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1. Begripsbepalingen 
In dit examenreglement wordt verstaan onder: 

Examenleider Een persoon, door het bedrijfshoofd examens aangesteld, die verantwoordelijk 
is voor de examenlocatie en de organisatie van de examens en toezicht houdt 
op de afname van het examen. 

Support Team Het support team van Lindenhaeghe, verantwoordelijk voor de corres- 
pondentie en het telefonisch contact met de kandidaat en belast met diverse 
administratieve taken zoals de planning en correcte administratie van het 
examen(resultaat). 

Kandidaat Degene die zich heeft ingeschreven voor een examen bij Lindenhaeghe 
Examens. 

Lindenhaeghe Het besloten vennootschap ‘Lindenhaeghe B.V.’ gevestigd te Bilthoven aan de 
Rembrandtlaan 1b (3723 BG) 

Proces-verbaal Verslag opgesteld door de examenleider of surveillant met betrekking tot 
geconstateerde onregelmatigheden op naam van de kandidaat of kandidaten 
bij wie onregelmatigheden zijn geconstateerd. 

Website www.lindenhaeghe.nl/examens 
 

2. Doelstelling, status en algemene bepalingen 
2.1. Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding, 

uitvoering en evaluatie van toetsing en beoordeling van toetsen en van toetsresultaten conform ISO 17024 
met betrekking tot certificatietoetsing. 

 
2.2. Het examenreglement is een openbaar reglement. Lindenhaeghe draagt er zorg voor dat kandidaten en 

rechthebbenden kunnen beschikken over dit examenreglement. 
 

2.3. Het examenreglement heeft betrekking op alle door Lindenhaeghe afgenomen FEA-examens  
 

2.4. Lindenhaeghe waarborgt dat de examinering onafhankelijk van de opleiding wordt afgenomen door; 
 de bedrijfsvoering m.b.t. examens gescheiden te houden van de bedrijfsvoering van de opleiding 
 gescheiden personeel in te zetten bij de ontwikkeling en verzorging van opleidingen en de 

ontwikkeling, afname en beoordeling van examens; 
 personeel betrokken bij en de ontwikkeling, afname en beoordeling van examens een “Verklaring 

omtrent geheimhouding en integriteit” laten ondertekenen; 
 

3. Samenstelling examens 
3.1. Examens worden samengesteld met door het College van Deskundigen goedgekeurde vragen. 

 
3.2. De examens worden samengesteld door Lindenhaeghe B.V. op basis van de eindtermen en toetstermen 

van het RFEA: Toetstermen RFEA particulier.  
 

3.3. Dit examenreglement heeft betrekking op het Lindenhaeghe FEA theorie-examen. 

 

3.4. De examens worden uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen. 
 

4. Examenfrequentie 
Lindenhaeghe biedt kandidaten in principe elke werkdag gelegenheid tot het afleggen van het 
Lindenhaeghe FEA theorie-examen. Dit met inachtneming van de inschrijfprocedure als beschreven in 
artikel 8. 

 

5. Examendata 
De examens worden aangeboden op vastgestelde data, tijden en plaatsen welke op de website 
www.lindenhaeghe.nl/examens bekend worden gemaakt. 

 

6. Examenduur 
De examencommissie stelt jaarlijks per examen de duur van examineren vast, of zoveel vaker als de 
vaststelling van de eindtermen dat noodzakelijk maakt. De examenduur van de verschillende examens 
wordt op de website van Lindenhaeghe per examen gepubliceerd. 

 
 
 
 

http://www.lindenhaeghe.nl/examens
https://www.rfea.nl/sites/default/files/toetstermen_rfea_particulier_kennis_versie_2017.1.pdf
http://www.lindenhaeghe.nl/examens
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7. Examengeld 
Het examengeld wordt aan de kandidaten gecommuniceerd op de website van Lindenhaeghe. Het 
examengeld kan periodiek gewijzigd worden. Wijzigingen in het examengeld kunnen nimmer 
doorberekend worden aan de kandidaten die zich al voor het betreffende examen hebben aangemeld. 

 

8. Inschrijving voor het examen 

8.1. Een ieder kan zich voor het Lindenhaeghe FEA theorie-examen inschrijven. Door inschrijving onderwerpt 
de kandidaat zich aan dit examenreglement. 

 
8.2. Inschrijving voor een examen dient te gebeuren middels het digitale inschrijfformulier op de website van 

Lindenhaeghe www.lindenhaeghe.nl/examens. 
 

