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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 20

Kennis & Begrip 8

Vaardigheden & Competenties 10

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 32

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

“Zorg dat je op de hoogte bent van 
de door het CDFD vastgestelde  

actualiteiten. Deze gelden  
voor zowel het PEplus-  

als het Wft-examen.”
• 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
Kurt (47) en Anja (42) hebben een afspraak gemaakt met hun adviseur om een paar zaken door te nemen. Zij hebben enkele 

algemene vragen en een paar vragen over geldzaken.

Werksituatie

Kurt is in loondienst en werkt al ruim twintig jaar bij dezelfde werkgever. Hij is begonnen met werken toen hij 25 jaar was. Anja werkt 

ook in loondienst, maar heeft nog geen vast contract. Het afgelopen jaar heeft zij steeds gewerkt voor haar huidige werkgever. Zij 

heeft daar nu twee keer een halfjaarcontract gehad.

Schenking

Anja heeft vorige maand een schenking gekregen van haar tante. De schenking bestond uit een geldbedrag van € 40.000,- en een 

schilderij ter waarde van € 20.000,-. Het geld staat nu op een spaarrekening.

Verzekeringen

Kurt en Anja hebben de volgende verzekeringen lopen:

• Inboedelverzekering  maandpremie € 16,-

• Opstalverzekering   maandpremie € 21,-

• Rechtsbijstandverzekering  maandpremie € 12,50

• Overlijdensrisicoverzekering  maandpremie € 32,-

Bovenstaande premies zijn inclusief assurantiebelasting.

Advieskosten

De adviseur rekent de volgende kosten (exclusief btw) voor het adviesgesprek:

• Basistarief  € 150,-

• Uurtarief € 68,-
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Vraag 1
Het contract van Anja met haar werkgever loopt binnenkort af. Anja vraagt zich af of zij nu recht heeft op een vast contract. Welk 

antwoord op deze vraag is juist?

 a. Ja, want zij heeft tweemaal een contract gekregen.

 b. Ja, tenzij het nieuwe contract wordt aangeboden nadat zij zeven maanden ergens anders heeft gewerkt.

 c. Nee, want zij heeft tweemaal een halfjaarcontract gekregen. 

Feedback:

Anja zou recht hebben op een vast contract als:

• Zij al drie tijdelijke contracten zou hebben gehad; en/of

• Zij met tijdelijke contracten langer dan twee jaar aaneengesloten in dienst zou zijn geweest.

Als Anja uit dienst gaat en de werkgever neemt haar binnen een periode van zes maanden opnieuw aan, dan wordt dit als een 

aaneengesloten periode gezien. Dit is een gevolg van de Wet werk en zekerheid.

Toetsterm:

1d.7 De kandidaat kan de werknemersverzekeringen noemen en kan opsommen voor wie deze werknemersverzekeringen 

gelden.

 Praktische tip:

Een handig ezelsbruggetje is de formule 3 x 2 x 6. Drie tijdelijke contracten in een periode van twee jaar met een tussenliggende 

periode van maximaal zes maanden. Wordt één van deze drie getallen ‘geraakt’, dan bestaat er bij een volgend contract een recht op 

een vast dienstverband.
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Vraag 2
Kurt en Anja overwegen hun woning te gaan verbouwen. Hiervoor is een taxatierapport nodig. Welke waarde in dit rapport is van 

belang voor de hoogte van de maximale hypotheek?

 a. De huidige marktwaarde.

 b. De WOZ-waarde.

 c. De executiewaarde.

Feedback:

Voor de bepaling van de maximale hypotheek wordt onder andere gekeken naar de marktwaarde. De maximale hypotheek mag 

in 2016 niet meer bedragen dan 102% van deze waarde. In 2017 is dat nog slechts 101% en in 2018 100% van deze waarde. De 

executiewaarde is de waarde bij gedwongen verkoop en is niet van belang voor de hypotheek. De WOZ-waarde is onder andere 

van belang voor de bepaling van het eigenwoningforfait en voor de vermogensrendementsheffing (als de woning in box 3 valt).

Toetsterm:

1c.16 De kandidaat kan de verschillende taxatiewaarden in een taxatierapport van een woning beschrijven.

