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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: Essentiele informatiedocument 
Welk document is vervangen door het Essentiele informatiedocument? 
 
A. Het dienstverleningsdocument. 
B. Het prospectus. 
De financiële bijsluiter. 
 
Kennisvraag: Scenariobedragen in 
pensioenoverzichten 
Op welke wijze worden de scenariobedragen getoond?  
A. De scenariobedragen worden getoond middels het reglementair te bereiken 

pensioen. 
B. De scenariobedragen worden getoond middels een visuele navigatiemetafoor. 
C. De scenariobedragen worden getoond middels een visuele risicometer. 
 
Kennisvraag: Redelijke termijn 
Wat wordt gezien als een redelijke termijn voor de aankoop van een pensioen- of 
loonstamrechtuitkering wanneer de expiratie of deblokkering het gevolg is van 
het overlijden van de eerste gerechtigde?  
A. 6 maanden. 
B. 12 maanden. 
C.  18 maanden. 
D. 24 maanden. 
 
Kennisvraag: Wet waardeoverdracht klein pensioen 
Pensioenuitvoerder X wil een binnenkomende waardeoverdracht van een klein 
pensioen tegenhouden omdat ze zich in een situatie van onderdekking bevindt. 
 
Wat is juist? 
 
A. Pensioenuitvoerder X mag een binnenkomende waardeoverdracht op basis 

van de Wet waardeoverdracht klein pensioen niet weigeren vanwege 
onderdekking. 

B. Pensioenuitvoerder X mag de binnenkomende waardeoverdracht weigeren 
omdat er sprake is van onderdekking. 

C. Pensioenuitvoerder X mag de binnenkomende waardeoverdracht alleen maar 
weigeren als zij aantoont hiermee acute financiële problemen te krijgen.  

 
Kennisvraag: Adequate pensioenregeling voor Payrollmedewerkers 
Payrollbedrijven mogen ervoor kiezen om een eigen pensioenregeling te treffen 
voor hun payrollmedewerkers. Wat is juist over de inhoud van deze adequate 
pensioenregeling? 
A. De pensioenopbouw hoeft niet direct in te gaan op de eerste werkdag. Er 

mag een wachttijd worden gehanteerd. 
B. De pensioenregeling dient ook een nabestaandenpensioen te bevatten. 
C. Als de pensioenpremie leidt tot een bovenmatige pensioenregeling, komt 

de overwaarde toe aan de werkgever. De pensioenpremie mag boven de 
fiscale grenzen uitstijgen als de normpremie hoger is. 
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Kennisvraag: Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 
Stel dat de resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd met 1,5 jaar stijgt. 
Wat gebeurt er dan met de AOW-leeftijd volgens de Wet verandering koppeling 
AOW-leeftijd? 

A. Deze stijgt met 9 maanden. 
B. Deze stijgt met 1 jaar. 
C. Deze stijgt met 1,5 jaar. 
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Vaardigheidsvraag: Payment Services Directive (PSD) 2 
 
Ali heeft gehoord van de invoering van PSD II. Ali vraagt de adviseur: ‘krijgen nu 
allemaal onbetrouwbare bedrijven inzage in mijn rekeninggegevens'? 
 
Welk antwoord van de adviseur is het meest professioneel en inhoudelijk correct? 
 
A. Door Europese regelgeving moeten derde partijen voldoen aan strenge 
privacy en beveiligingsregels hierdoor komen onbetrouwbare bedrijven niet door 
de screening. 
B. Je hoeft je geen zorgen te maken. Bedrijven die gebruik willen maken van 
je rekeninggegevens moeten een vergunning van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) hebben en staan dus onder toezicht. 
C. Je geeft expliciet toestemming aan je bank per aanbieder. Je kan deze 
toestemming te allen tijde weer intrekken. Op deze manier behoud je de controle 
en hoef je je geen zorgen te maken. 
 
