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“Voor zowel het Wft- als het  
PEplus-examen Pensioen is het  

essentieel dat je kennis bezit  
over de vele ontwikkelingen  

in de pensioenwereld,  
zoals de wijzigingen  

in het Witteveenkader.”
• Ruben Stam •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 49

Kennis & Begrip 22

Vaardigheden & Competenties 25

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 76

Tijdsduur 135 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 18

Kennis & Begrip 14

Vaardigheden & Competenties 4

Professioneel gedrag 0

Max. te behalen punten 22

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/pensioenverzekeringen
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d693012f03a_PE%2B%20Adviseur%20pensioen%20012014.pdf
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Casus
Robert is op 1 maart 2005 in dienst getreden bij Capgemini. Hij overweegt een overstap te maken naar handelsonderneming Tebeco BV. 

Door de overstap kan hij een stuk meer gaan verdienen. Robert overweegt de pensioenaanspraken bij het pensioenfonds van Capgemini 

over te dragen naar de pensioenverzekeraar van Tebeco BV. Omdat hij eerst meer wil weten over de gevolgen van waarde overdracht 

heeft hij een afspraak met jou gemaakt. Bij het pensioenfonds heeft hij een overzicht gevraagd van het opgebouwde pensioen per 1 juli 

2015. Volgens dit overzicht heeft hij per deze datum een ouderdomspensioen opgebouwd van € 4.613,60.

Omdat Robert je gevraagd heeft naar de gegevens van de pensioenregeling te kijken, heeft hij het pensioenreglement meegenomen.

Robert geeft je onderstaande persoonlijke gegevens en in vertrouwen vertelt hij je het inkomen dat hij bij Tebeco kan verdienen als 

hij daar in dienst treedt. Tevens heeft hij gegevens opgevraagd van de pensioenregeling bij zijn eventuele nieuwe werkgever.

Gegevens:

Geboortedatum : 25 mei 1974

Geboortedatum echtgenote : 12 maart 1976

Salaris bij Tebeco : € 4.250,- bruto per maand excl. 8% vakantietoeslag

Aanstelling bij Tebeco : Fulltime op basis van 38 uur per week

De pensioenregeling bij Tebeco heeft de volgende kenmerken:

Soort pensioenregeling : Voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling

Financiering indexaties : Incidentele premie door de werkgever en overrendement

Pensioengevend salaris : 12 keer het maandsalaris en vakantietoeslag

Opbouwpercentage OP : 1,85% per dienstjaar

Partnerpensioen (kapitaalbasis) : 70% van het bereikbare ouderdomspensioen

Pensioendatum : De eerste dag van de maand waarin de 67-jarige leeftijd wordt bereikt

Franchise : 75/100 * AOW-gehuwd (€ 12.642,- voor 2015)

Bijlagen bij de casus:

• Pensioenreglement Capgemini

• Bijlage bij pensioenreglement Capgemini

https://www.hoffelijk.nl/downloads/Pensioenreglement_Capgemini.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/Bijlage_Pensioenreglement_Capgemini.pdf
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Vraag 1
Robert twijfelt over het overzicht van het opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds van Capgemini. Er is alleen een overzicht van het 

ouderdomspensioen verstrekt. Volgens zijn laatste UPO bedroeg het ouderdomspensioen € 16.570,- en het partnerpensioen € 13.936,-.

Waarom heeft het fonds alleen een overzicht van het ouderdomspensioen verstrekt?

 a. Een pensioenfonds verstrekt informatie over het partnerpensioen enkel aan de partner van de deelnemer.

 b. Het partnerpensioen is op risicobasis verzekerd en vervalt bij uitdiensttreding.

 c. Het partnerpensioen is op opbouwbasis verzekerd en wordt daarom niet vermeld in het overzicht.

 d. Het partnerpensioen bedraagt altijd 70% van het ouderdomspensioen en kan dus door de deelnemer zelf worden uitgerekend.

Feedback:

Volgens het pensioenreglement is de pensioenregeling een 

middelloonregeling met een opbouwpercentage voor het 

ouderdoms pensioen van 1,47%. Het partnerpensioen is op 

risicobasis verzekerd een vervalt bij uitdiensttreding.

Het reglement kent ook een vrijwillige regeling op basis van een  

premieovereenkomst. Deze voorziet in een pensioen kapitaal  

voor aanvullend ouderdomspensioen en partnerpensioen bij  

overlijden na de pensioendatum. Of Robert daaraan deelneemt  

blijkt niet uit de verstrekte gegevens.

