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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: 1  
Iris werkt als lerares economie bij een grote scholengemeenschap. Zij bouwt 
pensioen op bij het ABP. Zij wil wel eens wat anders en gaat bij een nieuwe 
werkgever werken als hoofd financiële administratie. Ook deze werkgever kent 
een pensioenregeling. Het betreft een middelloonregeling bij een verzekeraar. 
Iris besluit tot waardeoverdracht van haar opgebouwde pensioenaanspraken. Het 
wettelijke standaardtarief bedraagt 0,082%. Het contracttarief dat de nieuwe 
verzekeraar hanteert bedraagt 2,5%. Ga er vanuit dat als er een bijbetaling 
gedaan moet worden deze minder is dan €15.000 en minder dan 10% van de 
waardeoverdracht. 
 
Dient de oude en/of de nieuwe werkgever bij te betalen als gevolg van de 
waardeoverdracht? 
 
A. Alleen de oude werkgever. 
B. Alleen de nieuwe werkgever. 
C. Geen van beide werkgevers. 
 
 
Kennisvraag: 2  
Bert Reijnders werkt bij Dekker BV. Het bedrijf heeft een eindloonregeling met 
een franchise van €17.000. De pensioenleeftijd is 68 jaar. Het pensioengevend 
salaris is gemaximeerd op €45.000. Bert is 45 jaar en zijn salaris bedraagt  
€57.000. Dit jaar heeft hij een winstdeling ontvangen van €6.000.  
 
In de pensioenregeling is tevens een beschikbare premieregeling opgenomen die 
werknemers de mogelijkheid biedt om zelf extra ouderdomspensioen op te 
bouwen binnen de fiscaal toegestane grenzen. Volgens de tabel zou Bert het 
beschikbare premiepercentage van 15% moeten hanteren. 
 
Hoeveel bedraagt het bedrag aan premie dat hij mag laten inhouden op zijn loon, 
als hij maximaal gebruik wil maken van de regeling? 
 
A. €900. 
B. €1.800. 
C. €2.700. 
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Kennisvraag: 3 
Een werkgever heeft moeite om gekwalificeerd personeel te krijgen en te 
behouden. Hij wil daarom zijn pensioenregeling verbeteren.  
 
Wat behoort in dit kader tot de mogelijkheden? 
 
Drie antwoorden zijn juist. 
A. Schrappen van een maximaal pensioengevend salaris. 
B. Verhogen van de AOW-franchise. 
C. Verhogen van de eigen bijdrage. 
D. Verlagen van de AOW-franchise. 
E. Verlagen van de eigen bijdrage. 
F. Opnemen van een maximum pensioengevend salaris. 
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Casus 
 
Bij deze casus hoort onderstaande bijlage. Deze is te vinden achter vraag 7. 
‘Bijlage 1: Werknemersbestand’  
 
Carlo van Aarle is directeur en eigenaar van Handelsonderneming Van Aarle BV. 
Hij heeft contact met een pensioenadviseur gezocht. Handelsonderneming Van 
Aarle heeft een pensioenregeling. Het huidige contract loopt binnenkort af en 
Carlo heeft een verlengingsvoorstel ontvangen. Hij wil dit voorstel laten 
beoordelen door een onafhankelijk adviseur Pensioen. 
 
De onderneming 
Handelsonderneming Van Aarle houdt zich met name bezig met de in- en 
verkoop van de meest uiteenlopende zaken op interieurgebied. Het gaat 
bijvoorbeeld om meubels, accessoires, gordijnen en tapijten. De inkoop gebeurt 
in Zuidoost Azië (voornamelijk Vietnam, Indonesië en Thailand). Vervolgens 
worden de spullen naar Nederland verscheept en verkocht aan de detailhandel. 
Sinds kort is er ook een webshop waar consumenten rechtstreeks producten 
kunnen kopen.  
 