8.3. De kandidaat kan zich tot zeven dagen voor de beschikbare examendatum inschrijven. Inschrijvingen die 
niet tijdig, dit wil zeggen na de sluitingsdatum, zijn ontvangen hoeven niet in behandeling genomen te 
worden tenzij Lindenhaeghe anders besluit. 

 
8.4. Bij inschrijving voor een examen wordt het examen op naam van de kandidaat ingepland en ontstaat er 

een betalingsverplichting. Aan de inschrijving zijn voorwaarden voor betalen, annuleren en wijzigen 
verbonden welke in dit examenreglement en de algemene voorwaarden van Lindenhaeghe zijn vastgelegd. 

 
8.5. Lindenhaeghe gebruikt de gegevens zoals deze door de kandidaat bij de exameninschrijving aan 

Lindenhaeghe zijn verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor de bevestiging van inschrijving, de 
identificatie en de vermelding op een eventueel te verstrekken diploma. De kandidaat is zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van deze persoonsgegevens overeenkomend met zijn/haar paspoort. 
Persoonsgegevens kunnen tot 1 dag voor het examen worden gewijzigd door deze door te geven via 
support@lindenhaeghe.nl. Er kan geen persoonswisseling plaatsvinden. 

 

9. Betaalwijze en voorwaarden 
Bij inschrijving dient de kandidaat een keus te maken uit de betaalwijzen iDeal, PayPal, een factuur, een 
automatische incasso of een automatisch incasso in drie termijnen (7,5% opslag). De reguliere 
betalingsvoorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden van Lindenhaeghe zijn van 
toepassing. 

 

10. Bevestiging van een examen 
De kandidaat ontvangt van Lindenhaeghe een automatisch gegenereerde orderbevestiging waarna een 
bevestiging van inschrijving volgt. In de bevestiging van inschrijving staan plaats, datum, tijdstip en 
aanvang van het examen vermeld. 

 
11. Annuleren en wijzigen van een examen 
11.1. De annulerings- en wijzigingsvoorwaarden zijn te raadplegen in onze Algemene Voorwaarden op de 

website. 
 

12. Toegang tot het examen en toezicht 
12.1. Een kandidaat dient een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig te zijn. Wanneer een kandidaat 

meer dan vijf minuten na de officiële starttijd van het examen op de examenlocatie aanwezig is, vervalt 
het recht op deelname aan het examen en dient kandidaat zich via de reguliere procedure voor een nieuw 
examen aan te melden. De betalingsverplichting voor het gemiste examen blijft echter van kracht. 

 

12.2. Het examen staat open voor kandidaten die een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Onder geldig 
legitimatiebewijs wordt uitsluitend één van de volgende bescheiden verstaan: 

 
 geldig paspoort 
 geldige identiteitskaart, of 
 geldig Nederlands rijbewijs. 

 

12.3. De schriftelijke examens staan onder toezicht. Kandidaten dienen de instructies van de examenleider en/of 
de surveillanten op te volgen. 

 
12.4. De examenleider mag de kandidaat deelname aan het examen ontzeggen indien de kandidaat: 

 te laat op de examenlocatie aankomt 
 geen geldig legitimatiebewijs en kopie hiervan kan overhandigen 
 de orde op de examenlocatie op enige wijze verstoort 
 (poging tot) fraude pleegt met betrekking tot het examen 
 zich niet houdt aan instructies van de surveillant of examenleider ten aanzien van het examen. 

 
 

http://www.lindenhaeghe.nl/examens
mailto:support@lindenhaeghe.nl
https://www.lindenhaeghe.nl/algemene-voorwaarden
https://www.lindenhaeghe.nl/algemene-voorwaarden
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In geval van bovenstaande kan de examenleider of het bedrijfshoofd het examen ongeldig verklaren. De 
beoordeling van het bovenstaande ligt, bij uitsluiting van ieder ander, bij de examenleider of surveillant. 

 
13. Toegestane hulpmiddelen 

De kandidaat mag tijdens het examen gebruik maken van onderstaande eigen meegenomen hulpmiddelen:  
 

 Wetteksten Financiële Dienstverlening 
 Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning 
 Fiscaal Memo 
 Financieel Planningsmemo 
 Artikelen Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (zelf printen in jouw Lindenhaeghe omgeving) 
 
Het te raadplegen materiaal mag voorzien zijn van beschreven tabjes. Op de tabjes mogen termen of 
wetsartikelen staan. Er mogen geen percentages opstaan. Verder mogen in het te raadplegen materiaal 
markeringen en onderstrepingen staan. Aantekeningen in te raadplegen materiaal zijn niet toegestaan. 
 

