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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
 
Kennisvraag: Verwerken BSN 
Wat mag een bemiddelaar doen met het BSN van een klant? 
 
A. De bemiddelaar mag het BSN nooit vragen aan een klant. 
B. De bemiddelaar mag het BSN verwerken en opslaan in zijn administratie. 
C. De bemiddelaar mag het BSN namens de klant doorgeven aan de aanbieder.  

 
Kennisvraag: Box 3 
Wat is er in 2021 veranderd in de belastingheffing box 3 ten opzichte van de 
jaren ervoor?  
 
A. Het belastingtarief is voor het eerst verhoogd. 
B. Het heffingsvrij vermogen is voor het eerst niet geïndexeerd. 
C. De fictieve rendementen zijn voor het eerst aangepast.    
 
Kennisvraag: Aanpassing Nationaal Regime 
Volgens het aangepaste nationaal regime moet er een illustratie worden 
opgenomen op het kostenoverzicht dat aan de klant moet worden verstrekt.  
 
Wat moet deze illustratie in beeld brengen? 
 
A. De cumulatieve invloed van de totale kosten op het rendement van de 

belegging. 
B. De verhouding tussen de totale kosten en de totale inleg over de hele looptijd 

waarin wordt belegd. 
C. Het cumulatieve bedrag aan kosten over de hele looptijd waarin wordt belegd. 
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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: Oplossing lijfrente-/pensioenuitkering emigrant  
Klanten kunnen in Nederland een lijfrente- of pensioenaanspraak opbouwen en 
later emigreren naar het buitenland. Als zij vervolgens de opgebouwde 
aanspraken vanuit hun nieuwe woonland wilden omzetten, in een 
periodieke uitkering, deden zich in het verleden problemen voor. Dit kwam door 
het standpunt van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit standpunt hield in dat er 
bij de aankoop van de periodieke uitkering sprake is van een nieuwe 
overeenkomst. 
 
In een samenwerkingsverband tussen Het Verbond van Verzekeraars, DNB, het 
ministerie van Financiën en de Belastingdienst is nu een oplossing voor dit 
probleem gekomen. 
 
Wanneer is er volgens dit samenwerkingsverband sprake van een voortzetting 
van de bestaande overeenkomst? 
 
A. Als de opbouw- en uitkeringsfase plaats vindt bij dezelfde uitvoerder. 
B. Als de begunstigde in de uitkeringsfase dezelfde is als in de opbouwfase. 
C. Als er sprake is van een Pre Brede Herwaarderingslijfrente. 
 
Kennisvraag: Uitzonderingen pensioenverrekening met WW  
De Werkloosheidswet voorziet in een inkomensvoorziening voor werknemers die 
onvrijwillig werkloos zijn geworden. Pensioeninkomsten worden geheel op de 
WW-uitkering gekort. 
 
In welke van de volgende situaties hoeven de pensioeninkomsten niet te worden 
gekort op de WW-uitkering? 
 
Twee antwoorden zijn juist. 
A. Ouderdomspensioen dat al wordt ontvangen voorafgaand aan de 

dienstbetrekking waaruit de werkloosheid is ontstaan. 
B. Ouderdomspensioen waar al eerder rekening mee gehouden is bij het 

aanvragen van een WW-uitkering. 
C. Ouderdomspensioen dat wordt ontvangen binnen vijf jaar voorafgaand aan 

het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
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Vaardigheidsvraag: Payment Services Directive (PSD) 2 
Alice heeft gehoord van de invoering van PSD II. Alice 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. 
 
Vaardigheidsvraag: Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 
Suzanne (24 jaar) is in totaal 2 jaar en 16 dagen in dienst als ze wordt 
ontslagen. Haar bruto maandsalaris bedraagt €2.100. Het bruto uurloon van 
Suzanne bedraagt €14. Ze werkte 8 uur per dag. Suzanne heeft bij ontslag recht 
op een transitievergoeding. 
 
Hoe hoog is deze transitievergoeding? 
 
Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in. 
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in. 
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Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: Verwerken BSN 
Het juiste antwoord is: De bemiddelaar mag het BSN namens de klant doorgeven 
aan de aanbieder. (C) 

 
Aan het verwerken van een Burgerservicenummer (BSN) zijn op grond van de 
AVG bijzondere voorwaarden gekoppeld. Als de aanbieder het BSN wettelijk 
gezien nodig heeft, mag de bemiddelaar het BSN namens de klant doorgeven. De 
bemiddelaar mag het BSN van de klant niet opnemen in zijn administratie, 
omdat hiervoor geen noodzakelijke reden is.  

