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Examentraining Amweb

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 42

Kennis & Begrip 20

Vaardigheden & Competenties 20

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 64

Tijdsduur 120 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 18

Kennis & Begrip 6

Vaardigheden & Competenties 10

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 30

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

“Door telkens weer stapsgewijs te werk 
te gaan bij een belastingberekening, 

blijft de weg naar het correcte 
 antwoord overzichtelijk.”

• Tom Peters •

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/basis
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d691f729a6a_PE%2B%20Basis%20012014.pdf
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Casus
Hans (37 jaar) en Claudia (36 jaar) zijn ongehuwd en wonen al een paar jaar samen in de woning van Hans. Vorig jaar hebben zij een 

gezonde dochter gekregen, Chantal. De moeder van Claudia is redelijk vermogend en heeft toegezegd het spaarpotje voor een 

eventuele toekomstige studie van Chantal te verzorgen. 

Hans en Claudia zijn zelf cijfermatig niet bijzonder goed onderlegd en hebben hun financiën niet echt helder in beeld.

Op 16 mei 2015 is de oom van Hans overleden. Ome Henk had zelf geen kinderen en ook geen partner. In zijn testament heeft hij zijn 

totale vermogen van € 515.000,- nagelaten aan de kinderen van zijn broer Erik, de vader van Hans. Hans heeft een tweelingzus en 

nog twee oudere broers.

Met het geld dat Hans vanuit de erfenis krijgt, wil hij mogelijk gaan beleggen. Hij overweegt ook om een deel ervan aan een goed 

doel schenken. Daarnaast zou hij best graag zijn oude schoolvriend Jeroen willen helpen, want Jeroen staat op het punt een eigen 

bedrijf te beginnen. 

Hans en Claudia roepen jouw hulp in en vragen je om een overzicht te maken van hun vermogenspositie. Bij deze berekening willen 

zij nog geen rekening houden met de erfenis.

De volgende gegevens zijn bekend:

• Eigen huis met een waarde van € 220.000,-;

• Inboedel met een waarde van € 15.500,-;

• Auto met een dagwaarde van € 21.500,-;

• Spaargeld van in totaal € 24.000,-;

• Groenbeleggingen met een waarde van € 25.000,-;

• Hypotheekschuld van € 195.000,-;

• Aflopend krediet met een openstaand saldo van € 12.000,-.

De doelmatigheidsdrempel bedraagt € 3.000,-.

De vrijstelling voor groenbeleggingen bedraagt € 55.000,-.

Bijlagen bij de casus:

• IB-tarieven 2015;

• Tarieven schenk- en erfbelasting 2015.

 

https://www.hoffelijk.nl/downloads/IBtarieven_2015.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/Tarieven_schenk_en_erfbelasting_2015.pdf
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Vraag 1
Beschikken Hans en Claudia over een positief of negatief eigen vermogen? En welk bedrag is dit?

 a. Positief € 77.000,-

 b. Negatief € 77.000,-

 c. Positief € 99.000,-

 d. Negatief € 99.000,-

Feedback: 

Een balans is een overzicht waarin de bezittingen aan de ene kant (activa/debet) en de verplichtingen aan de andere kant 

worden weergegeven. Ook geeft een balans inzicht in de vraag hoe de bezittingen zijn gefinancierd (passiva/credit). Zijn de 

verplichtingen lager dan de bezittingen, dan wordt de balans aan de passiva kant aangevuld met ‘positief eigen vermogen’. Dit is 

weliswaar een papieren vermogen, maar het geeft een beeld van de financiële positie van het huishouden. Andersom kan er dus 

sprake zijn van een ‘negatief eigen vermogen’. De balans moet links en rechts onderaan de streep altijd in evenwicht zijn. Het 

totaalbedrag aan de debet- en de creditzijde moet dus altijd gelijk zijn.

