelburg- SLV PDB (Flex-team) 
CAP / 703 / IH Verzoek Breda - SLV MKB (Flex-team) 
 
Allereerst zet je het verzoek in GBV op je naam. Het verzoek blijft in deze bak staan. Vervolgens 
beoordeel je het verzoek. Beoordeel of er al een eerder verzoek is geweest (in Eldoc en GBV en 
eventueel LWB of er bezwaar is tegen de laatste vijf jaar; voor MKB kijk je ook nog in IKB en KRB) 
en maak hiervan een aantekening in het logboek (b.v. geen eerder verzoek met dezelfde jaren). 
 
Controleer eerst of het verzoek meer dan één keer in GBV staat. Soms wordt een reactie van 
bel.pl. op een vragenbrief (van een eerdere behandeling) als nieuw verzoek in GBV gezet. 
Controleer ook Eldoc. Soms heeft een collega het verzoek al in behandeling en staat dat niet in 
GBV. Neem evt. de behandeling over. Breek jouw verzoek in GBV zo nodig af. 
 
Als je informatie moet opvragen bij belastingplichtige of gemachtigde, zet je het verzoek op je 
naam en zet je de status in GBV “in behandeling”. Vervolgens boek je het over naar de bak:  
CAP / 703 / IH Verzoek Middelburg- SLV vragenbrief PDB (Flex-team) 
CAP / 703 / IH Verzoek Breda - SLV vragenbrief MKB (Flex-team) 
 
De vragenbrief voeg je in GBV toe als: nieuw document/verzoek informatie 
 
Indien de belastingplichtige niet reageert binnen de gestelde termijn, wordt er een rappelbrief 
(herinnering) verstuurd. De rappelbrief is in OSCAR opgenomen. 
In de rappelbrief geven we ook aan wat het gevolg is als de belastingplichtige dan nog niet binnen 
de gestelde termijn reageert. In de rappelbrief staat dat het verzoek dan wordt afgewezen. 
 
De rappelbrief wordt ook in GBV opgeslagen, het verzoek blijft in de bak: 
CAP / 703 / IH Verzoek Middelburg- SLV vragenbrief PDB (Flex-team) 
CAP / 703 / IH Verzoek Breda - SLV vragenbrief MKB (Flex-team) 
 
Na ontvangst van de informatie moet je z.s.m. de saldoverklaring (of afwijzing) afgeven. De 
afwijzingsbrieven zijn in OSCAR opgenomen. 
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De ontvangen informatie moet in GBV opgenomen worden. Indien de informatie fysiek ontvangen 
wordt (dus via het postbakje), moet dit ingescand worden. Dit doe je via de printer. Het gescande 
bericht komt in je email. Vanuit je email kan je dit (tijdelijk) opslaan op je bureaublad. Vervolgens 
wordt dit opgeslagen in GBV als : 

Nieuw document/overig belang/reactie bel.pl. 
 
Als de reactie van de belastingplichtige al in GBV is ingescand (door BCFD) dan zie je dat in GBV 
bij: 
 Mijn onderhanden werk 
Het verzoek waar een reactie op is ontvangen, staat dan bovenaan. Naast het “vergrootglas” (om 
document te openen) staat een “formuliertje”. Dit is een gestreept vakje. Hieraan kan je zien dat 
er een nieuw document is bijgevoegd. 
 
Als je alle informatie hebt en je kan de saldoverklaring afgeven, dan maak je de saldoverklaring op 
via OSCAR. Vervolgens sla je de saldoverklaring op in GBV als: 

Nieuw document/overig belang/saldoverklaring polisnummer …. of Afwijzing saldoverklaring 
polisnummer…. (Als het een bankspaarproduct is dan rekeningnummer vermelden i.p.v. 
polisnummer). 
 
Vervolgens wordt in GBV het verzoek “afgedaan”. 
In GBV kies je voor “afdoen” , vervolgens kies je “gereed en afgedaan” en voor “opslaan” 
 
Het proces is nu afgesloten. 
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Nieuw verzoek boeken in GBV 
Om een nieuw verzoek in GBV te boeken moet je het verzoek (kan een pfd zijn) importeren onder 
een uniek documentnummer. Dit is het eerste nummer waar GBV om vraagt. De notatie is als 
volgt: 
 
911 <spatie> jjmmdd <spatie> BSN  
 
Waar 911 vandaan komt weet ik niet, is nog kennis van bezwaar. 
Jjmmdd = JAAR Maand Dag bijv. 150923 (23 september 2015) 
BSN is inclusief de evt. voorloopnul. 
 
De rest wijst zichzelf in GBV. 
 
