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Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 47

Kennis & Begrip 20

Vaardigheden & Competenties 25

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 74

Tijdsduur 135 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 25

Kennis & Begrip 14

Vaardigheden & Competenties 10

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 36

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

“Per 1 januari 2017 wordt het 
Besluit Vervallen tijdklemmen
gecodificeerd en uitgebreid.”

• Remco Verduijn •

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/vermogen
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d692a20312a_PE%2B%20Adviseur%20vermogen%20012014.pdf
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Casus
Paulien (47 jaar) en Marit (42 jaar) zijn recent gescheiden. Voor de afwikkeling van enkele financiële zaken maken zij een afspraak 

met de adviseur Vermogen.

Huwelijkse periode

Paulien en Marit waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Er was geen sprake van enig gemeenschappelijk vermogen. Het 

huwelijk heeft tien jaar geduurd. Tijdens het huwelijk heeft Marit steeds in loondienst gewerkt en ze bouwde een ouderdomspensioen 

en partnerpensioen (op opbouwbasis) op via haar werkgever. Paulien is precies één jaar zelfstandig ondernemer. De jaren daarvoor 

werkte ook zij in loondienst. Hier bouwde zij ook pensioen op via haar werkgever.

Financiële gegevens Paulien

Paulien is vorig jaar gestart met een eigen cateringbedrijf. Het bedrijf is nu nog een eenmanszaak. Doordat de onderneming zo goed 

gaat, overweegt zij de onderneming om te zetten naar een besloten vennootschap (bv). Op dit moment heeft zij al vier 

personeelsleden in dienst.

Financiële gegevens Marit

Marit heeft onder uitsluiting een erfenis ontvangen. De nettowaarde van deze erfenis bedraagt € 25.000,-.

Woning

Paulien en Marit woonden tijdens het huwelijk in de woning van Paulien. Marit is direct na het indienen van het verzoek tot 

echtscheiding uit de woning gegaan en heeft zich op een ander adres laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op de woning van Paulien rust een hypotheek van € 225.000,-. Aan deze in 2004 afgesloten hypotheek is een kapitaalverzekering 

eigen woning (KEW) gekoppeld. De huidige waarde van de kapitaalverzekering is € 150.000,-.

Wensen

• Paulien overweegt de kapitaalverzekering af te kopen om hiermee de hypotheekschuld te verlagen;

• Daarnaast overweegt Paulien om een eigen pensioenvoorziening te treffen. Zij weet nu nog niet hoe haar pensioen als gevolg 

van de scheiding eruit komt te zien;

• Marit wil graag met het bedrag van de erfenis gaan beleggen. Zij wil hiermee een aanvulling op haar inkomen regelen vanaf 

haar pensioendatum (67 jaar).
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Vraag 1
Paulien wil weten of zij de kapitaalverzekering belastingvrij kan afkopen. Welk van de onderstaande antwoorden daarop is juist?

 

 a. Ja, als zij de afkoopwaarde gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

 b. Ja, als zij de afkoopwaarde gebruikt voor het betalen van de hypotheeklasten.

 c. Nee, omdat de looptijd van de kapitaalverzekering onvoldoende is voor de benodigde vrijstelling.

Feedback:

Het Besluit Vervallen tijdklemmen regelt dat in een aantal situaties de hoge vrijstelling kan worden toegepast voor een KEW, 

SEW, BEW of levensverzekering uit het regime van de Brede Herwaardering, ondanks dat nog geen vijftien dan wel twintig jaar 

premie of inleg is betaald. Er dient dan wel te zijn voldaan aan de overige vereisten, zoals betaling van de premie of inleg binnen 

de vereiste bandbreedte. Daarnaast moet met de uitkering de eigenwoningschuld zoveel mogelijk worden afgelost. Verbreking 

van het fiscaal partnerschap is één van de situaties waarin het besluit van toepassing is. Daarom kan Paulien de hoge vrijstelling 

toepassen en kan de KEW, die een waarde heeft van € 150.000,-, belastingvrij worden afgekocht.

Toetsterm:

1o.2 De kandidaat kan de fiscale gevolgen bij wijzigingen, bijvoorbeeld als gevolg van echtscheiding, afkoop of beëindiging van 

financiële producten in het kader van verschillende belastingregimes, in combinatie met het overgangsregime van IB 2001 uitleggen.

 Praktische tip:

Het fiscaal partnerschap is van belang voor het benutten van de dubbele partnervrijstelling bij kapitaalverzekeringen. Diverse 

besluiten bestaan naast elkaar. Bekijk voor de voor het examen relevante besluiten nog eens de actualiteiten op de website van  

het CDFD.
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Vraag 2
Paulien overweegt om een eigen pensioenvoorziening te treffen. Zij wil de mogelijkheden weten om een pensioen in eigen beheer op 

te bouwen. Verder wil zij voor haar medewerkers een pensioenregeling treffen. Daarom vraagt zij aan de adviseur Vermogen of hij 

haar hierbij kan helpen.

