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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

“De verevening van pensioenrechten 
bij scheiding is een belangrijk 

onderdeel van het geven 
van vermogensadvies.”

• Alex Erlings •

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
Jac (44) en Claudia (40) zijn gehuwd buiten enige gemeenschap van goederen (koude uitsluiting). Jac is zelfstandig ondernemer. 

Claudia werkt in loondienst. Daar bouwt zij pensioen op.

Jac en Claudia maken een afspraak met hun adviseur omdat ze gaan scheiden. Daarnaast hebben zij nog een aantal andere vragen. 

Zo heeft Jac een aantal vragen over zijn pensioen en willen ze samen meer weten over de verdeling van het pensioen bij 

echtscheiding.

Onderneming Jac

Jac is directeur-grootaandeelhouder (DGA) van de onderneming Prima BV. Hij bezit 74% van de aandelen van de bv. Zijn compagnon 

Frenk heeft de overige 26% van de aandelen in bezit. Alle aandelen hebben stemrecht.

Pensioen in eigen beheer

Jac heeft zichzelf een middelloonregeling toegekend en bouwt dit pensioen op in eigen beheer. Dit pensioen heeft hij ondergebracht 

in Prima BV. De pensioengerechtigde leeftijd van Jac is 67 jaar.

De jaarlijkse pensioendotatie bedraagt € 12.500,-. Jac stort deze dotatie jaarlijks op een beleggersrekening, waarop het gemiddelde 

rendement 8,9% is. Het beleggingsprofiel van Jac is vastgesteld als offensief. De waarde van de pensioenvoorziening op de balans 

van de onderneming van Jac bedraagt € 184.200,-.

Het nabestaandenpensioen is ondergebracht bij een verzekeraar.

Scheiding

Jac en Claudia zijn van plan onder andere het volgende op te nemen in het convenant:

• Aanwezige spaarsaldi zullen bij helfte worden verdeeld;

• Lijfrenteverzekeringen zullen worden afgekocht en de waarde wordt bij helfte verdeeld;

• Het bedrijf van Jac blijft van Jac, zonder enige verrekening.

Over pensioenverevening is in het convenant nog niets beschreven, omdat zij daar nog een vraag over hebben.
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Vraag 1
Jac geeft tijdens het gesprek met de adviseur aan dat hij - ondanks zijn offensief beleggingsprofiel - niet zoveel risico wil lopen met 

zijn pensioenvoorzieningen.

Welke tegenstrijdigheid signaleert de adviseur tijdens dit gesprek?

 

 a. Het vastgestelde beleggingsprofiel van Jac en de resterende looptijd tot zijn pensioengerechtigde leeftijd.

 b. Jac wil niet zo veel risico lopen en hij heeft het nabestaandenpensioen ondergebracht bij een verzekeraar.

 c. Dat Jac niet zo veel risico wil lopen met zijn pensioen, maar dit wel heeft ondergebracht in Prima BV.

Feedback:

Jac had, gezien het feit dat hij hier geen risico mee wil lopen,  

zijn pensioen beter in een aparte pensioen-bv kunnen onder- 

brengen dan in de werkmaatschappij. Jac heeft nog 23 jaar tot  

zijn pensioeningangsdatum. Dan kan een offensief profiel  

passend zijn. Het extern verzekeren van het nabestaanden- 

pensioen is een zekere wijze van afdekken.

Toetsterm:

2a.1 De kandidaat kan gestructureerd interviewen.

 Praktische tip:

Sommige vragen kunnen het best beantwoord worden door per antwoord te kijken naar de informatie in de casus. Dat kan met 

name bij lange antwoordmogelijkheden handig zijn.
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Vraag 2
Bereken de hoogte van de pensioenvoorziening op de balans op het moment dat Jac met pensioen gaat. Ga er daarbij vanuit dat de 

jaarlijkse dotaties tot dat jaar gedaan zijn en hou geen rekening met het beleggingsrendement.

Rond de uitkomst af op een heel getal.

 Antwoord: € 471.700,-

Feedback:

De stand van de pensioenvoorziening is op dit moment € 184.200,-. De dotatie bedraagt € 12.500,- per jaar. Tot de 

pensioeningangsdatum wordt er in totaal nog 23 keer gedoteerd (67 -/- 44 jaar). De pensioenvoorziening over 23 jaar (Jac is dan 

67 jaar en gaat met pensioen) bedraagt dus € 184.200,- + (€ 12.500,- x 23) = € 471.700,-. Het beleggingsrendement blijft 

volledig buiten beschouwing.