14. Wet- en regelgeving  
Het examen wordt jaarlijks geupdated aan de huidige wet- en regelgeving. Dit gebeurd jaarlijks op 1 juni 
van het jaar. Vanaf 1 juni gaat dan de wet- en regelgeving gelden zoals geldt op 1 januari van dat jaar. 
Tot 1 juni geldt de wet- en regelgeving, zoals die gold op 1 januari het jaar daarvoor. 

 

15. Verloop van het examen 
15.1. Tijdens de afname van het examen is het kandidaten verboden: 

 

 zonder toestemming van de examenleider/surveillant de examenlocatie verlaten 
 andere hulpmiddelen te raadplegen dan in de bevestiging toegestaan 
 communicatiemiddelen in welke vorm dan ook te gebruiken of contact te hebben 
 inhoud van de examens (deels) te kopiëren of over te schrijven of middelen hiervoor te hebben 

 

15.2. De examenleider ziet er op toe dat eventueel uitgereikte bescheiden en aantekeningen, na afname van 
het examen en voor het verlaten van het examenlokaal, door de kandidaat worden ingeleverd. 

 

15.3. De examenleider maakt een proces-verbaal op na ieder examen. In geval van geconstateerde 
onregelmatigheden wordt dit bij bijzonderheden op het proces-verbaal gemeld. De examenleider 
ondertekent het proces-verbaal, geeft deze na afloop van het examen aan het support team. 

 
16. Lindenhaeghe FEA theorie-examen: inhoud, examentijd en cesuur 

Het Lindenhaeghe theorie-examen FEA bestaat uit één deel: 
 

1. Een schriftelijk examen bestaande uit 30 multiple-choice vragen. 

Multiple-choice: 

o De examentijd voor het multiple-choice gedeelte bedraagt 180 minuten. De cesuur ligt bij 18 
vragen goed: 18 vragen goed of meer betekent dat de kandidaat is geslaagd voor dit onderdeel. 

 
17. Definitieve examenuitslag 

Lindenhaeghe informeert de kandidaat binnen 24 uur na het examenmoment per e-mail over de definitieve 
examenuitslag.  

 
18. Uitgifte Lindenhaeghe certificaat Echtscheidingsadviseur Particulieren 
 Na vaststelling van een definitieve positieve uitslag op het examen wordt het certificaat    

Echtscheidingsadviseur Particulieren door Lindenhaeghe aangemaakt en per post naar de kandidaat 
verstuurd.  

 
19. Inzien schriftelijk examen 

19.1. Wanneer een kandidaat het examen niet heeft behaald kan het examen worden ingezien. Inzage kan 
plaatsvinden op onderstaande locatie: 

 
 Lindenhaeghe, Rembrandtlaan 1B, 3723 BG te Bilthoven 

Afspraak maken via support@lindenhaeghe.nl of 030-693 23 48 
 

 

 

 

 

mailto:support@lindenhaeghe.nl
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19.2. Aan inzage heeft Lindenhaeghe de volgende voorwaarden verbonden: 

 
 Inzage is pas mogelijk na de definitieve uitslag van Lindenhaeghe. 

 Kosten voor inzage bedragen EUR 60,- en de maximale tijd voor inzage is 2 uur. 
 De kandidaat krijgt NIET de juiste antwoorden te zien, alleen de eigen opgaven en antwoordbladen. 

Kandidaat ziet alleen de vragen die foutief beantwoord zijn.  
 De kandidaat mag aantekeningen maken voor eigen gebruik, maar geen opgaven overschrijven. De 

kandidaat kan dus bijvoorbeeld onderwerpen noteren waar extra op geleerd moet worden. 
 

Inhoudelijke opmerkingen naar aanleiding van inzage kan de kandidaat per e-mail via 
support@lindenhaeghe.nl aan Lindenhaeghe doorgeven of bevragen.  

 

20. Herexamen 
20.1. Een kandidaat is geslaagd voor het schriftelijke examen indien er 18 vragen of meer juist zijn beantwoord.  

 
20.2. Indien een kandidaat 17 vragen of minder goed heeft beantwoordt kan de kandidaat een herexamen 

afleggen. Een kandidaat mag maximaal twee keer in een jaar een herexamen doen. 

 
20.3. De kandidaat dient de herkansing na de definitieve uitslag telefonisch bij Lindenhaeghe te boeken via 030 

- 693 23 48. Kosten voor de herkansing staan op de website bij het betreffende product onder het tabblad 
“Prijs en locatie”. 