Carlo heeft de onderneming tien jaar geleden opgezet toen hij na een rondreis 
van twee maanden door Azië terug in Nederland kwam. Inmiddels werken er 
zeven mensen bij Handelshuis Van Aarle. De verkoop doet Carlo samen met twee 
verkopers. De inkoop gebeurt door Carlo en een inkoper. De overige 
medewerkers houden zich bezig met de logistiek. 
 
Huidige pensioenregeling 
De huidige pensioenregeling is vijf jaar geleden ingevoerd. Het betreft een 
middelloonregeling. Het opbouwpercentage bedraagt 1,875%. De AOW-franchise 
bedraagt € 14.544. Het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis. De 
werknemers betalen een eigen bijdrage. De helft van de pensioenlasten komt 
voor eigen rekening. De rekenrente van het huidige contract bedraagt 3%. Het 
contract moet nu verlengd worden en Carlo vraagt zich af of de regeling niet wat 
goedkoper kan. Hij heeft daarom contact opgenomen met een adviseur Pensioen 
voor een onafhankelijk advies. 
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Vaardigheidsvraag: 4 
In zijn inventarisatiegesprek wil de pensioenadviseur weten hoe Carlo tegen de 
huidige pensioenregeling aankijkt.  
 
Welke twee vragen kan hij hiervoor het beste stellen? 
 
A. Vind je het belangrijk dat nieuwe werknemers door middel van 

waardeoverdracht hun oude pensioenaanspraken mee kunnen nemen? 
B. Vind je het belangrijker dat jouw werknemers zekerheid hebben over de 

hoogte van hun pensioenaanspraken of dat jouw pensioenlasten goed te 
voorspellen zijn? 

C. In hoeverre vind je dat de hoogte van de AOW-franchise naar beneden moet 
worden bijgesteld? 

D. Hoe sta jij er tegenover dat de partner na pensionering van de werknemer 
geen recht heeft op een partnerpensioen bij overlijden van de werknemer? 

 
Vaardigheidsvraag: 5 
Carlo heeft op internet informatie gezocht over de verschillende 
pensioenregelingen. Volgens één van de sites die hij bezocht zijn de risico’s van 
een middelloonregeling klein. De pensioenadviseur geeft aan dat een 
middelloonregeling wel degelijk ook risico’s kent.  
 
Wat zijn de risico’s van de huidige pensioenregeling?  
 
Twee antwoorden zijn juist. 
A. Dat Handelsonderneming Van Aarle moet bijbetalen als zij een nieuwe 

werknemer in dienst neemt die zijn pensioenaanspraken overdraagt naar de 
nieuwe pensioenuitvoerder. 

B. Dat Handelsonderneming Van Aarle moet bijbetalen als een werknemer uit 
dienst gaat en zijn pensioenaanspraken overdraagt naar zijn nieuwe 
pensioenuitvoerder. 

C. Dat door inflatie de lonen stijgen en daarmee ook de pensioenlasten 
toenemen. 

D. Dat bij een stijging van de lonen met terugwerkende kracht de reeds 
opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd moeten worden. 

 
Vaardigheidsvraag: 6 
Uiteindelijk adviseert de pensioenadviseur na een uitgebreide inventarisatie en 
risicoanalyse de huidige pensioenregeling om te zetten in een beschikbare 
premieregeling. Gekozen wordt voor een ouderdomspensioen en een opgebouwd 
en uitgesteld partnerpensioen. Deze regeling past het beste bij de financiële 
situatie van de onderneming. Zo is de kans klein dat de pensioenlasten in de 
toekomst een bedreiging vormen voor de continuïteit van de onderneming. Carlo 
is het hiermee eens. Hij wil wel dat de werknemers 40% van de beschikbare 
premie betalen. Het partnerpensioen voor pensioendatum wordt op risicobasis 
verzekerd. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de werkgever. 
 
