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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
 

Kennisvraag: Identificeren met iDIN 
Op welke wijze identificeert een klant zich als hij online gebruik wil maken van 

iDIN? 
 
A. Door op www.iDIN.nl een inlognaam met wachtwoord aan te maken, met 

deze combinatie kan vervolgens bij een webwinkel worden ingelogd. 
B. Door de inlogmethode van de eigen bank te gebruiken. Zo hoeft de klant veel 

minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
C. Door een overboeking van bijvoorbeeld 1 euro uit te voeren vanaf een 

bestaande rekening. Op deze manier kan de ontvangende partij de naam van 

de rekeninghouder controleren met het identiteitsbewijs. 
D. Door in te loggen met het DigiD kan de klant toestemming geven om 

voortaan de identificatie via iDIN te laten verlopen, bijvoorbeeld bij aankopen 
in een webwinkel. 

 

 
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. 
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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. 
 

 
Kennisvraag: Aanpassing pensioenrichtleeftijd 
Welke maatregel draagt bij aan de vergroting van het pensioengat? 

A De temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. 
B Het verlagen van de pensioenleeftijd in de pensioenregeling. 

C Het verlaten van de ontslagdatum in het arbeidscontract. 
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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 2020 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 2020 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: Informatie over producten voor de Wet  

Verbeterde premieregeling (Wvp) sluit onvoldoende aan bij 
doelgroep.John Wauters heeft een eigen marketing en communicatiebedrijf. Bij 

zijn bedrijf werken twaalf mensen. Zijn pensioenregeling is ondergebracht bij een 
verzekeraar en betreft een beschikbare premieregeling. 
 

De pensioenregeling gaat uit van volledige beleggingsvrijheid voor de 
deelnemers. Standaard wordt belegd in een lifecyclefonds op basis van een 

neutraal profiel. De deelnemer kan ook kiezen voor beleggen in een 
lifecyclefonds met een defensief profiel of met een offensief profiel. Verder kan 
de deelnemer een keuze maken voor belegging in eigen fondsen van de 

verzekeraar. Op basis van het risicoprofiel van de deelnemer wordt de premie 
deels belegd in een wereldwijd gespreid aandelenfonds en deels in een 

wereldwijd gespreid obligatiefonds. De exacte verdeling in het aandelenfonds en 
het obligatiefonds is afhankelijk van het risicoprofiel. Deelnemers kunnen op de 
website van de verzekeraar zelf het risicoprofiel en de wijze van beleggen 

wijzigen. 
 

Het is mogelijk om na pensioendatum door te beleggen met het aanwezige 
pensioenvermogen. Standaard gaat de pensioenuitvoerder er vanuit dat na 

pensioendatum niet wordt doorbelegd. 
 
Gerard 

De onderneming van John heeft in totaal 12 mensen in dienst. Een van deze 
werknemers betreft Gerard. Gerard is 60 jaar. Hij werkt al 15 jaar voor John. 

Destijds heeft John bewust gekozen voor een pensioenoplossing waarbij de 
werknemers zelf keuzes kunnen maken. Hij vindt het belangrijk dat zijn 
werknemers zich ook bewust zijn van de keuzes. Hij heeft daarom de 

werknemers een gesprek met zijn pensioenadviseur aangeboden. Ook Gerard 
gaat in gesprek met de adviseur. Gerard heeft op dit moment geen keuze 

gemaakt omtrent de belegging van zijn beschikbare premie. Hij vraagt zich af 
wat verstandig is.  
 

Tijdens het gesprek met de pensioenadviseur merkt Gerard op: 
‘Dus als ik kies voor een variabele uitkering, stijgt mijn pensioenuitkering na 

pensioendatum op het moment dat de beleggingen in waarde toenemen.’ 
 
Wat is de meest professionele en inhoudelijk juiste reactie van de 

pensioenadviseur? 
 

A. Dat is alleen juist als u hebt gekozen voor een individuele toedeling van de 
beleggingsrendementen. 
B. U heeft het goed begrepen. Als de waarde van uw beleggingen toeneemt, 

neemt de hoogte van uw uitkering ook toe. 
C. Dat is niet helemaal juist. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van nog 

meer factoren zoals de levensverwachting. 
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Vaardigheidsvraag: Aanpassing pensioenrichtleeftijd 

 

HRM BV is een consultancy bedrijf dat advies geeft op het gebied van complexe 

HRM vraagstukken. Daarnaast begeleidt HRM BV ondernemingen bij ingrijpende 

wijzigingen in het personeelsbeleid. Het bedrijf is ongeveer tien jaar geleden 

opgezet door Gerard de Mooy. 