Zowel de doelmatigheidsdrempel als de vrijstelling voor groenbeleggingen is alleen van belang voor het berekenen van de 

belastingheffing in box 3. Deze moet je in een vermogensopstelling dus niet meenemen.

De balans van Hans en Claudia ziet er als volgt uit:

Bezittingen (activa) Wijze van financiering (passiva)

Eigen huis   € 220.000,- Eigen vermogen    € 99.000,-

Inboedel    € 15.500,-

Auto     € 21.500,- Vreemd vermogen:

• Hypotheekschuld   € 195.000,-

• Aflopend krediet   € 12.000,-

Spaargeld    € 24.000,-

Groenbeleggingen   € 25.000,-

Totaal     € 306.000,- Totaal     € 306.000,-

Het eigen vermogen wordt berekend door het totaal aan bezittingen te verminderen met het totaal aan vreemd vermogen:  

€ 306.000,- -/- € 195.000,- -/- € 12.000,- = € 99.000,-.

Toetstermnummer:

2b.2 De kandidaat kan een balanspositie en/of inkomsten-uitgaven-overzicht opstellen. Op basis van de klantgegevens een 

overzicht opstellen van bezittingen, schulden en persoonlijk vermogen. Het betreft in deze module alleen eenvoudige 

balansposities en inkomsten/uitgavenoverzichten. Eventueel met behulp van een rekenmachine.

 Praktische tip:

Kijk altijd heel goed naar wat de vraag nu eigenlijk ‘vraagt’! De vraag ging hier over de vermogenspositie. Alle gegevens met 

 betrekking tot bijvoorbeeld belastingheffing zijn dus niet nodig. Deze worden soms bij een casus wel vermeld, maar dat kan dus 

onnodige ballast zijn. Wees kritisch naar jezelf en de informatie die je krijgt en geef antwoord op de vraag.
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Vraag 2
Nu Hans en Claudia een goed beeld hebben van hun huidige vermogenspositie, zijn ze erg benieuwd naar de hoogte van het netto 

bedrag van de erfenis van ome Henk.

Hoe hoog is dit bedrag, rekening houdend met een vrijstelling voor de erfbelasting van € 2.000,-? 

Rond de verschuldigde erfbelasting af in het voordeel van de belastingplichtige.

 Antwoord: € 90.180,00

Feedback:

Voor het berekenen van dit bedrag doorloop je een aantal stappen. Hierbij moet je gebruik maken van de volgende bijlage:

• Tarieven schenk- en erfbelasting 2015

Stap 1:

Allereerst bekijk je hoe hoog de erfenis is  € 515.000,-

Vervolgens kijk je welk deel Hans hiervan krijgt € 128.750,- (€ 515.000,- / 4: hij heeft immers één tweelingzus en twee   

      broers, dus moet het bedrag door vier worden gedeeld)

Stap 2:

Daarna verlaag je dit bedrag met de vrijstelling (€ 2.000,-): € 128.750,- -/- € 2.000,- = € 126.750,-. 

Hans hoeft immers niet over het hele bedrag erfbelasting te betalen.

Stap 3: 

Vervolgens zie je in de bijlage dat de tarieven uit de derde kolom van toepassing zijn. Hans valt namelijk onder de categorie 

‘overige verkrijgers’.

Je hebt nu alle benodigde gegevens verzameld voor de belastingberekening:

• Over de eerste € 121.296,- x 30% = € 36.388,80

• Over het meerdere ( € 126.750,- -/- € 121.296,- ) x 40% = € 2.181,60

Totale belasting € 36.388,80 + € 2.181,60 = € 38.570,40

Afronden in voordeel van de belastingplichtige, dus € 38.570,-

De netto erfenis wordt in dat geval als volgt berekend:

Bruto erfenis -/- erfbelasting = netto erfenis = het antwoord op de vraag,   

dus € 128.750,- -/- € 38.570,- = € 90.180,-

Toetstermnummer:

2a.1 De kandidaat kan eenvoudige berekeningen maken. Uitrekenen van enkelvoudige interestberekeningen, die opstellen m.b.t. 

verschillende producten of belastingen en zeer eenvoudige berekeningen van samengestelde interest correct uitvoeren. 

