
PE Basis

Examentraining Amweb

PE-examen Basis
Aantal vragen 23

Kennis & Begrip 16

Vaardigheden & Competenties 7

Max. te behalen punten 30

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Lees eerst de vraag, dan de 
antwoorden en dan de casus. 
Hierdoor kun je soms of de 
vraag al direct beantwoorden 
of je gaat selectief op zoek in 
de casus naar relevante 
informatie.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_basis_2017.pdf
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Casus

Bijlagen:

• Box 3

Jesse (31) is sinds zijn scheiding vorig jaar een alleenstaande man. Hij heeft geen kinderen overgehouden aan het huwelijk en 

probeert weer orde op zaken te stellen. Jesse heeft een afspraak ingepland met de adviseur Wft Basis om zijn huidige financiële 

situatie door te nemen.

Financiële situatie

Jesse werkt als fulltime pretparkmedewerker. Hier is hij verantwoordelijk voor het onthaal van de bezoekers op de attractie. Hij moet 

ervoor zorgen dat de bezoekers veilig geïnstalleerd zijn, de veiligheidsharnassen goed zitten en de attractie in beweging wordt gezet. 

Daarnaast heeft hij enkele leidinggevende taken. Jesse verdient € 2.500,- bruto per maand. 

Momenteel heeft Jesse een eigen woning waar hij nog maar € 300,- per maand voor betaalt, aangezien hij vorig jaar een deel van zijn 

hypothecaire lening heeft afgelost. Hierdoor houdt hij meer geld over dan vroeger, waardoor hij kan sparen.

Jesse heeft in het verleden veel bezittingen geërfd van zijn ouders. Hierdoor heeft hij in totaal de volgende bezittingen:

• Een eigen woning met een marktwaarde van € 200.000,- (WOZ-waarde: € 170.000,-) en een aflossingsvrije hypothecaire 

lening van € 100.000,- met een rente van 3,6%;

• Een boot met een waarde van € 30.000,- waarmee hij in zonnige weekenden met vrienden gaat varen;

• Aandelen (7%) in RoodRechts B.V. ter waarde van € 28.000,-;

• Obligaties met een waarde van € 15.000,-;

• Een spaarrekening met een rente van 0,8%, waar € 30.000,- op staat.

Doelstelling

Nu Jesse wat meer geld overhoudt in de maand, wil hij graag doorsparen tot hij een bedrag van € 100.000,- heeft, om daarmee een 

vakantiewoning aan te kopen van € 200.000,-. De andere € 100.000,- wil hij tegen die tijd graag lenen.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_01_Bijlage_Box%203_2017.pdf
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Vraag 1
Jesse constateert dat hij over zijn spaargeld € 240,- aan rente heeft ontvangen, maar hij over een ander bedrag belast wordt. Hij 

vraagt zich af wat het uitgangspunt in 2017 is.

Wat is de meest professionele en juiste reactie van de adviseur?

 a. “Als uitgangspunt wordt het gemiddelde rendement op spaargeld over vijf jaar en van beleggingen over vijftien jaar  

  genomen. Hoe meer vermogen, des te meer er gekeken wordt naar de rendementen op beleggingen.”

 b. “Als uitgangspunt wordt gekeken naar de gemiddelde rendementen van de afgelopen vijf jaren op spaargeld tot een   

  vermogen van € 75.000,- en het gemiddelde langetermijnrendement op beleggingen vanaf een vermogen van € 75.000,-.”

 c. “Als uitgangspunt wordt naar het gemiddeld rendement op spaargeld en beleggingen gekeken. Daarvan wordt 30% belast.”

 d. “Het kabinet heeft het fictief rendement bepaald aan de hand van de verwachtingen op het gebied van rendementen op  

  spaargeld en beleggingen voor het aankomend jaar. Bij het vaststellen van de rendementen wordt advies ingewonnen bij  

  het Centraal Planbureau.”