 

Ontwikkeling 

De eerste twee jaar werkte Gerard alleen, maar al snel bleek zijn aanpak zo 

succesvol dat hij personeel moest aannemen. Het gaat om hoogopgeleide en 

vooral jonge medewerkers. De oudste medewerker is 46 jaar. Het bedrijf groeit 

nog steeds en door de uitdagende projecten en uitstekende arbeidsvoorwaarden 

heeft Gerard geen enkel probleem jonge enthousiaste medewerkers aan te 

trekken. 

 

Pensioenregeling 

Ondanks het feit dat de meeste medewerkers geen enkele belangstelling voor 

pensioen hebben, vond Gerard het wel nodig een pensioenregeling in te voeren. 

Het betreft een beschikbare premieregeling met een premie conform 

premiestaffel 2 gebaseerd op een rekenrente van 4%. Daarnaast is het 

partnerpensioen voor pensioendatum verzekerd op risicobasis, gebaseerd op een 

onbepaald partnersysteem en is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid 

meeverzekerd. 

 

In het verleden is de premiestaffel al twee keer aangepast. De pensioenadviseur 

van HRM BV heeft opnieuw contact opgenomen met Gerard naar aanleiding van 

het verhogen van de pensioenrichtleeftijd op 1 januari 2018. De 

pensioenadviseur heeft aangegeven dat de premiestaffel hetzelfde blijft. Om dit 

te bereiken stelt de pensioenuitvoerder voor de premiestaffel te baseren op een 

rekenrente van 3%. 

Gerard vraagt wat de gevolgen zijn voor de hoogte van de totale premie die HRM 

BV moet betalen.  

 

Welke reactie kan de adviseur het beste geven? 

 

A. Uiteindelijk zal de totale premie toenemen omdat de pensioenrichtleeftijd 

hoger is. 

B. Uiteindelijk heeft de stijging van de pensioenrichtleeftijd geen gevolgen en 

blijft de totaal verschuldigde premie gelijk. 

C. Uiteindelijk is de stijging van de pensioenrichtleeftijd voordelig en zal de 

totale premie dalen. 
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Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 

 
Kennisvraag: Identificeren met iDIN 
Het juiste antwoord is: Door de inlogmethode van de eigen bank te gebruiken. 

Zo hoeft de klant veel minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
(B) 

 
iDIN is ontwikkeld door de banken voor consumenten. Met iDIN kan een klant 
veilig en op dezelfde manier inloggen, zich identificeren en/of zijn leeftijd 

bevestigen bij overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en webwinkels. 
Daarvoor wordt de veilige inlogmethode van de eigen bank gebruikt. Hierdoor 

hoeft de klant veel minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
 
Toetsterm 1a.9 

 
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: 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) 
 
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: Aanpassing pensioenrichtleeftijd 
Het juiste antwoord is: De temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. 

(A) 
 
Het pensioengat wordt onder andere vergroot door de temporisering van de 

verhoging van de AOW-leeftijd. De temporisering houdt in dat de AOW-leeftijd 
minder snel stijgt dan oorspronkelijk was afgesproken. Dit is vastgelegd in het 

principeakkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties in juni 2019 met 
het kabinet overeenkwamen. 
 

Toetsterm 1h.3 
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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: Informatie over producten voor de Wet verbeterde 

premieregeling (Wvp) sluit onvoldoende aan bij doelgroep. 
Het juiste antwoord is: Dat is niet helemaal juist. De hoogte van de uitkering is 

afhankelijk van nog meer factoren zoals de levensverwachting. (C) 
 
De hoogte van de variabele pensioenuitkering is afhankelijk van het 

beleggingsrendement, de levensverwachting of de ontwikkeling van het 
sterfteresultaat. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat dat pensioenuitkering 

daalt, terwijl de beleggingen in waarde zijn gestegen. De opmerking van Gerard 
zijn dus niet helemaal juist. 
Toetsterm 2g.4 

 

Vaardigheidsvraag: Aanpassing pensioenrichtleeftijd 

Het juiste antwoord is: Uiteindelijk zal de totale premie toenemen omdat de 

pensioenrichtleeftijd hoger is. (A) 

 

In de pensioenregeling is een partnerpensioen voor pensioendatum en 

premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Door de verhoging 

van de pensioenrichtleeftijd moet de dekking een jaar langer doorlopen. Dit 

betekent dat de premie voor beide dekkingen hoger wordt. De premie voor het 

ouderdomspensioen blijft in deze situatie gelijk omdat gekozen wordt voor een 

3%-staffel. Dit betreft een netto premie. De premie voor de dekking van het 

partnerpensioen en de premievrijstelling maakt hier geen deel van uit. Dit 

betekent dat de totale premie dus toeneemt. 

Toetsterm 2j.5 

 
 

 
 
 

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