Vaardigheidsvraag: Besluit huwelijksvermogensrecht en schenking  
Lars en Monique hebben op 1 januari 2021 samen een woning gekocht voor 
€300.000 (ieder 50%). Bij de aanschaf van de woning brengt Lars een eigen 
vermogen in van €100.000. Monique brengt geen eigen vermogen in. Daarnaast 
wordt een hypothecaire lening afgesloten van €200.000. Doordat Monique geen 
eigen vermogen heeft ingebracht ontstaat een schuld van €50.000 aan Lars. Op 
1 maart 2021 trouwen Lars en Monique onder huwelijkse voorwaarden. In de 
huwelijkse voorwaarden wordt aangesloten bij de wettelijke gemeenschap van 
goederen. Er wordt echter opgenomen dat de onderlinge schuld van €50.000 niet 
in de gemeenschap valt. 
 
Vormt het uitsluiten van de onderlinge schuld tot een schenking? 
 
A. Ja, door het uitsluiten van de onderlinge schuld is er sprake van een 

definitieve vermogensverschuiving. 
B. Ja, hier is sprake van verrijking van het vermogen van de begunstigde 

alsmede een verarming van het vermogen van de schenker. 
C. Nee, de onderlinge schuld is ontstaan bij de aanschaf van de woning. 
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Vaardigheidsvraag: Collectieve waardeoverdracht protocol en 
uitgangspunten AFM 
 
Metin (57 jaar) is deelnemer in de pensioenregeling van zijn werkgever. Dit is 
een middelloonregeling. Omdat de uitvoeringsovereenkomst met de verzekeraar 
binnenkort afloopt, is de werkgever bezig met het opzetten van een nieuwe 
pensioenregeling – een premieovereenkomst – bij een andere 
pensioenverzekeraar. De werkgever houdt van overzichtelijkheid en wil graag 
één pensioenregeling hebben. De werkgever verzoekt de adviseur Pensioen om 
collectieve waardeoverdracht op te starten en de oude middelloonaanspraken 
onder te brengen in de nieuwe premieovereenkomst. 
 
De werkgever geeft aan: “Ik houd niet van discussies met de werknemers en 
draag het liefst geruisloos alles over naar de nieuwe regeling”.  
 
Welke reactie van de adviseur Pensioen is het meest passend en inhoudelijk 
correct? 

A. Aangezien het hier gaat om een complexe waardeoverdracht, zal de oude 
pensioenuitvoerder graag willen zien dat de werknemers expliciet 
instemmen met de waardeoverdracht. Het toepassen van de negatieve 
optie is in dit geval niet wenselijk. 

B. Zolang de werknemers geen bezwaar kenbaar maken richting de 
pensioenuitvoerder, zal de oude pensioenuitvoerder meewerken aan de 
collectieve waardeoverdracht. De werknemers hebben een termijn van 
tenminste zes weken om bezwaar aan te tekenen. 

C. Zolang de werknemers geen bezwaar kenbaar maken richting de 
pensioenuitvoerder, zal de oude pensioenuitvoerder meewerken aan de 
collectieve waardeoverdracht. De werknemers hebben een termijn van 
tenminste vier weken om bezwaar aan te tekenen. 

 
Vaardigheidsvraag: Eenmalige mogelijkheid aanpassing 
uitkeringsperiode ingegane oudedagsverplichting 
 
Gegevens Moufid 

• Geboortedatum Moufid: 1 juli 1956. 
• AOW-leeftijd was 67 jaar en 3 maanden, 1 oktober 2023. 
• Nieuwe AOW-leeftijd is 66 jaar en 10 maanden, 1 mei 2023. 
• ODV-waarde per 1 januari 2021 (na oprenting): €375.000. 
• ODV-uitkeringsverjaardag is steeds 1 januari. 
• Oorspronkelijke ODV-termijn in 2021: €16.483,52. 

 
Moufid wil zijn ODV-uitkeringsperiode aanpassen aan zijn nieuwe AOW-leeftijd. 
Hij heeft gehoord dat hierdoor de ODV-termijnen hoger uitvallen. Hoe hoog 
wordt zijn jaarlijkse ODV-termijn in 2021 als Moufid per 1 januari 2021 zijn ODV-
uitkeringsperiode heeft aangepast? 
 
