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Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 47

Kennis & Begrip 20

Vaardigheden & Competenties 25

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 74

Tijdsduur 135 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 25

Kennis & Begrip 14

Vaardigheden & Competenties 10

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 36

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

“Controleer na je berekening of je  
daadwerkelijk antwoord hebt  

gegeven op de vraag.”
• Herman Onvlee •

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/vermogen
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d692a20312a_PE%2B%20Adviseur%20vermogen%20012014.pdf
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Casus
Hans en Mirella, beide geboren in 1968, zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Hun twee zoons Carel (18 jaar) en Ab (17 jaar) 

wonen nog thuis en doen allebei een hbo-opleiding. Hans is als hoofd installatietechniek in loondienst bij een groot bedrijf en heeft 

een inkomen van € 80.000,- per jaar. Mirella heeft geen betaalde baan. Hans en Mirella hebben hun huidige eigen woning gekocht in 

2005.

Daarnaast hebben Hans en Mirella op 1 januari 2016 de volgende bezittingen:

Eigen woning (WOZ-waarde) € 450.000,-

Beleggingsportefeuille € 55.000,- 

Spaarrekening eigen woning (SEW) € 223.000,-

Hypotheek (eigenwoningschuld met 5% rente) € 400.000,-

Groenbelegging (0,7%-regeling) € 15.000,-

Vakantiewoning (WOZ-waarde) € 155.000,-

Hypotheek op de vakantiewoning € 90.000,-

Internetspaarrekening € 4.251,-

Betaalrekening € 2.141,-
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Vraag 1
Bereken het belastbaar vermogen in box 3. 

Houd rekening met de fiscale cijfers van box 3.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in.

Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

 Antwoord: € 83.518,00  

Feedback: 

Het belastbaar vermogen (grondslag sparen en beleggen) is de waarde op 1 januari van de bezittingen min de schulden en min 

het heffingsvrij vermogen. Van het totaal van de schulden mag alleen het deel in mindering worden gebracht dat hoger is dan de 

drempel van € 6.000,-.  De EWS en SEW vallen in box 1.  De groene belegging valt binnen de vrijstelling (€ 114.426,-).

Beleggingsportefeuille        €   55.000,- 

Vakantiewoning        € 155.000,- 

Internetspaarrekening        €      4.251,- 

Betaalrekening         €      2.141,- 

Bezittingen box 3         € 216.392,- 

Hypotheek op de vakantiewoning       €   90.000,- 

Drempel 2 x € 3.000,-         €     6.000,- -/-

Verrekenbare schulden           €   84.000,- 

            € 132.392,- 

Heffingsvrij vermogen 2 x € 24.437,-     €   48.874,-

Belastbaar vermogen box 3      €   83.518,- 

Toetsterm:

2d.2 Het actuele vermogen berekenen

 Praktische tip:

Let op het verschil tussen ‘bereken het belastbaar vermogen’ en ‘bereken de te betalen belasting’.
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Vervolg casus  
De beleggingsportefeuille van Hans en Mirella is als volgt verdeeld: 

• 50% aandelen  (rendement 8%) 

• 5% vastgoed  (rendement 6%) 

• 45% obligaties  (rendement 4%) 

Vraag 2
Het risicoprofiel van Hans en Mirella was neutraal, maar om de studie van de kinderen te kunnen bekostigen, stellen Hans en Mirella 

de volgende vraag: “Welke belegging kan het best verkocht worden door verandering van het risicoprofiel?” 

Wat is het juiste antwoord?

 a. Aandelen.

 b. Vastgoed.

 c. Obligaties.

Feedback

Nu het risicoprofiel defensiever is geworden, dienen de beleggingen daaraan aangepast te worden. Bij een defensiever 

risicoprofiel hoort een lager percentage aandelen óf geen aandelen. Deze moeten dus verkocht worden ten behoeve van 

obligaties.

Toetsterm:

1l.9 De kandidaat kan uitleggen wat het verband is tussen de beleggingscategorieën waarin wordt belegd en het profiel van de 

klant

 Praktische tip:

In chronologische volgorde de beleggingen van meest naar minst risicovol:

• Aandelen;

• Vastgoed;

• Obligaties;

• Liquiditeiten.
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Vervolg casus  

In 2017 krijgt Hans een arbeidsconflict met zijn werkgever. Hans is het niet eens met het nieuwe beleid van zijn werkgever. Ondanks 

vele gesprekken komen ze er niet uit. Omdat de arbeidsrelatie dusdanig verstoord is, wil de werkgever overgaan tot ontslag.  