Hoe hoog is in dit geval de maximale eigen bijdrage, uitgedrukt als percentage 
van de pensioengrondslag? 
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Professioneel gedrag vraag: 7 
De nieuwe pensioenregeling betreft een zuivere beschikbare premieregeling. De 
premie wordt belegd in Life Cycle fondsen zonder garantie. Carlo vraagt aan de 
adviseur Pensioen of hij ook de communicatie over de nieuwe pensioenregeling 
richting de werknemers wil verzorgen. De adviseur plant hiertoe met iedere 
werknemer een kort gesprek van een half uur om de nieuwe regeling toe te 
lichten. Een van de werknemers reageert woedend. De risico’s worden volgens 
hem afgewenteld op de werknemers. Zij worden de dupe van de bezuinigingsdrift 
van Carlo. Beleggen van de pensioenpremie is hetzelfde als met de premie een 
lot kopen in de staatsloterij.  
 
Wat is de professionele en meest juiste reactie van de adviseur? 
 
Twee antwoorden zijn juist.  
A. Je kunt maar beter akkoord gaan met de wijziging. De regeling kan anders 

niet worden ingevoerd en dat betekent dat je collega’s ook geen pensioen 
opbouwen. Dat kan toch niet jouw bedoeling zijn. 

B. Het risico van de werknemers neemt toe, maar is niet te vergelijken met een 
staatslot. Laat ik je wat meer vertellen over de risico’s van Life Cycle 
beleggen. 

C. Jij hebt duidelijk geen verstand van pensioen of van beleggen. Life Cycle 
fondsen zijn niet te vergelijken met een staatslot. Je reactie slaat nergens op. 

D. Ik geef toe dat de risico’s voor de werknemers toenemen. Het is echter ook in 
belang van de werknemers dat de pensioenpremies ook in de toekomst 
betaalbaar blijven en de werkgever niet in financiële problemen komt. 

E. De risico’s voor de werknemers nemen weliswaar toe, maar je hebt ook een 
reële kans op een rendement van 8%. In dat geval valt je pensioen nog hoger 
uit dan in de oude situatie. 

F. De risico’s voor de werknemer nemen inderdaad toe, maar de kosten van de 
regeling dalen. Wat vind je ervan als de werkgever een deel van de 
kostenbesparing gebruikt om het salaris te verhogen? 
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Bijlage 1: Werknemersbestand 
 

Personeelsbestand 

Naam Leeftijd  
op 1 

januari 

Geslacht Samenleving Fulltime 
salaris 

Parttime 
% 

Van Wezel 54 M gehuwd €   52.000,00 100% 

Wolff 28 V alleenstaand €   24.000,00 100% 

De Vos 36 M alleenstaand €   40.000,00 80% 

De Beer 19 M alleenstaand €   21.000,00 100% 

Vogels 42 V alleenstaand €   35.000,00 60% 

Dolphijn 24 M alleenstaand €   28.000,00 100% 

Vliegen 61 V alleenstaand €   42.000,00 100% 

Totaal    € 242.000,00  

 
Nettostaffel op basis van 1,875% middelloon en rekenrente 4% 

Leeftijdsklasse Staffel 1 Staffel 2 Staffel 3 Staffel 4 

15 tot en met 19 3,3 3,9 4,4 4,6 

20 tot en met 24 3,7 4,4 5,1 5,4 

25 tot en met 29 4,5 5,4 6,1 6,6 

30 tot en met 34 5,5 6,6 7,4 7,8 

35 tot en met 39 6,7 8,0 8,9 9,4 

40 tot en met 44 8,2 9,8 10,8 11,3 

45 tot en met 49 10,0 12,0 13,0 13,6 

50 tot en met 54 12,3 14,6 15,7 16,4 

55 tot en met 59 15,1 18,0 19,1 19,8 

60 tot en met 64 18,7 22,4 23,2 23,8 

65 tot en met 67 22,5 26,9 27,3 27,4 
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Antwoorden  
 
Kennisvraag: 1 
Het juiste antwoord is: Geen van beide werkgevers. (C) 
 
De werkgever hoeft alleen bij te betalen als het pensioen is ondergebracht bij 
een verzekeraar. Het pensioen van de scholengemeenschap is ondergebracht bij 
een bedrijfstakpensioenfonds (ABP). De oude werkgever hoeft niet bij te betalen. 
Ook de nieuwe werkgever hoeft niet bij te betalen. Het wettelijk standaardtarief 
is lager dan het contracttarief van de werkgever. De overdrachtswaarde van de 
pensioenaanspraak is hoger dan de waarde op basis van het contracttarief van 
de nieuwe werkgever. 
 