Kandidaat gebruikt zonodig een rekenmachine, tabellen, etc. In de praktijk zijn dit soort berekeningen geautomatiseerd.  

De kandidaat moet de berekening kunnen uitleggen aan de klant.
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 Praktische tip:

Het berekenen van de erfbelasting is niet echt moeilijk. Als je de systematiek leert door goed te oefenen met voorbeeldvragen, dan is 

het slechts een kwestie van goed lezen en nauwkeurig te werk gaan. Kijk goed naar van wie wordt geërfd, wat de belaste verkrijging 

is, wat de tarieven zijn, etc.

Om het netto bedrag van de erfenis te berekenen, moet je niet vergeten het bruto bedrag van de erfenis te gebruiken en niet het 

bedrag minus de fiscale vrijstelling. Deze onnodige fout wordt namelijk veel gemaakt.

Vraag 3
Hans heeft aangegeven dat hij overweegt om persoonlijk borg te gaan staan voor zijn vriend Jeroen. Hans heeft namelijk het gevoel dat 

hij best wat financieel risico kan lopen. Aan de andere kant acht hij dit risico heel klein, aangezien Jeroen een geweldig businessplan 

heeft. 

Heeft Hans voor deze persoonlijke borgstelling toestemming nodig van Claudia?

 a. Ja, want Hans en Claudia zijn fiscaal partner.

 b. Ja, want borgstelling kan alleen met toestemming van de partner.

 c. Nee, Hans heeft hiervoor geen toestemming nodig.

 d. Nee, want voor borgstelling hoeft de partner nooit toestemming te geven.

Feedback:

Hans en Claudia wonen samen. Samenwoners zijn voor de wet ‘niets’ van elkaar.

Het toestemmingsvereiste geldt voor gehuwden en geregistreerd partners, ongeacht het huwelijksgoederenregime. Ook bij 

huwelijkse voorwaarden is er dan in sommige situaties toestemming van de partner nodig.

De vier handelingen waarvoor toestemming vereist is, zijn:

1. Handelingen met betrekking tot de eigen woning;

2. Het aangaan van een huurkoop overeenkomst;

3. Persoonlijke borgstelling;

4. Het doen van anders dan gebruikelijke/bovenmatige giften.

Doordat Hans en Claudia samen een kind hebben, ouder dan achttien jaar zijn en op hetzelfde adres wonen, zijn zij wel fiscaal 

 partners. Maar dat staat los van het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW. Dit geldt namelijk alleen voor gehuwden en 

geregistreerd partners. 

 

Toetstermnummer:

1a.7 De kandidaat kan noemen voor welke vier handelingen toestemming van de partner vereist is volgens het Burgerlijk 

Wetboek: handelingen met betrekking tot de eigen woning, aangaan huurkoop, persoonlijke borgstelling en het doen van anders 

dan gebruikelijke giften.
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 Praktische tip:

Zoals misschien opvalt, geven sommige antwoordmogelijkheden een gevoel van twijfel. Laat je hier niet door afleiden. Bij een goede 

examenvoorbereiding herken je snel de echt foute antwoorden en kom je met een beetje logisch (en vooral rustig) nadenken tot het 

goede antwoord.

Vraag 4
De erfenis van ome Henk is ondertussen afgehandeld. De notaris heeft het bedrag ook uitbetaald aan de erfgenamen.

Hoe hoog is het belastingtarief dat Hans en Claudia in box 3 gaan betalen over hun belastbare vermogen?

 a. 1,2%

 b. 4,0%

 c. 30%

 

Feedback: 

Het belastingtarief in box 3 bedraagt 30%. Hier is sprake van een zogenaamde vlaktaks. Dat betekent dat het belastingtarief  

niet afhankelijk is van de grootte van de belastinggrondslag (het bedrag waarop het tarief wordt toegepast).