Daar is Hans het niet mee eens; hij is van mening dat dit conflict niet hoeft te leiden tot ontslag.

Vraag 3
Bij welke instantie moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen?

 a. De werkgever moet het verzoek tot ontslag indienen bij UWV.

 b. De werkgever moet het verzoek tot ontslag indienen bij de kantonrechter.

 c. Hij hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen, het ontslag volstaat met het opmaken van een vaststellingsovereenkomst.

Feedback

De kantonrechter zal het verzoek tot ontslag in behandeling nemen en enkel inwilligen als er is voldaan aan de voorwaarden 

voor een redelijke grond voor ontslag en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Een voorbeeld van een redelijke 

grond voor ontslag is een verstoorde arbeidsverhouding. Hiervan is sprake wanneer de verhoudingen zo slecht zijn, dat het van 

de werkgever niet geëist kan worden het arbeidscontract te laten voortduren. In de regel is de arbeidsverhouding dan duurzaam 

verstoord. Het kan ook zijn dat van een duurzame verstoring geen sprake is, maar de ernst wel zodanig dat het niet kan worden 

gevergd het arbeidscontract te laten voortduren. Het is niet van belang wat de oorzaak van de verstoorde arbeidsverhouding is, 

en ook niet aan wie die is te wijten.

UWV zal het verzoek tot ontslag in behandeling nemen wanneer er sprake is van ontslag bij langdurige ziekte of ontslag om 

bedrijfseconomische redenen.

Willen de werkgever en de werknemer het arbeidscontract beëindigen met wederzijds goedvinden, dan moet dit schriftelijk 

worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.  Bij beëindiging van een contract met wederzijds goedvinden, is de 

werkgever de werknemer geen wettelijke transitievergoeding verschuldigd.

Toetsterm:

1b.9 De kandidaat kan de relatie verklaren tussen AOW, ANW, WIA, WW, IOAW, IOW en de fiscale wetgeving en de 

vermogensopbouw en -afbouw

 Praktische tip:

Let op wanneer je genoodzaakt bent om door te verwijzen naar een adviseur Inkomen, bijvoorbeeld over advisering van een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
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Vervolg casus
Het verzoek voor ontslag wordt gehonoreerd. De arbeidsovereenkomst wordt definitief ontbonden onder voorwaarde dat de 

werkgever de wettelijke transitievergoeding verschuldigd is aan Hans. Hans is op 1 juli 1991 in dienst getreden bij de werkgever.  

Het ontslag gaat in per 1 augustus 2017.

Vraag 4
Hoeveel zal de wettelijke transitievergoeding bruto bedragen?

 a. € 75.555,-

 b. € 76.000,-

 c. € 80.000,-

 d. € 97.777,-

Feedback 

Per 1 juli 2015 krijgt men bij ontslag een financiële vergoeding; de transitievergoeding. Voorwaarde is dat de werknemer twee 

jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke werknemers. De hoogte van de transitievergoeding 

wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. De hoofdregel is 1/6 

maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst. En 1/4 maandsalaris per half dienstjaar 

dat de medewerker langer dan tien jaar in dienst is geweest. 

De vergoeding is maximaal € 76.000,- bruto of het bruto jaarsalaris indien dit hoger is dan € 76.000,-. 

Totaal: 52 volledig(e) blok(ken) van een half jaar. 

20 volledige blokken die elk 1/6 maandsalaris waard zijn  
(20 x 1/6 x € 6.666,67 bruto)

€ 22.222,22 (bruto)

32 volledige blokken die elk 1/4 maandsalaris waard zijn  
(32 x 1/4 x € 6.666,67 bruto)

€ 53.333,33 (bruto)

Totaal: € 75.555,55 (bruto)

Toetsterm:

1b.9 De kandidaat kan de relatie verklaren tussen AOW, ANW, WIA, WW, IOAW, IOW en de fiscale wetgeving en de 

vermogensopbouw en -afbouw

 Praktische tip:

De transitievergoeding is alleen verschuldigd als het ontslag het initiatief van de werkgever is en het ontslag geen gevolg is van 

ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.



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/24
http://www.hoffelijk.nl/amweb/24
http://www.hoffelijk.nl/amweb/24
http://www.hoffelijk.nl/amweb/24
http://www.hoffelijk.nl/amweb/24
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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 en Robin;

• Casus Anja en Karel. 

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.