  



Werk-instructie saldoverklaringen 
 

Werkinstructie saldoverklaringen versie 3.2 20 november 2019.docxWerkinstructie saldoverklaringen versie 3.2 
20 november 2019.docx 18-09-2019      Versie 3.2 Pagina 12 van 26 
 

 

Behandel het verzoek in GBV 
Sla vragenbrieven, scans van antwoorden, vooraankondigingen en de saldoverklaring etc. op in 
GBV. NB: Sla word-documenten op als *.docx. Dan zijn ze leesbaar in het verslag van heffing in 
GBV. 
Sla de saldoverklaring en/of de afwijzing op in Eldoc (zie ook opslaan in Eldoc). 
Sluit de behandeling in GBV af. 
In GBV kies je voor “afdoen” , vervolgens kies je “gereed en afgedaan” en voor “opslaan”. 
 
 
Eldoc – opslaan in 
In Eldoc slaan we de stukken op die van belang zijn voor de (toekomstige) aanslagregeling of voor 
dienstverlening (beantwoorden van vragen). 
Stukken die van belang zijn: 

- De saldoverklaring  
- De afwijzing van de saldoverklaring 

 
Deze worden als volgt opgeslagen: 
Ga naar ‘Bestand’ en kies voor ‘Importeren’ 
Klik op ‘Te importeren bestanden toevoegen’ en zoek de toe te voegen brief op. 
Bij samengesteld veld vul je de volgende gegevens in: 

• Bij bedrijfsproces: IH 
• Bij werkproces: verzoek 
• Bij documenttype: overig document 

Bij begindatum geldigheid: 1 januari van het eerste jaar van de saldoverklaring (of afwijzing) 
Bij einddatum geldigheid: 31 december van het laatste jaar van de saldoverklaring (of afwijzing) 
 
Bij korte inhoud vul je in: (Afwijzing) Saldoverklaring polisnummer…. of rekeningnummer … 
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Behandeling van verzoeken 
- Raadpleeg LWB, Eldoc, KRB, IKB, RIS, RBG (renseignementen), ABS, ABS-archief en de 

stukken die bel.pl. heeft meegezonden. 
- Kijk in Eldoc en GBV of al eerder een saldoverklaring is afgegeven of afgewezen. 
- Maak een overzicht van de bekende gegevens. Maak gebruik van het omslagvel. 
- Er zijn nu drie mogelijkheden: 

- Je weet voldoende om een saldoverklaring af te kunnen geven. Je kunt eerst een 
vooraankondiging sturen of direct een saldoverklaring 
- Je weet voldoende om een saldoverklaring af te kunnen geven maar bel.pl. moet eerst 
nog enige gegevens opsturen (bijvoorbeeld een verklaring dat hij de premies niet als nog 
gaat aftrekken). Stuur een vragenbrief of vooraankondiging. Als bel.pl. de vereiste 
gegevens opstuurt, kun je na ontvangst een saldoverklaring afgeven. 
- Je weet onvoldoende. Stuur een vragenbrief. 
 

 
Saldoverklaring 
Aan de tekst van de saldoverklaringen mag niets gewijzigd worden (behalve de ingangsdatum als 
deze niet bekend is). 
Als je de saldoverklaring naar een gemachtigde/consulent stuurt, zal je er dus een begeleidend 
schrijven bij moeten doen. 
NB: In de tekst staat een stukje over de verklaring van bel.pl. dat hij de premies niet nogmaals 
gaat aftrekken. Als bel.pl. dit niet verklaart en zo’n verklaring is ook niet van toepassing, dan mag 
dit stukje tekst verwijderd worden.  
 
Saldoverklaringen zijn opeenvolgend. We geven dus geen saldoverklaringen af voor overlappende 
jaren. Tenzij de eerdere saldoverklaring onjuist was (verkeerde tekst of onjuist saldo). Dan moeten 
we die herroepen. Dit doen we door in de nieuwe saldoverklaring te vermelden dat de oude 
saldoverklaring van datum …. is komen te vervallen. 
 
 
Vooraankondiging (reactietermijn 2 weken) 
Als je voldoende weet om een saldoverklaring af te geven is het verstandig toch eerst een 
vooraankondiging te sturen. Gebruik de standaardtekst in OSCAR. Hoe je tot je berekening bent 
gekomen, moet je in de vooraankondiging toevoegen. Geef een termijn van 2 weken om te 
reageren. 
 
 
Vragenbrief (evt. in combi met vooraankondiging)(reactietermijn 3 weken) 
De benodigde vragen staan standaard in de brieven in OSCAR. Vraag echter niet om al bekende 
gegevens.  
Stuur altijd een retourenvelop mee voorzien van je naam en locatie. 
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Behandeling verzoeken in detail 
 
Raadplegen RIS/RBG, ABS, ABS-archief en stukken die bel.pl. heeft meegezonden 
 
RIS/RBG 
In RIS/RBG kun je de premies/bedragen voor de verzekeringen en bancaire producten opzoeken. 
Let op het juiste polisnummer/rekeningnummer. Er kunnen meerdere verzekeringen/rekeningen 
lopen. De premies/bedragen die staan vermeld zijn verschuldigd en/of betaald. De renseignering is 
echter niet 100%. Twijfel je aan de juistheid, vraag dan het betalingsoverzicht op (zie vragenbrief 
OSCAR). 
 