Toetsterm 1f.40 
 
Kennisvraag: Box 3 
Het juiste antwoord is: Het belastingtarief is voor het eerst verhoogd (A) 
 
Sinds de invoering van de Wet IB 2001 was het belastingtarief in box 3 een vast 
percentage van 30%. In 2021 is dit voor het eerst verhoogd naar 31%. Het 
heffingsvrij vermogen is in de afgelopen jaren jaarlijks geïndexeerd, maar in 
2021 aanzienlijk verhoogd (van ruim €38.000 naar €50.000 per persoon). Veel 
meer dan een indexatie dus. De fictieve rendementen die over het belaste 
vermogen moeten worden berekend worden ieder jaar aangepast. Dat is in 2021 
niet anders.  
 
Toetsterm 1a.8 
 
Kennisvraag: Aanpassing Nationaal Regime 
Het juiste antwoord is: De cumulatieve invloed van de totale kosten op het 
rendement van de belegging. (A) 
 
De verplicht op te nemen illustratie moet een klant duidelijk maken wat de 
invloed is van de totale kosten op het rendement van zijn belegging. De 
illustratie moet verder de verwachte kostenpieken of –schommelingen tonen.  
 
Toetsterm 1b.16 
 
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 
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Kennisvraag: Oplossing lijfrente-/pensioenuitkering emigrant  
Het juiste antwoord is: Als de opbouw- en uitkeringsfase plaats vindt bij dezelfde 
uitvoerder. (A) 
 
Als de uitkeringen door dezelfde uitvoerder worden verzorgd als waar het 
lijfrente- of pensioenkapitaal is opgebouwd, is er in elk geval sprake van een 
voortzetting van de bestaande overeenkomst en dus geen sprake van 
grensoverschrijdende dienstverlening. De uitvoerder kan dan relatief eenvoudig 
zijn relatie met de klant blijven voortzetten. 
 
Toetsterm 1o.2 
 
Kennisvraag: Uitzonderingen pensioenverrekening met WW  
De juiste antwoorden zijn:  

• Ouderdomspensioen dat al wordt ontvangen voorafgaand aan de 
dienstbetrekking waaruit de werkloosheid is ontstaan. (A)  

• En ouderdomspensioen waar al eerder rekening mee gehouden is bij het 
aanvragen van een WW-uitkering. (B) 

 
Met ingang van 1 mei 2018 zijn twee wijzigingen doorgevoerd. De eerste 
wijziging houdt in dat een uitzondering van toepassing is op 
ouderdomspensioen dat al werd ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking 
waaruit de betrokkene werkloos is geworden. Dit ouderdomspensioen wordt niet 
aangemerkt als inkomen in verband met arbeid. De hoogte van 
de WW-uitkering is enkel gebaseerd op het loon uit het dienstverband waaruit de 
WW-gerechtigde werkloos is geworden. 
 
De tweede wijziging is dat het ouderdomspensioen waar al eerder rekening mee 
gehouden is bij het aanvragen van een WW-uitkering, niet nogmaals rekening 
mee wordt gehouden bij de aanvraag van een ‘volgende’ WW-uitkering. 
Het zou niet redelijk zijn om het ouderdomspensioen met meerdere WW-
uitkeringen te verrekenen. Het ontvangen van ouderdomspensioen is geen reden 
geweest voor de werknemer om zich volledig uit de arbeidsmarkt terug te 
trekken.  
 
Toetstem 1b.4 
 
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) 
 
Alice moet expliciet toestemming geven aan haar 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  
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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: 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 1m7 
 
Vaardigheidsvraag: Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 
Het juiste antwoord is: €1.449,78 (A)  
 
Je maakt gebruik van de volgende formule: 

(bruto salaris over resterend deel van de arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x 
(1/3 bruto maandsalaris / 12) 

Toelichting: 

• Transitievergoeding over de eerste 2 jaar: 2 x (1/3 x €2.100) = €1.400. 
• Loon over de resterende 16 dagen: 16 x 8 x €14 = €1.792. 
• Toepassing formule: (€1.792 / €2.100) x (1/3 x €2.100 / 12) = €49,78. 
• Totale transitievergoeding: €1.400 + €49,78 = €1.449,78. 

 
 
 
 

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