Toetsterm 1h.4 
 
Kennisvraag: 2 
Het juiste antwoord is: €2.700 (C) 
 
In een beschikbare premieregeling kan men pensioen opbouwen over datgene 
wat boven het pensioengevend salaris wordt genoten. Bert heeft €18.000 meer 
inkomen genoten, zijn beschikbare premie bedraagt €2.700 (15% x €18.000). 
 
Toetsterm 1i.10 
 
Kennisvraag: 3 
De juiste antwoorden zijn: 

• Schrappen van een maximaal pensioengevend salaris. (A) 
• Verlagen van de AOW-franchise. (D) 
• Verlagen van de eigen bijdrage. (E) 

 
De pensioenregeling kan worden verbeterd door de pensioengrondslag te 
verhogen. Dit kan door verlaging van de AOW-franchise of het schrappen van het 
maximaal pensioengevend salaris. Ook kan de eigen bijdrage worden verlaagd. 
Wel moet de werkgever er rekening mee houden dat de AOW-franchise niet lager 
wordt dan het wettelijke minimum.  
 
Toetsterm 1h.3 en 1g.10 
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Vaardigheidsvraag: 4 
De juiste antwoorden zijn: 

• Vind je het belangrijker dat jouw werknemers zekerheid hebben over de 
hoogte van hun pensioenaanspraken of dat jouw pensioenlasten goed te 
voorspellen zijn? (B) 

• Hoe sta jij er tegenover dat de partner na pensionering van de werknemer 
geen recht heeft op een partnerpensioen bij overlijden van de werknemer? 
(D) 

 
In veel gevallen zie je dat op dit moment bij verlenging van 
middellooncontracten de kosten toenemen omdat de rekenrente is gedaald. 
Wellicht dat een premieovereenkomst goedkoper is. De hoogte van het pensioen 
op de ingangsdatum is in dat geval wel minder zeker. De adviseur zal dus 
moeten onderzoeken hoe de werkgever hier tegenover staat. Daarnaast is onder 
andere van belang hoe de werkgever tegen het partnerpensioen aankijkt. Ook 
hier speelt weer de afweging tussen kosten (op risicobasis) en zekerheid (op 
opbouwbasis).  
 
De adviseur hoeft niet de vraag te stellen of de werkgever waardeoverdracht 
belangrijk vindt. Dit is een wettelijk recht van de werknemer waar toch niets aan 
veranderd kan worden. Als de adviseur wil weten hoe de werkgever tegen 
bijbetalingsproblematiek aankijkt zal hij zijn vraag anders moeten stellen. De 
AOW-franchise betreft het minimale bedrag. Dit kan niet naar beneden worden 
bijgesteld. 
 
Toetsterm 2a.1 en 2c.1 
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Vaardigheidsvraag: 5 
De juiste antwoorden zijn: 

• Dat Handelsonderneming Van Aarle moet bijbetalen als een werknemer uit 
dienst gaat en zijn pensioenaanspraken overdraagt naar zijn nieuwe 
pensioenuitvoerder. (B) 

• Dat door inflatie de lonen stijgen en daarmee ook de pensioenlasten 
toenemen. (C) 
 

Nadeel van een verzekerde middelloonregeling is het risico van bijbetaling door 
de werkgever als sprake is van waardeoverdracht. Of de oude, dan wel de 
nieuwe werkgever bij moet betalen is afhankelijk van de contractrente en de 
rente die voor de waardeoverdracht gehanteerd moet worden. De huidige 
contractrente is 3%. De rente die gehanteerd moet worden bij de berekening  
voor de waardeoverdracht is lager (in 2021: 0,082%). Dit betekent dat 
Handelsonderneming van Aarle bij uitgaande waardeoverdrachten moet 
bijbetalen. 
 