€….. 
 
Kom je uit op een geheel getal? Vul twee nullen achter de komma in. 
Kom je uit op een niet geheel getal? Vul twee cijfers achter de komma in. 
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Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: Essentiele informatiedocument 
Het juiste antwoord is: De financiële bijsluiter. (C) 
 
Het doel van de invoering van het Eid is het vergroten van de transparantie van 
beleggingsproducten, ter bescherming van de belegger. Dit document vervangt 
de Nederlandse financiële bijsluiter en heeft in de gehele Europese Unie een 
uniforme vorm en inhoud.  
 
Toetsterm 1f.2 
 
Kennisvraag: Scenariobedragen in 
pensioenoverzichten  
Het juiste antwoord is: De scenariobedragen worden getoond middels een visuele 
navigatiemetafoor. (B) 
De scenariobedragen (verwacht, optimistich en pessimistisch scenario) worden 
getoond middels een visuele navigatiemetafoor. De navigatiemetafoor is 
ontwikkeld om duidelijker te communiceren naar de deelnemer. De deelnemer 
moet beter op de hoogte zijn te zijn over het te verwachten pensioen en dat het 
pensioen ook meer of minder kan worden.  
Toetsterm 1b.8 
 
 
Kennisvraag: Redelijke termijn 
Het juiste antwoord is: 12 maanden. (B)  
 
Als redelijke termijn voor de aankoop van een pensioen- of 
loonstamrechtuitkering na overlijden is door het CAP in alle gevallen een periode 
van 12 maanden aangemerkt. 
 
Toetsterm: 1g.5 
 
Kennisvraag: Wet waardeoverdracht klein pensioen 
Het juiste antwoord is: Pensioenuitvoerder X mag een binnenkomende 
waardeoverdracht op basis van de Wet waardeoverdracht klein pensioen niet 
weigeren vanwege onderdekking. (A) 
 
Een nieuwe pensioenuitvoerder moet verplicht meewerken aan een inkomende 
waardeoverdracht van een klein pensioen. Ook wanneer er sprake is van 
onderdekking. Deze beslissing is door de overheid genomen omdat de financiële 
gevolgen hiervan als klein worden gezien. Het gaat om kleine bedragen en de 
pensioenuitvoerder heeft niet alleen te maken met inkomende, maar ook met 
uitgaande waardeoverdrachten. 
 
Toetsterm 1h.4 
 
Kennisvraag: Adequate pensioenregeling voor Payrollmedewerkers 
Het juiste antwoord is: De pensioenregeling dient ook een nabestaandenpensioen 
te bevatten. (B) 
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Een eigen pensioenregeling van payrollbedrijven is adequaat als deze geen 
wachttijd/drempelperiode kent, een ouderdoms- en nabestaandenpensioen bevat 
en de werkgever tenminste een normpremie draagt. Als de normpremie in een 
specifieke situatie uitstijgt boven de fiscaal maximale premie, dan moet de 
premie worden afgetopt op de fiscaal maximale premie. 
 
Toetsterm 1c.10 
 
Kennisvraag: Wet verandering koppeling AOW-leeftijd 
Het juiste antwoord is: Deze stijgt met 1 jaar. (B)  
 
Vanaf 1 januari 2026 geldt een 2/3e koppeling tussen de stijging van de 
resterende levensverwachting en de AOW-leeftijd. Dat wil zeggen dat een 
stijging van de levensverwachting voor 2/3e resulteert in een hogere AOW-
leeftijd. Stijgt de levensverwachting dus met 1,5 jaar (18 maanden), dan stijgt 
de AOW-leeftijd met 12 maanden (1 jaar).  
 
Toetsterm 1g.13 
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Vaardigheidsvraag: Payment Services Directive (PSD) 2 
 
Het juiste antwoord is: Je geeft expliciet toestemming aan je bank per aanbieder. 
Je kan deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Op deze manier behoud 
je de controle en hoef je je geen zorgen te maken. (C) 
 
Ali moet expliciet toestemming geven aan zijn bank en kan deze toestemming te 
allen tijde weer intrekken. Derde partijen moeten een vergunning aanvragen bij 
De Nederlandsche Bank (DNB) en niet bij de AFM. Het klopt dat derde partijen 
moeten voldoen aan strenge privacywetgeving. Echter kun je helaas nooit met 
100% zekerheid zeggen dat onbetrouwbare partijen toch inzage krijgen. 
 
