
PE Pensioen

Examentraining Amweb

PE-examen Pensioen
Aantal vragen 24

Kennis & Begrip 18

Vaardigheden & Competenties 6

Max. te behalen punten 30

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“De belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van Wft Pensioen 
zijn het algemeen pensioenfonds, 
pensioen in eigen beheer en de 
Wet werken na de AOW-
gerechtigde leeftijd.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_pensioen_2017.pdf
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Casus
Anouschka (64) heeft jarenlang bij een bedrijf gewerkt als administratief medewerkster. Helaas is zij op 60-jarige leeftijd ontslagen 

als gevolg van een reorganisatie. De jaren daarna heeft Anouschka het moeilijk gehad en ontzettend veel gesolliciteerd. Gelukkig met 

succes: een jaar geleden is zij aangenomen bij Beatties BV. Zij werkt daar op de administratieve afdeling en houdt zich met name 

bezig met het versturen van facturen naar de klanten. 

Vraag 1
Het pensioenfonds van Beatties BV heeft de pensioenaanspraken van haar actieve deelnemers ondergebracht in een algemeen 

pensioenfonds (APF). 

Wat zijn hier de gevolgen van voor de pensioenregeling van Anouschka? 

 a. Haar pensioenregeling wordt aangepast naar de standaard van het APF. Ongeacht of de pensioenregeling beter of   

  slechter is. 

 b. Ze zal hier weinig van merken, de impact van een overgang is voor een deelnemer minimaal.

 c. Haar eigen pensioenregeling blijft de eerste vijf jaar in stand, daarna wordt de pensioenregeling aangepast naar de   

  standaardregeling van het APF. 

Toetsterm:

1b.5 De kandidaat kan de verschillende fusievormen uitleggen alsmede de consequenties voor de pensioenregelingen bij fusies 

en overnames (overgangsbepalingen, et cetera).

Feedback:

Het grootste voordeel van een APF is de schaalgrootte. Hierdoor kan een kostenreductie worden bereikt met administratief 

beheer en beleggingsbeheer, kosten van een bestuur, etc. Daarnaast kan de eigen pensioenregeling in stand blijven, de eigen 

collectiviteitskring behouden blijven en zal de overgang voor een deelnemer een minimaal effect hebben.

 Praktische tip:

Bij een collectieve waardeoverdracht van een verzekerde regeling naar een collectiviteitskring van een algemeen pensioenfonds 

heeft de deelnemer het recht om de overdracht van de individuele aanspraak tegen te houden. Bij de overdracht van een 

pensioenregeling van een ondernemingspensioenfonds of beroepspensioenfonds bestaat deze mogelijkheid vaak niet, omdat het 

pensioenfonds na de overdracht wordt geliquideerd, tenzij alleen de aanspraken van actieve deelnemers worden overgedragen.
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Vraag 2
Anouschka is inmiddels 69 jaar oud en nog steeds werkzaam bij Beatties BV. Ze heeft recent besloten te stoppen met werken, om 

van haar oude dag te gaan genieten. Geldt voor haar een wettelijke opzegtermijn? 

 a. Nee, omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd is gepasseerd geldt er geen opzegtermijn.

 b. Ja, zij heeft een opzegtermijn van één maand. 

 c. Ja, zij heeft een opzegtermijn van twee maanden.

 d. Ja, voor haar geldt het ontslagrecht dat ook voor jongere werknemers geldt. 

Toetstermen:

1b.1 De kandidaat kan de relatie uitleggen tussen werk en pensionering en vermogensopbouw en -afbouw.

1b.9 De kandidaat kan de relatie verklaren tussen Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (ANW), Wet 

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Werkloosheidswet (WW), Inkomensvoorziening voor Oudere en 

Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW), Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (IOW) en de fiscale wetgeving en de 

vermogensopbouw en -afbouw.

Feedback:

In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is een bepaling opgenomen over pensioenontslag. De arbeidsovereenkomst eindigt dan 

van rechtswege zodra een werknemer de AOW-leeftijd bereikt. De arbeidsovereenkomst eindigt dan automatisch: de werkgever 

hoeft de arbeidsovereenkomst dan niet op te zeggen. Als een dergelijke afspraak ontbreekt, moet de werkgever bij ontslag wel 

altijd de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever mag dit doen bij het bereiken van de AOW-leeftijd, maar later mag ook. 

Voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of heeft bereikt, geldt een opzegtermijn van één maand. Dit geldt 

alleen als de arbeidsovereenkomst is ingegaan voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Als de 

werknemer na die datum in dienst is getreden, geldt het ontslagrecht dat ook voor jongere werknemers geldt, dus met 

inachtneming van een ‘normale’ opzegtermijn.

 Praktische tip:

Er gelden meer afwijkende regels voor personen die doorwerken na het bereiken van hun AOW-gerechtigde leeftijd. Bij ziekte 

hebben deze werknemers bijvoorbeeld ‘slechts’ dertien weken recht op loondoorbetaling, in plaats van de gebruikelijke twee jaar.
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Vraag 3
Stel dat Anouschka geen ontslag neemt, maar door haar werkgever wordt ontslagen. Hoeveel bedraagt de transitievergoeding dan? 

Ga ervan uit dat Anouschka vier jaar in dienst is geweest en een jaarsalaris van € 28.000,- bruto verdient.

 Antwoord: € 0,-

Toetsterm:

1h.3 De kandidaat kan de volgende pensioenbegrippen omschrijven en kan deze in voorkomende gevallen toepassen: 

toetredingsleeftijd, drempelperiode, wachttijd, minimale toetredingsleeftijd, premieovereenkomst, kapitaalovereenkomst, 

uitkeringsovereenkomst, AOW franchise, loonindex, prijsindex, onvoorwaardelijke toeslag, voorwaardelijke toeslag, gewezen 

deelnemer, verschillende premiestaffels, diensttijd, elementen die diensttijd bepalen, de aanspraken die in stand blijven met 

levensloop en/of onbetaald verlof, tussentijds ontslag, VUT en prepensioenregeling, de gevolgen van het verbod op 

leeftijdsdiscriminatie ook in verband met eigen bijdrage.

Feedback:

Er is geen transitievergoeding verschuldigd als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt in verband 

met, of na het bereiken van de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd.

 Praktische tip:

Voor het PE-examen Pensioen is het belangrijk dat je de gevolgen van het doorwerken na de AOW-leeftijd weet én kunt toepassen.



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/56
http://www.hoffelijk.nl/amweb/56
http://www.hoffelijk.nl/amweb/56
http://www.hoffelijk.nl/amweb/56
http://www.hoffelijk.nl/amweb/56
http://www.hoffelijk.nl/amweb/47
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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 Marith en Noor; 

• Casus Dinand;

• Kennisvragen Pensioen. 

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.