Het tarief van 30% wordt toegepast op het fictieve rendement van 4% (het voordeel uit sparen en beleggen). Dit voordeel uit 

sparen en beleggen vormt dan ook het belastbaar inkomen in box 3. Per saldo wordt dus 1,2% (30% van 4%) van de grondslag 

sparen en beleggen belast. De belastingheffing in box 3 wordt ook wel de ‘vermogensrendementsheffing’ genoemd. 

 

Toetstermnummer:

1a.8 De kandidaat kan de onderstaande begrippen binnen de Inkomstenbelasting omschrijven:

• Box 1 belastbaar inkomen uit werk en woning: winst uit onderneming, loon (begrip loon), resultaat overige 

 werkzaamheden, periodieke uitkeringen en verstrekkingen, inkomsten uit eigen woning;

• Box 2 belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;

• Box 3 belastbaar inkomen uit sparen en beleggen: bezittingen, schulden, heffingsvrij vermogen, vrijstellingen.

Vraag 5
Hans en Claudia overwegen om een deel van de hypotheekschuld en/of het krediet af te lossen.

Wat is de meest professionele reactie die u hierop kunt geven?

 

 a. “Aflossen is altijd goed; geen schuld is de goedkoopste schuld. Ik zou het dus wel weten als ik in jullie schoenen stond.”

 b. “Ik raad jullie aan eerst het krediet af te lossen. Daarvoor betalen jullie de hoogste rente en deze rente is niet aftrekbaar.”

 c. “Hebben jullie nog andere plannen voor de toekomst? Deze plannen kunnen namelijk van invloed zijn op de beslissing.”

 d. “Deze vraag kan een collega van de afdeling Hypotheken beter voor jullie beantwoorden. Zal ik een afspraak maken?”

 e. “Weten jullie zeker dat oma de spaarpot voor de studie van Chantal regelt? In dat geval is het wellicht verstandig om de  

  schulden af te lossen.”
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Feedback:

Voor elk examen geldt: je mag alleen advies geven in de onderwerpen waarvoor je bevoegd bent om te adviseren. Je maakt dit 

examen als Adviseur Wft Basis. Algemene informatie mag je wel geven aan een klant. Echter, zodra het onderwerp neigt naar 

een adviesvraag waarover je niet mag adviseren, zul je moeten doorverwijzen. In dit geval dien je door te verwijzen naar een 

Adviseur Wft Hypothecair Krediet. Het enige juiste antwoord is dan ook antwoord D.

Toetstermnummer:

4a.2 De kandidaat kan doorverwijzen naar anderen. De kandidaat onderkent tijdig tekortkomingen bij zichzelf op het gebied van 

deskundigheid. De kandidaat kent de grenzen van zijn kennen en kunnen en verwijst door als bepaalde vraagstukken beter 

beantwoord kunnen worden door andere partijen.

 Praktische tip:

Bij vragen over professioneel gedrag is het goed te onthouden dat je jezelf niet moet overschatten. Blijf voorzichtig en behoudend 

richting je klant. Doe niet zomaar uitspraken en geef nooit zomaar beloftes af.

 Extra Examentip:  

Bij deze casus zat ook een bijlage IB-tarieven 2015. Niet altijd zijn alle bijlagen nodig: dat blijkt hier ook weer. Lees dus eerst de 

vraag, vervolgens de antwoorden en bepaal ten slotte of je een bijlage nodig hebt!



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/6
http://www.hoffelijk.nl/amweb/6
http://www.hoffelijk.nl/amweb/6
http://www.hoffelijk.nl/amweb/6
http://www.hoffelijk.nl/amweb/6
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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 Olaf en Roos;

• Casus Renée en Robin;

• Kennisvragen Basis. 

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.
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