Toetstermnummers:

1c.11 De kandidaat kan de risico’s die verbonden zijn aan het partnerpensioen uitleggen.

1i.5 De kandidaat kan de verschillende wijzen verklaren waarop nabestaandenpensioen kan worden verzekerd.

1i.7 De kandidaat kan de verschillen uitleggen tussen de verschillende vormen van nabestaandenpensioen.

2a.4 De kandidaat kan de documenten uitleggen.

 Praktische tip:

Een nabestaandenpensioen kan zowel op opbouwbasis als op risicobasis zijn verzekerd. Als het nabestaandenpensioen op opbouw-

basis wordt verzekerd, dan wordt er daadwerkelijke een “potje” opgebouwd. In dit geval hebben de partner en/of kinderen van de 

deelnemer ook na diens uitdiensttreding recht op een uitkering bij overlijden van de deelnemer. Bij een nabestaandenpensioen op 

risicobasis vervalt het recht op een uitkering voor de partner en/of kinderen indien de deelnemer uit dienst treedt. Let er altijd op dat 

voor waardeoverdracht van het nabestaandenpensioen (op opbouwbasis) ook altijd instemming van de partner vereist is. Het is dan 

ook raadzaam om de partner altijd bij het proces van waardeoverdracht te betrekken.
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Vraag 2
Het pensioenreglement kent in artikel 16 lid 13 een eigen manier voor de behandeling van het partnerpensioen bij het einde van de 

dienstbetrekking. Bereken het partnerpensioen per 1 juli 2015 volgens de bijlage van het pensioenreglement.

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

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

 Antwoord: € 2.851,02

Feedback:

Tabel 6 van de bijlage bevat de uitruilfactoren van ouderdomspensioen in partnerpensioen. Volgens het reglement ruilt het 

pensioenfonds standaard een deel van het ouderdomspensioen in ter verkrijging van een partnerpensioen ter grootte van 70% 

van het ouderdomspensioen na uitruil.

Robert is op 1 juli 2015 41 jaar. De uitruilfactor is dan 0,1172.

Volgens het reglement is het ouderdomspensioen na uitruil dan (1 -/- 0,1172) * € 4.613,60 = € 4.072,89.

Het partnerpensioen bedraagt dan € 4.072,89 * 70% = € 2.851,02.

Toetstermnummers:

1h.16 De kandidaat kan aspecten rondom start en einde dienstverband, moment van verwerven van de aanspraak door de   

deelnemer, moment wanneer een werkgever een aanbod moet doen omtrent pensioen, gevolgen van uitdiensttreding, welke 

risicoafdekking er kan zijn bij overlijden en wat de gevolgen zijn van het overlijden van de deelnemer voor de nabestaanden en de 

werkgever benoemen en beschrijven.

1i.6 De kandidaat kan de financiering van de verschillende vormen van nabestaandenpensioen uitleggen.

3b.2 De kandidaat kan met de verzekeringnemer over de risico’s die zich kunnen voordoen bij een tweedepijler pensioensituatie  

communiceren.

 

 Praktische tip:

Lees bij het maken van een berekeningsvraag eerst goed wat er nou eigenlijk gevraagd wordt. In dit geval wordt gevraagd naar de 

hoogte van het partnerpensioen, nadat een deel van het ouderdomspensioen is uitgeruild. Zoek in de inhoudsopgave van de bijlage 

naar het gedeelte dat je voor het beantwoorden van de vraag nodig hebt. Je ziet dan dat je Tabel 6 moet toepassen. Vaak wordt in een 

bijlage ook een voorbeeld van een bepaalde berekening gegeven. Dat is ook hier het geval (zie het voorbeeld onderaan Tabel 6).
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Vervolg casus
Indien Robert gebruik wil maken van zijn recht op waardeoverdracht bedragen de factoren volgens het standaardtarief:

Pensioenregeling Capgemini Pensioenregeling verzekeraar Tebeco

Ouderdomspensioen 9,4341 8,2078

Partnerpensioen 3,7727 3,2823

Vraag 3
Bereken de aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen die Robert verkrijgt in de nieuwe pensioenregeling.

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

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

 Antwoord: 

• De aanspraak op ouderdomspensioen bedraagt € 4.681,41.

• De aanspraak op partnerpensioen bedraagt € 3.276,99. 