Toetsterm:

2d.1 De kandidaat kan aanspraken en lasten nauwkeurig berekenen m.b.v. ICT-toepassingen, en kan aanspraken en lasten 

globaal handmatig berekenen.

 Praktische tip:

Berekeningen moeten gedaan kunnen worden door een beginnend beroepsbeoefenaar. Zorg er dus voor dat je het niet te moeilijk 

maakt.
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Vraag 3
De compagnon van Jac wil de onderneming voortzetten als Jac komt te overlijden. Op dat moment zal de pensioenvoorziening op de 

balans in de winst vallen.

Jac wil daar een verzekering voor afsluiten, zodat Frenk de belastingclaim kan voldoen.

Bereken het bedrag dat Jac dan moet verzekeren. Ga uit van een tarief voor de vennootschapsbelasting van 25% en de huidige stand 

van de pensioenvoorziening.

Rond de uitkomst af op een heel getal.

 Antwoord: € 61.400,-

Feedback:

De vrijval in de winst bedraagt € 184.200,-. Hierover wordt 25% belasting geheven. Het te verzekeren bedrag wordt dan als volgt 

berekend: 25/75 x € 184.200,- = € 61.400,-.

Toetsterm:

2g.2 De kandidaat kan bij de verschillende productoplossingen de verschuldigde belasting berekenen.

 Praktische tip:

Werk altijd met de gegeven percentages in de casus.



6Examentraining Amweb | VermogenHoffelijk 2016©

Vraag 4
Jac en Claudia hebben nog niets vastgelegd over de verevening van de pensioenen. Claudia wil graag weten waar zij recht op heeft op 

basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps).

Op welk deel van het ouderdomspensioen van Jac heeft Claudia recht, op basis van de Wvps?

 a. Op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

 b. Op de helft van het zowel voor als tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

 c. Door de opbouw van pensioen in eigen beheer heeft Claudia geen recht op een deel van het ouderdomspensioen.   

  De Wvps is namelijk niet van toepassing op eigen beheer.

Feedback:

Voor de Wvps maakt het niet uit of het pensioen van de DGA in eigen beheer of bij een professionele verzekeraar is 

ondergebracht. Deze wet is in beide situaties van toepassing. Op grond van de Wvps heeft Claudia recht op de helft van het 

tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Toetsterm:

2g.10 De kandidaat kan de gevolgen van echtscheiding/ontbinding partnerregelingen in het kader van vermogensopbouw  

en -afbouw en beheer beschrijven en berekenen.

 Praktische tip:

Onjuiste antwoordmogelijkheden kunnen verwarring zaaien. De eerste ingeving is vaak de beste bij multiple choice-vragen.



7Examentraining Amweb | VermogenHoffelijk 2016©

Vraag 5
Jac heeft naast zijn pensioenvragen nog een vraag over de situatie waarin hij arbeidsongeschikt zou raken. Hij vraagt aan de adviseur 

waar hij in dat geval recht op heeft.

Welk antwoord is inhoudelijk juist?

 a. Jac heeft recht op loondoorbetaling gedurende maximaal 104 weken.

 b. Jac heeft na 104 weken recht op een uitkering volgens de WIA.

 c. Jac heeft nergens recht op, omdat hij DGA is van Prima BV.

Feedback:

Jac is werknemer van zijn eigen bv. Hij heeft recht op maximaal 104 weken loondoorbetaling. Jac bezit 74% van de aandelen in 

Prima BV. Hierdoor heeft hij geen recht op een uitkering volgens de WIA.

Toetsterm:

3b.1 De kandidaat kan de behoeften met betrekking tot vermogens-op- en afbouw analyseren.

 Praktische tip:

Het fiscaal memo of het wetboek kan uitkomst bieden. Ben je niet gewend daarmee te werken, gebruik ze dan beter niet. Het kost 

dan teveel tijd en kan onrust geven doordat het antwoord niet gemakkelijk gevonden kan worden.



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/37
http://www.hoffelijk.nl/amweb/37
http://www.hoffelijk.nl/amweb/37
http://www.hoffelijk.nl/amweb/37
http://www.hoffelijk.nl/amweb/37
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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:
• Casus Madelief en Sef; 

• Casus Jan en Annie;

• Kennisvragen Vermogen. 

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.