Toetsterm 3d.1  
 
Vaardigheidsvraag: Besluit huwelijksvermogensrecht en schenking  
Het juiste antwoord is: Nee, de onderlinge schuld is ontstaan bij de aanschaf van 
de woning. (C) 
 
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat dit niet een schenking is, als er aan 
de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 

• De partners nemen in de huwelijkse voorwaarden op dat ze een wettelijke 
gemeenschap van goederen aangaan waarin beiden voor gelijke delen 
gerechtigd zijn. 

• De onderlinge schuld is ontstaan bij de gezamenlijke aanschaf van de 
eigen woning en zou zonder nadere afspraak tot de wettelijke 
gemeenschap van goederen behoren. 

• In de huwelijkse voorwaarden waarin een wettelijke gemeenschap is 
aangegaan, is alleen voor de bovengenoemde schuld afgeweken van het 
wettelijke huwelijksgoederenregime. 

• De schuld is aangegaan voor een eigen woning (als bedoeld in artikel 
3.111 van de Wet inkomstenbelasting 2001). 
 

Toetsterm 1m.7 
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Heeft u na het maken van dit oefenexamen nog extra ondersteuning nodig? Wij 
hebben voor u de volgende opleidingen om u optimaal voor te bereiden op het 
examen: 
• Zelf leren met het digitaal zelfstudiepakket 
 
Wilt u direct uw examen boeken, ga dan naar www.eifd.nl 

 

Vaardigheidsvraag: Collectieve waardeoverdracht protocol en 
uitgangspunten AFM 
Het juiste antwoord is: Aangezien het hier gaat om een complexe 
waardeoverdracht, zal de oude pensioenuitvoerder graag willen zien dat de 
werknemers expliciet instemmen met de waardeoverdracht. Het toepassen van 
de negatieve optie is in dit geval niet wenselijk. (A) 
 
De Pensioenwet schrijft voor dat collectieve waardeoverdracht mogelijk is indien 
de deelnemers (en andere gerechtigden) geen bezwaren kenbaar hebben 
gemaakt tegen de waardeoverdracht. In het protocol is afgesproken om een 
bezwaartermijn aan te houden van tenminste zes weken. 
In het protocol is ook afgesproken dat als het gaat om een complexe 
waardeoverdracht (bijvoorbeeld een overdracht van een DB-regeling naar een 
DC-regeling, zoals in de vraag) partijen zoveel mogelijk sturen op expliciete 
instemming van de deelnemers. Het is dan onvoldoende om na afloop van de 
bezwaartermijn aan te nemen dat de deelnemers akkoord zijn gegaan met de 
collectieve waardeoverdracht, de zogenoemde negatieve optie. 
 
Toetsterm 2g.3 
 
Vaardigheidsvraag: Eenmalige mogelijkheid aanpassing 
uitkeringsperiode ingegane oudedagsverplichting 
Het juiste antwoord is: €16.791,04 
 
De nieuwe ODV-termijn voor 2021 is €16.791,04. Door de minder snelle stijging 
van de AOW-leeftijd is de nieuwe AOW-datum voor Moufid 1 mei 2023. De 
einddatum van de ODV-uitkeringsperiode kan hij beperken tot 1 mei 2043 (dit 
was 1 oktober 2043). Rekenend vanaf 1 januari 2021 is dat een periode van 22 
jaar en 4 maanden. De ODV-waarde van €375.000 levert dan een ODV-termijn 
in 2021 op van €16.791,04 (€375.000 / (22 4/12)). 
 
Toetsterm 3g.1 
 
 
 
 
 
 

https://www.dukers-baelemans.nl/opleidingen/pe-pensioen/
http://www.eifd.nl/