Feedback:

Ouderdomspensioen bij einde dienstbetrekking € 4.072,89 * 9,4341 = € 38.424,05 

Partnerpensioen bij einde dienstbetrekking € 2.851,02 * 3,7727 = € 10.756,04  +

Totale overdrachtswaarde  € 49.180,09

De gecombineerde factor in de nieuwe pensioenregeling wordt berekend door de factor voor het ouderdomspensioen en 70% 

van de factor voor het partnerpensioen bij elkaar op te tellen.

De gecombineerde factor in de nieuwe pensioenregeling bedraagt 8,2078 + (3,2823 * 0,7) = 10,50541.

Het ouderdomspensioen door waardeoverdracht bedraagt dan € 49.180,09 / 10,50541 = € 4.681,41.

Het bijbehorende partnerpensioen bedraagt dan € 4.681,40 * 70% = € 3.276,99.

Toetstermnummers:

1g.4 De kandidaat kan de invloed van individuele en collectieve waardeoverdracht op het adviestraject aangeven.

1h.4 De kandidaat kan het begrip waardeoverdracht omschrijven en kan deze in voorkomende gevallen toepassen, geeft aan 

welke pensioenregelingen een financieel risico inhouden bij waardeoverdracht, en kan in algemene zin de gevolgen van collectieve 

waardeoverdracht aangeven.

 

 Praktische tip:

Of waardeoverdracht verstandig is, valt in zijn algemeenheid helaas niet te zeggen. Dit zal echt per geval moeten worden beoordeeld. 

Vaak wordt hierbij gekeken naar het gemak van het samenvoegen van verschillende aanspraken en worden financiële overwegingen 

nauwelijks in aanmerking genomen. Kijk bij waardeoverdracht in ieder geval altijd goed naar de indexatievooruitzichten bij beide 

pensioenuitvoerders, de regeling voor nabestaandenpensioen en het rendement van de pensioenuitvoerders.
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Vraag 4
Hoe kun je (direct na de waardeoverdracht) het verschil in de hoogte van het nieuw te verkrijgen pensioen ten opzichte van de 

pensioenaanspraken in de oude regeling verklaren?

 a. In de nieuwe pensioenregeling is het partnerpensioen op kapitaalbasis verzekerd.

 b. In de nieuwe pensioenregeling wordt een hoger opbouwpercentage gehanteerd.

 c. In de nieuwe pensioenregeling is een lagere AOW-franchise opgenomen.

 d. De pensioenrichtleeftijd in de nieuwe pensioenregeling ligt hoger dan in de oude pensioenregeling.

Feedback:

In de oude pensioenregeling is de pensioenrichtleeftijd nog gesteld op de eerste dag van de maand waarin de deelnemer de 

65-jarige leeftijd bereikt. In de nieuwe pensioenregeling is de pensioenrichtleeftijd de eerste dag van de maand waarin de 

deelnemer de 67-jarige leeftijd bereikt.

Door de overdracht wordt de pensioenrichtleeftijd dus twee jaar opgeschort. Omdat met hetzelfde kapitaal twee jaar korter 

pensioen uitgekeerd hoeft te worden, worden de aanspraken hoger.

Toetstermnummer:

1h.5 De kandidaat kan het effect van een gemiddelde stijging van de leeftijd op de pensioenlasten benoemen.

 

 Praktische tip:

Let erop dat veel pensioenregelingen de afgelopen jaren zijn aangepast aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. De afgelopen 

jaren hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van pensioen voorgedaan. Deze ontwikkelingen raken alle drie de pijlers. Zo wordt 

de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd, zijn de maximale opbouwpercentages in de tweede pijler verlaagd, is het pensioengevend 

inkomen afgetopt op € 100.000,- en is de jaarruimteformule beperkt door het opbouwpercentage te verlagen én de premiegrondslag af 

te toppen op € 100.000,- minus de AOW-franchise. Ter compensatie van het aftoppen van het pensioengevend inkomen zijn de 

regelingen van nettopensioen (tweede pijler) en nettolijfrente (derde pijler) in het leven geroepen. Zorg ervoor dat je de kenmerken van 

deze regelingen kunt benoemen.



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

drie 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/8
http://www.hoffelijk.nl/amweb/8
http://www.hoffelijk.nl/amweb/8
http://www.hoffelijk.nl/amweb/8
http://www.hoffelijk.nl/amweb/8
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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 Barbara;

• Casus Peter;

• Kennisvragen Pensioenverzekeringen. 

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.