Code in RIS/RBG: 
Tot jaar 2010 zie je code INP1 in RIS (premie) Premie is betaald 
Vanaf jaar 2010 zie je code PRLV/PRLT in RIS (premie) Premie is betaald 
Vanaf jaar 2009 zie je ‘eig.won./lijfr.spar. va 2009’ 
(INLG) in RIS (bedrag bancair) 

Bedrag is betaald 

Vanaf 2017 in RBG zie je ‘verzekeringsproducten 
premie’ (Meldingstype=PRLV) 

Premie is betaald 

 
 
ABS / ABS-archief / IBS-archief 
Of de lijfrentepremie op het inkomen in mindering is gebracht, wordt gecontroleerd in ABS en/of 
ABS-archief. Dit is afhankelijk van het betreffende belastingjaar. Je kunt niet verder terug dan het 
jaar 2001.  
 
De jaren 2006 t/m NU zijn raadpleegbaar in ABS 
Zie de rubriek “Betaalde premies voor inkomensvoorzieningen”. 
 
De jaren 2001 t/m 2005 zijn raadpleegbaar in ABS-archief 
Zie de rubriek “Premies voor lijfrenten, pu e.a.”. 
 
Als premies zijn afgetrokken moeten ze wel betrekking hebben op de verzekering waarvoor de 
saldoverklaring wordt gevraagd. Er kunnen meerdere verzekeringen lopen. 
Zet de afgetrokken bedragen in een overzicht (dit moet in GBV terug te vinden zijn). 
 
Het is aan bel.pl. om aan te tonen dat premies vóór 2001 niet zijn afgetrokken. 
In je vragenbrief of vooraankondiging kun je zetten dat je er van uit gaat dat de premies van vóór 
2001 niet worden meegenomen.  
 
 
Info bel.pl. 
Beoordeel de stukken die bel.pl. heeft meegezonden. Er kan info in staan over de verschuldigde 
premies. Soms is er een stuk van de verzekeraar waaruit blijkt dat alle premies zijn voldaan. Je 
hoeft dan niet om betalingsbewijzen te vragen. 
Als bel.pl. al een verklaring heeft meegezonden dat hij de premies niet nogmaals gaat aftrekken, 
hoef je daar niet meer om te vragen. 
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SBA (Smart terugBel Afspraak) 
 
We moeten ook de S.B.A.’s behandelen. Hiervoor moet je de bak Backoffice Zuidwest openen in 
Lotus Notes. Probeer deze link maar eens.   
 
De instructies (uitgebreid en verkort) staan hier. 

 
 
Let op! In Middelburg worden de S.B.A.’s van particulieren behandeld. S.B.A.’s van ondernemers 
worden behandeld door MKB in Breda. Even contact opnemen met  of . 
Zij zullen zorgen dat de S.B.A. wordt opgepikt. Zet in de S.B.A. een belnotitie als de termijn 
mogelijk overschreden gaat worden. Wel bel.pl. even bellen dat hij later wordt teruggebeld. 
 
 
 
 
 
  

Art. 10(2)g, Wob

Art. 10(2)g, Wob

Art. 10(2)e, Wob Art. 10(2)e, Wob
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Behandeling en documentenstroomschema 

 

Behandeling fiscaal (extra) 
 
 
Jurisprudentie 
Met betrekking tot de jaren vóór 2001 kan volgens de Wet inkomstenbelasting 1964 in de meeste 
gevallen géén rekening worden gehouden met niet-afgetrokken premies. Op grond van een 
goedkeuring kan dat toch als belastingplichtige zelf bewijst dat de premies niet in aftrek zijn 
genomen.  
 
Dit levert wel eens problemen op bij sommige belastingplichtigen/gemachtigden. Zij zijn dan van 
mening dat wij dan toch deze betreffende jaren in de saldoverklaring moeten meenemen. Dat is 
echter niet juist. 
 
Belastingplichtigen/gemachtigden moeten het bewijs zelf leveren.  
Dit is vastgelegd in het besluit van 29 juni 1990 nr. DB90 3579 
http://www.fiscaalleven.eu/besluit19903579.htm 
 
Dit is bevestigd in de uitspraak van Hof Den Bosch van 9 april 2015,  
ECLI:NL:GHSHE:2015:1287 
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:1287&keyword=ECLI%
3aNL%3aGHSHE%3a2015%3a1287 
 
 
In het verzamelbesluit lijfrenten van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 is de meest recente 
regelgeving m.b.t. de lijfrenten en geruisloze terugstorting vastgelegd.  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-30558.pdf 
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Overzicht van VIP/Eigen personeel behandelaars 

Voor PDB 

Voor MKB

Art. 10(2)e, Wob

Art. 10(2)e, Wob