 Praktische tip:

De marktwaarde en de koopsom kunnen van elkaar afwijken. Geldverstrekkers hanteren voor het bepalen van de maximale 

hypotheek doorgaans de laagste van deze twee waarden.
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Vraag 3
Anja vraagt zich af welk deel van de schenking van haar tante volgens de Successiewet 1956 wordt betrokken in de bepaling van de 

heffing van de schenkbelasting. Welk bedrag wordt ingevolge deze wet aangemerkt als schenking?

 a. € 20.000,-

 b. € 40.000,-

 c. € 60.000,-

Feedback:

Over zowel schenkingen in geld als schenkingen in goederen kan schenkbelasting verschuldigd zijn. Het totaal van de 

schenkingen in geld en goederen bedraagt in deze casus € 60.000,-. Dit bedrag wordt wel nog verlaagd met de reguliere 

schenkingsvrijstelling van € 2.122,- (in 2016).

Toetsterm:

1a.6 De kandidaat kan de onderstaande begrippen binnen de Successiewet omschrijven:

• schenking, vrijstelling (jaarlijkse en eenmalige verhoogde);

• verkrijging krachtens erfrecht.

 Praktische tip:

Voor het berekenen van de te betalen schenkbelasting mag rekening worden gehouden met een vrijstelling. Deze wordt lager 

naarmate de relatie tussen de schenker en ontvanger verder uit elkaar ligt. In 2017 kan een vrijstelling van maar liefst € 100.000,- 

gelden voor schenkingen in verband met de eigen woning. Bij deze verhoogde vrijstelling is de relatie tussen de schenker en de 

ontvanger overigens niet van belang.
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Vraag 4
Het gesprek met de adviseur heeft uiteindelijk anderhalf uur geduurd. Hierin heeft de adviseur geadviseerd en niet bemiddeld.

Welk totaalbedrag zal de adviseur op de factuur vermelden?

Houd rekening met belasting indien van toepassing.

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: € 304,92

Feedback: 

Het basistarief van de adviseur is € 150,-. Daarnaast heeft het gesprek met de adviseur anderhalf uur geduurd en is een 

uurtarief van € 68,- van toepassing. De totale kosten worden dan als volgt berekend: € 150,- + 1,5 x € 68,- = € 252,-. Dit bedrag 

wordt nog verhoogd met 21% btw, waardoor het totaalbedrag € 252,- x 1,21 = € 304,92 bedraagt.

Toetsterm:

2b.3 Eenvoudige factuur of declaratie opstellen. Is bekend met btw.

 Praktische tip:

Als er sprake is van hypotheekadvies en er een intentie is tot het bemiddelen bij het afsluiten van de hypotheek, is er géén btw 

verschuldigd.
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Vraag 5
Welk bedrag aan assurantiebelasting zit verwekt in de maandelijkse verzekeringspremies die Kurt en Anja betalen?

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: € 8,59

Feedback:

In de premies voor de inboedel-, opstal- en rechtsbijstandverzekering zit assurantiebelasting verwerkt. De overlijdensrisico-

verzekering is vrijgesteld. De assurantiebelasting bedraagt 21%, waardoor de totale premie dus 121% van de netto premie 

bedraagt.

De netto premie is (€ 16,- + € 21,- + € 12,50,-) / 1,21 = € 49,50 / 1,21 = € 40,91.

De assurantiebelasting kan dan berekend worden door de totale (bruto) premie te verminderen met de netto premie:  

€ 49,50 - € 40,91 = € 8,59.

Toetsterm:

2b.3 Eenvoudige factuur of declaratie opstellen. Is bekend met assurantiebelasting.

 Praktische tip:

Assurantiebelasting wordt niet geheven over persoonsverzekeringen. Dit zijn verzekeringen met betrekking tot het leven of de 

gezondheid van een persoon. Denk hierbij aan een levensverzekering of zorgverzekering. Kijk daarnaast goed of de vraag een jaar-  

of maandbedrag inhoudt.



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 à 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/40
http://www.hoffelijk.nl/amweb/40
http://www.hoffelijk.nl/amweb/40
http://www.hoffelijk.nl/amweb/40
http://www.hoffelijk.nl/amweb/40
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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 Erik; 

• Casus Yolanda;

• 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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