Welk van de onderstaande reacties hierop is inhoudelijk juist en het meest professioneel?

 

 a. Ik wil u daarbij graag helpen. Als ik samen met u uw wensen in kaart kan brengen, kunnen wij daarna bepalen wat voor  

  u de beste oplossing is.

 b. Ik kan u daarbij helaas niet helpen. Vindt u het goed dat ik een pensioenadviseur contact met u laat opnemen?

 c. U kunt helaas niets meer doen. Dat komt doordat de opbouw van pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft.

Feedback:

De adviseur Vermogen zal moeten doorverwijzen naar een pensioenadviseur. De (voorgenomen) afschaffing van het pensioen in 

eigen beheer betekent echter niet dat Paulien niets meer kan doen. Zij kan in privé nog voorzieningen treffen.

Toetsterm:

4b.3 De kandidaat kan doorverwijzen naar anderen.

 Praktische tip:

Blijf alert! Binnen het examen van een Wft-module kan slechts worden geadviseerd over zaken binnen die betreffende module.
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Vraag 3
Paulien vraagt zich af op welk deel van het pensioen van Marit zij recht heeft. Tijdens de scheiding heeft zij zich hier eigenlijk niet in 

verdiept. Wat is hierover juist?

 

 a. Paulien heeft recht op het volledige door Marit opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij recht op de helft van  

  het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.

 b. Paulien heeft recht op de helft van het door Marit opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij recht op de helft  

  van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.

 c. Paulien heeft recht op het volledige door Marit tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij  

  recht op de helft het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.

 d. Paulien heeft recht op de helft van het door Marit tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen. Daarnaast heeft zij  

  recht op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen van Marit.

 e. Paulien heeft geen recht op door Marit opgebouwd pensioen, omdat zij en Marit waren gehuwd buiten gemeenschap 

  van goederen.

Feedback:

Paulien heeft recht op het volledige door Marit opgebouwde partnerpensioen (artikel 57 Pensioenwet). Dit wordt na de scheiding 

bijzonder partnerpensioen genoemd. Daarnaast heeft zij op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op 

de helft van het tijdens het huwelijk door Marit opgebouwde ouderdomspensioen. Partners mogen de wet buiten werking 

stellen en elke andere verdeling is daarbij mogelijk. Ook het geheel afzien van de verdeling is toegestaan.

Toetsterm:

2g.10 De gevolgen van echtscheiding/ontbinding partnerregelingen in het kader van vermogensopbouw en -afbouw en beheer 

beschrijven en berekenen.

 Praktische tip:

Soms worden er berekeningen gevraagd over de hoogte van het te verdelen ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen. Let er dan op 

dat de datum inschrijving echtscheiding de datum is tot waar het opgebouwde pensioen verdeeld moet worden.
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Vraag 4
Marit wil het bedrag van de erfenis investeren in een aandelenfonds. Van het fonds is het volgende bekend:

• Historisch rendement  7,9%

•  Standaarddeviatie   16,4%

Tussen welke percentages ligt het rendement op het aandelenfonds? Ga uit van een betrouwbaarheidsinterval van 95%.

 a. Tussen -/- 8,5% en 24,3%

 b. Tussen -/- 24,9% en 40,7%

 c. Tussen -/- 41,3% en 57,1%

Feedback:

De berekening voor een betrouwbaarheidsinterval van 95% gaat uit van het hanteren van tweemaal de standaarddeviatie (2 x 

16,4% = 32,8%)

Optimistisch rendement:     historisch rendement + 32,8%    = 40,7%

Pessimistisch rendement:     historisch rendement -/- 32,8% = -/- 24,9%

Toetsterm:

2g.7 De kandidaat kan berekenen wat de mogelijke uitkomst is van een eenmalige belegging in een verwacht, goed en slecht 

scenario in verschillende beleggingsprofielen op basis van een strategische assetallocatie.

 Praktische tip:

Schrijf de formule direct op het kladblaadje in de examenruimte. De toetsterm gaat uit van het toepassen van tweemaal de 

standaarddeviatie.



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/43
http://www.hoffelijk.nl/amweb/43
http://www.hoffelijk.nl/amweb/43
http://www.hoffelijk.nl/amweb/43
http://www.hoffelijk.nl/amweb/43
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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 Vigo; 

• Casus Bram;

• Kennisvragen Vermogen. 

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.


