
Samenstelling PE-examen

Examentraining 
PE Pensioen

“Een lijfrente kan zonder revisierente 
(20%) worden afgekocht als de 
verzekerde minimaal een jaar 
arbeidsongeschikt wordt verklaard.”

https://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_pensioen_2018.pdf
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Casus

Angela (45) is dga en wil haar pensioen in eigen beheer afkopen in 2018. Zij heeft het volgende bruto jaarinkomen 

gegenereerd:

• 2015: € 80.000,-

• 2016: € 90.000,-

• 2017: € 90.000,-

Gegevens pensioen in eigen beheer:

• Fiscale waarde van de pensioenaanspraak op 1/1/18: € 200.000,-.

• Commerciële waarde van de pensioenaanspraak op 1/1/18: € 250.000,-.

• Ga uit van een korting in 2018 van 25%. 

• Daarnaast bedraagt de belasting 51,95 %.

Balans 31/12/2015:

Vaste activa € 100.000,- Eigen vermogen € 100.000,-

Vlottende activa € 100.000,- Pensioenaanspraak € 120.000,-

Liquide middelen € 50.000,- Langlopende schulden € 30.000,-

€ 250.000,- € 250.000,-

Angela heeft in privé een lijfrente in box 1 lopen met een huidige waarde van € 90.000,-. Deze lijfrente bouwt zij 

sinds 2010 op. 
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Vraag 1

Hoeveel bedraagt de te betalen belasting over de afkoopwaarde? 

 Antwoord: € 88.315,-

Toetsterm:
3d.2 De kandidaat kan de pensioenvoorziening ontwerpen.

Feedback:
De korting wordt gerekend over de waarde van de aanspraak op 31-12-2015. Vervolgens tel je hier de 

aangroei tussen 2015 en nu erbij op. Dit vermenigvuldig je door het belastingpercentage. 

((€ 200.000,- -/- € 120.000,-) + (75% x € 120.000,-)) x 51,95 % = 

(€ 80.000 + € 90.000,-) x 51,95% = € 88.315,-.

 Praktische tip:
De dga heeft de volgende mogelijkheden ten aanzien van diens pensioen in eigen beheer:

• Voortzetten;

• Afkopen; of

• Omzetten.



Examentraining Amweb | PE PensioenHoffelijk 2019 © 4

Vraag 2

Angela is benieuwd welk risico zij loopt in het eerste jaar als zij arbeidsongeschikt raakt. Angela geeft wel aan dat zij 

een lijfrente heeft lopen en deze dan wil afkopen bij arbeidsongeschiktheid.

Welk risico loopt Angela met de afkoop van de lijfrente?

 a. Geen risico, want als Angela arbeidsongeschikt raakt, dan kan zij het eerste jaar overbruggen uit de 

  afkoop van de lijfrente.

 b. Het risico dat revisierente verschuldigd is als zij niet langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard.

 c. Het risico dat revisierente verschuldigd is omdat de lijfrente nog geen vijftien jaar loopt.

Toetsterm:
1o.1 De kandidaat omschrijft de mogelijkheden en gevolgen met betrekking tot wijziging, afkoop of 

beëindiging van financiële producten, omschrijft de voorwaarden en gevolgen daarvan voor financiële 

producten.

Feedback:
Voor de versoepelde regeling bij afkoop gelden drie cumulatieve voorwaarden:

• De verzekeringnemer, dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de lijfrenteaanspraak, moet 

langdurig arbeidsongeschikt zijn;

• De belastingplichtige heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt; en

• Er is een maximum gesteld aan het op te nemen bedrag. Hiervoor geldt een inkomenstoets.

Tot een bedrag van € 40.644,- (2018) geldt geen inkomenstoets bij afkoop van de lijfrente.

 Praktische tip:
Voor het examen is het belangrijk dat je weet dat de lijfrente alleen zonder revisierente (20%) afgekocht mag 

worden als de verzekerde langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard (volgens de Wet IB 2001 is dat minimaal 

een jaar).
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Vraag 3

Angela twijfelt om de pensioentoezegging voor haar werknemers onder te brengen bij een algemeen 

pensioenfonds (APF) in plaats van bij een verzekeraar. 

Wat is een voordeel van een APF ten opzicht van een verzekeraar?

 a. Een APF kan indexatie toepassen. 

 b. Een APF heeft geen bestuur waardoor de kosten lager zijn.

 c. De werkgevers hebben meer keuze vrijheid bij een APF. 

Toetsterm:
1d.19 De kandidaat kan op hoofdlijnen de kenmerken van een algemeen pensioenfonds (apf), 

bedrijfstakpensioenfonds (bpf) en een ondernemingspensioenfonds (opf) opsommen.

Feedback:
Een APF bestaat uit meerdere ‘collectiviteitskringen’. Een kring kun je zien als een zelfstandig pensioenfonds. 

Het voordeel van het opdelen in kringen is dat ze op risicoprofiel kunnen worden ingedeeld. Op deze manier 

kan een werkgever bijvoorbeeld een kring kiezen die belegt in aandelen. Deze werkgever wordt dan in een 

andere kring ingedeeld dan de werkgever die wil beleggen in spaartegoeden. Nog een voordeel van een APF is 

het delen van risico’s tussen de verschillende kringen. Denk bij deze risico’s bijvoorbeeld aan overlijden. Een 

pensioenfonds moet buffers aanhouden, het is daarom niet uitgesloten dat pensioenrechten gekort worden. 

Daar staat tegenover dat pensioenfondsen het vermogen beleggen en dat daarmee dus ook kans bestaat op 

toeslagverlening. Pensioenverzekeraars moeten de uitkeringen garanderen.

 Praktische tip:
Een werkgever mag er niet voor kiezen om zelf het pensioen van de werknemer uit te voeren, de uitvoering van 

een pensioen moet verplicht worden ondergebracht bij een pensioenuitvoerder, pensioeninstelling of verzekeraar. 

De werkgever mag wel zelf een pensioenfonds uitkiezen, hoewel dat voor sommige bedrijfstakken ook is 

uitgesloten. De introductie van het APF zorgt voor een extra keuzemogelijkheid voor de werkgever.



Extra casussen
In deze twee extra casussen oefen je verder met 
vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per 
casus twee vragen waarmee je kunt oefenen.

Gratis 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. 

Gratis oefenvragen

Oefen met gratis casussen en kennis-
vragen en vergroot je slagingskans

  Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
  Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
  Direct inzicht in je resultaten

Benieuwd naar al ons  
PE-studiemateriaal?

Bekijk ons aanbod

Boek ook direct je 
PE-examen bij Hoffelijk.

> 55 examenlocaties

http://www.hoffelijk.nl/amweb/85
http://www.hoffelijk.nl/amweb/85
https://www.hoffelijk.nl/pe
https://www.hoffelijk.nl/examens
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Stappenplan 

1  Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

2  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.

5  Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 
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Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Gijs en Marijke;

• Casus Miranda; 

• 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.


