
PE Pensioen

Examentraining Amweb

PE-examen Pensioen
Aantal vragen 24

Kennis & Begrip 16

Vaardigheden & Competenties 8

Max. te behalen punten 32

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Bedragen die jaarlijks 
kunnen wijzigen, hoef je niet 
uit je hoofd te leren: deze 
worden gegeven op het 
examen. Het is wel belangrijk 
dat je weet hoe je ermee 
moet rekenen” 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_pensioen_2018.pdf
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Casus
Koen en Lavinia wonen al jaren samen in de woning van Koen. Zij hebben geen kinderen en geen samenlevingscontract. In 2018 

trouwen ze in beperkte gemeenschap van goederen.

Werkgevers gegevens

Koen werkt tien jaar bij zijn huidige werkgever, waar hij pensioen opbouwt. Naast zijn pensioenopbouw wil hij fiscaalvriendelijk 

storten in een lijfrente. Zijn bruto jaarinkomen bedroeg € 39.000,- in 2017 en zijn pensioenaangroei € 250,- in 2017. 

Koen zit in de ondernemingsraad van zijn werkgever. Deze wil dat het pensioen wordt overgedragen naar een algemeen 

pensioenfonds. In de berichtgeving staat dat de werkgever hiervoor fors moet bijbetalen. 

Gegevens woning 

Lavinia wil na het huwelijk investeren in een verbouwing van de woning. De volgende gegevens zijn bekend:

• De waarde van de woning voor de verbouwing € 215.000,-

• De waarde van de woning na de verbouwing € 225.000,-

• De investering van Lavinia € 12.000,-

Overige gegevens

De berekening van de jaarruimte in 2018 is 13,3% x premiegrondslag -/- 6,27 x factor A.

De wettelijke AOW-franchise voor de jaarruimte bedraagt € 12.129,- in 2018.
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Vraag 1
Hoeveel kan Koen in 2018 volgens de jaarruimte storten in een lijfrente? 

Rond af op hele euro’s in het voordeel van de belastingplichtige.

     Antwoord: € 2.007,-

Toetsterm:

2h.1 De kandidaat kan de mogelijkheden presenteren.

Feedback:

De jaarruimte wordt berekend met de volgende formule (2018): 13,3% x premiegrondslag -/- 6,27 x factor A. De 

premiegrondslag bedraagt het inkomen minus de wettelijke AOW-franchise. Voor Koen is de premiegrondslag dan € 39.000,- -/- 

€ 12.129,- = € 26.871,-.

13,3 % x € 26.871,- -/- 6,27 x € 250,- =  

€ 3.573,84 -/- € 1.567,50 = € 2.006,34

Afgerond in het voordeel van de belastingplichtige € 2.007,-

 Praktische tip:

Het is natuurlijk goed de jaarruimte uit je hoofd te kennen, maar op het examen wordt deze altijd gegeven in de casus of bijlage. Met 

de jaarruimte bereken je hoeveel in dat jaar maximaal fiscaalvriendelijk gestort mag worden. Het uiteindelijk gestorte bedrag mag in 

mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen in box 1. Als de jaarruimte uit vorige jaren niet is gebruikt, kan volgens de 

reserveringsruimte wellicht een hoger bedrag fiscaal vriendelijk worden gestort.
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Vraag 2
Hoeveel bedraagt het vergoedingsrecht van Lavinia als de woningwaarde ná verbouwing gelijk is gebleven?

Rond af op twee decimalen achter de komma.

     Antwoord: € 11.894,27

Toetsterm:

2d.2 De kandidaat kan het actuele vermogen berekenen. 

Feedback:

Omdat de investering is gedaan na 1 januari 2012, is de beleggingsleer van toepassing (artikel 1:87 BW). Lavinia heeft hierdoor 

recht op haar investering, inclusief de waardestijging. Het vergoedingsrecht van Lavinia wordt als volgt berekend:

(De investering / (De waarde van de woning voor verbouwing + De investering)) x De  woningwaarde = Het vergoedingsrecht

€ 12.000,- / (€ 215.000,- + € 12.000,-) x € 225.000,- = € 11.894,27

 Praktische tip:

Zorg dat de klanten hun vergoedingen uit privévermogens goed bijhouden in de administratie.
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Vraag 3 
Waarom moet de werkgever van Koen bij waardeoverdracht van het pensioen flink bijbetalen?

     a. Door de huidige lage rentestand moet er bij waardeoverdracht van het pensioen fors bijbetaald worden, omdat de 

  rekenrente op het vorige oude contract meer bedraagt.

 b. Doordat een APF geen middelloonregeling aanbiedt, moet je meer inleggen om een vergelijkbare regeling af te kunnen 

  sluiten.

 c. Door de forse kosten die gemoeid gaan met waardeoverdracht, is het verstandiger om de huidige overeenkomst te 

  verlengen.

Toetsterm:

2g.3 De kandidaat kan een collectieve waardeoverdracht beoordelen.

Feedback:

Door de lage rentestand moet er meer in de pot worden gestopt om aan het eind van de verzekering een gegarandeerde 

uitkering te kunnen verstrekken. Toen het oude contract werd afgesloten, lag de rente fors hoger. Om uiteindelijk eenzelfde 

uitkering te kunnen verstrekken, moet er meer worden geïnvesteerd in de pensioenpot.  

 Praktische tip:

De exacte rekenrente hoeft je op het examen niet te weten. Het is wel belangrijk dat je begrijpt dat de rekenrente nu lager is dan ten 

tijde van het oude contract en dat de oude werkgever dus moet bijbetalen.



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/77
http://www.hoffelijk.nl/amweb/77
http://www.hoffelijk.nl/amweb/77
http://www.hoffelijk.nl/amweb/77
http://www.hoffelijk.nl/amweb/77
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 Tyreese; 

• Casus Pauline;

• 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.