De hoogte van de pensioenaanspraak is afhankelijk van de hoogte van het 
salaris. Bij een stijging van het loon stijgt ook de pensioenaanspraak en daarmee 
de pensioenlast. De aanspraak hoeft bij een middelloonregeling niet met 
terugwerkende kracht te worden verhoogd. Dat is alleen bij een eindloonregeling 
het geval.  
 
Toetsterm 2e.1 
 
Vaardigheidsvraag: 6  
Het juiste antwoord is: 3,9% 
 
Het advies gaat uit van een OP en een opgebouwd en uitgesteld PP. Dat betekent 
staffel 2. De berekening is dan als volgt: 

 
De totale premie bedraagt €15.805,17. De werknemers moeten 40% van deze 
premie zelf betalen. Dat betekent: 40% x €15.805,17 = €6.322,07. Uitgedrukt in 
een percentage van de pensioengrondslag bedraagt de eigen bijdrage dan  
€6.322,07 / €126.918,40 = 4,98%. Dit percentage is echter hoger dan het 
maximale percentage voor werknemers tussen 15 en 19 jaar oud. Het 
percentage eigen bijdrage mag maximaal 3,9% bedragen. 

  

 Leeftijd 
op 1 
januari Geslacht 

Burgerlijke 
staat Voltijdsalaris 

Parttime 
percentage 

Pensioengrond-
slag 

Beschikbare 
premie 

Van 
Weezel 54 M Gehuwd € 52.000,00  100% € 37.456,00  € 5.468,58  
Wolff 28 V alleenstaand € 24.000,00  100% € 9.456,00  € 510,62  
De Vos 36 M alleenstaand € 40.000,00  80% € 20.364,80  € 1.629,18  
De Beer 19 M alleenstaand € 21.000,00  100% € 6.456,00  € 251,78  
Vogels 42 V alleenstaand € 35.000,00  60% € 12.273,60  € 1.202,81  
Dolphijn 24 M alleenstaand € 28.000,00  100% € 13.456,00  € 592,06  
Vliegen 61 V alleenstaand € 42.000,00  100% € 27.456,00  € 6.150,14  
                
Totaal       € 242.000,00    € 126.918,40  € 15.805,17  
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Toetsterm 2g.6 
 
 
Professioneel gedrag vraag: 7 
De juiste antwoorden zijn: 

• Het risico van de werknemers neemt toe, maar is niet te vergelijken met 
een staatslot. Laat ik je wat meer vertellen over de risico’s van Life Cycle 
beleggen. (B) 

• Ik geef toe dat de risico’s voor de werknemers toenemen. Het is echter 
ook in belang van de werknemers dat de pensioenpremies ook in de 
toekomst betaalbaar blijven en de werkgever niet in financiële problemen 
komt. (D) 
 

Het is belangrijk dat de adviseur goed uitlegt wat de risico’s zijn. Daarnaast is 
het van belang om de werknemer ook het belang van betaalbaarheid van de 
lasten uit te leggen. De werknemer zal moeten begrijpen dat een betaalbare 
regeling ook in zijn belang is. Uiteraard houdt de adviseur in zijn uitleg respect 
voor zijn gesprekspartner en schoffeert hem niet. Als de betreffende werknemer 
niet akkoord gaat kan de regeling voor de andere werknemers gewoon doorgaan. 
Het is niet juist om de werknemer beloftes te doen om hem over de streep te 
trekken. Een rendement van 8% kan de adviseur niet garanderen en een 
loonsverhoging kan niet door de pensioenadviseur worden beloofd. 
 
Toetsterm 4a.4 en 4a.5 
 
 
 
 
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 
 

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