Toetsterm:

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.

Feedback:

In de nieuwe vermogensrendementsheffing wordt gewerkt met een combinatie van twee rendementen:

• Het percentage van 1,63% is berekend door het gemiddelde te nemen van het landelijke rendement op spaargeld over vijf 

jaar;   

• Het percentage van 5,39% is berekend door het gemiddelde landelijke langetermijnrendement te nemen op aandelen, 

obligaties en onroerende zaken over vijftien jaar.

De vermogensmix en de twee rendementsklassen worden als volgt ingezet:

Vermogen Waarvan spaargeld Waarvan beleggingen

€ 0,- tot € 75.000,- 67% 33%

€ 75.000,- tot € 975.000,- 21% 79%

€ 975.000,- en meer 0% 100%

 Praktische tip:

Lees de antwoordmogelijkheden door en begin met het wegstrepen van antwoordmogelijkheden waarvan je weet dat het niet de 

juiste is. Wanneer meerdere antwoorden juist kunnen zijn, dan kies je voor het meest juiste antwoord.
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Vraag 2
Welk van de onderstaande bezittingen van Jesse vallen in box 3?

Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

 a. Zijn eigen woning.

 b. Zijn boot.

 c. Zijn aandelen.

 d. Zijn obligaties

 e. Zijn spaarrekening.

Toetsterm:

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.

Feedback:

Een eigen woning (= hoofdverblijf) valt in box 1.

Aandelen van 5% en meer vallen in box 2.

De boot is in persoonlijk gebruik en valt dan niet in box 3 (sparen en beleggen).

Obligaties en spaarrekeningen vallen wel in box 3 (sparen en beleggen).

 Praktische tip:

Houd rekening met het feit dat niet elk vermogen in een box van de inkomstenbelasting thuishoort. Over een auto in persoonlijk 

gebruik wordt ook geen inkomstenbelasting geheven. Datzelfde geldt dus ook voor bijvoorbeeld een boot in persoonlijk gebruik.
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Vraag 3
Stel dat Jesse al zijn vermogen in box 3 liquide maakt en het totaal inzet in zijn gewenste vakantiehuis ter waarde van € 200.000,-. 

De helft komt uit eigen vermogen, de andere helft leent hij bij een bank. 

Welk bedrag betaalt Jesse dan aan inkomstenbelasting in box 3?

Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag de bijlage.

 Antwoord: € 687,-

Toetsterm:

2a.1 Eenvoudige berekeningen maken.

Feedback:

Jesse heeft al zijn vermogen in box 3 liquide gemaakt en koopt de vakantiewoning. De vakantiewoning is dan als enige belast in 

box 3.

Bezittingen box 3: € 200.000,- -/- € 25.000,- = € 175.000,-

Schulden box 3: € 100.000,- -/- € 3.000,- = € 97.000,-

Belastbaar vermogen: € 175.000,- -/- € 97.000,- = € 78.000,-

Schijf 1: € 75.000,- x 0,02871 = € 2.153,25

Schijf 2: (€ 78.000,- -/- € 75.000,-) x 0,046 = € 138,-

Forfait rendement: € 2.153,25 + € 138,- = € 2.291,25

Te betalen belasting box 3: 30% van € 2.291,25 = € 687,375 (= € 687,-).

 Praktische tip:

Belastingen rond je af in het voordeel van de belastingplichtige. Bij het berekenen van de verschuldigde belasting middels een 

schijventarief (zoals in box 3), dien je per schijf (naar beneden) af te ronden, dus niet pas aan het einde van de berekening!



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/52
http://www.hoffelijk.nl/amweb/52
http://www.hoffelijk.nl/amweb/52
http://www.hoffelijk.nl/amweb/52
http://www.hoffelijk.nl/amweb/52
http://www.hoffelijk.nl/amweb/51
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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:
• Kennisvragen Basis; 

• Casus Yme;

• Casus Samira. 

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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