 
21. Fraude en onregelmatigheden 
21.1. Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor een juist oordeel over 

zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Onder fraude wordt in ieder 
geval verstaan het in bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen; het afkijken of, 
uitwisselen van informatie (zowel binnen als buiten de examenlocatie); zich tijdens het examen uitgeven 
voor iemand anders of zich door iemand anders laten vertegenwoordigen; het gelegenheid geven of 
bevorderen van fraude door anderen. 

 
21.2. Frauderen of het daartoe aanleiding geven is verboden voor, tijdens en na afname van het examen. Zowel 

de pleger als eventuele medepleger van fraude (kunnen) worden bestraft. Indien fraude wordt 
geconstateerd of wordt vermoed, wordt dit terstond aan de kandidaat medegedeeld. 

 
21.3. Onder onregelmatigheden worden, naast frauduleus handelen, ook zaken verstaan als te laat op de 

examenlocatie aankomen, niet verschijnen op het examen of andere zaken welke een normaal verloop 
van het examen belemmeren. 

 
21.4. Indien er voor, tijdens of na het examen onregelmatigheden zijn of worden geconstateerd of vermoed, 

wordt dit door de examenleider beschreven in het proces-verbaal. Hierin wordt ten minste opgenomen; 
 

 de naam en geboortedatum van de kandidaat waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd, 
 een gedetailleerde beschrijving van de onregelmatigheden die zijn gesignaleerd, 
 algemene gegevens van het examen als de naam, datum, locatie, examenleider/surveillant, 
 of de kandidaat het examen heeft afgemaakt, onderbroken of niet heeft gemaakt. 

 
De examenleider/surveillant ondertekent het proces-verbaal en stelt Lindenhaeghe op de hoogte. 
 

21.5. Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan de toetsing of frauduleuze handelingen verricht 
voorafgaand, tijdens, of na de toetsing die de toetsing betreffen, kan worden gesanctioneerd, zulks ter 
beoordeling van de assessor/examenleider en/of de examencommissie. Sancties zijn: 

 

 De kandidaat wordt uitgesloten van verdere deelname aan de toetsing. 
 De kandidaat wordt geacht niet aan de toetsing te hebben deelgenomen. Het toetswerk zal niet 

worden beoordeeld en geen uitslag zal worden vermeld. 
 De uitslag van de kandidaat zal, indien reeds vermeld, worden herroepen en eventueel afgegeven 

certificaten zullen ongeldig worden verklaard. 

 
21.6. Het examengeld wordt in bovenstaande gevallen niet gerestitueerd. De kandidaat behoudt wel de 

mogelijkheid om zich opnieuw aan te melden voor een nieuwe toetsing. Voor deze nieuwe toetsing moet 
wederom examengeld worden betaald. 

 
22. Omvang itembank 

mailto:support@lindenhaeghe.nl
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Lindenhaeghe draagt zorg voor een actuele en voldoende omvangrijke itembank.  
 

23. Bezwaar indienen schriftelijk examen 
Verzoeken tot inhoudelijk bezwaar dienen gemotiveerd bij Lindenhaeghe te worden ingediend middels 
support@lindenhaeghe.nl .  

 

24. Algemene klachtenprocedure 
24.1. Algemene klachten met betrekking tot Lindenhaeghe, welke geen vakinhoudelijke betrekking hebben op 

examenvragen of examenuitslagen, kunnen schriftelijk per e-mail support@lindenhaeghe.nl of brief aan 
Lindenhaeghe gericht worden. Algemene klachten dienen te worden voorzien van een beschrijving van 
datgene waar de klacht betrekking op heeft. 

 
24.2. Klachten worden binnen twee weken na binnenkomst afgehandeld door, of namens, het bedrijfshoofd 

examens. Deze periode kan met maximaal twee weken verlengd worden. Er geldt geen 
beroepsmogelijkheid. Per examen kan maximaal één keer per kandidaat een algemene klacht worden 
ingediend. 

 

25. Inhoudelijke klachten 

Inhoudelijke klachten met betrekking tot het schriftelijke examen kunnen worden ingediend bij 
Lindenhaeghe middels opleidingsmanagement@lindenhaeghe.nl.  

 
26. Bewaartermijn examens 

Het werk van de kandidaten wordt digitaal gedurende de geldigheid van het certificaat bewaard. 
 
 

Slotartikelen 
 

 Voor zowel de kandidaten als de betrokkenen bij de ontwikkeling, organisatie en afname van de examens 
geldt de plicht om de exameninhoud, evenals andere examendocumenten geheim te houden. Het is niet 
toegestaan via Lindenhaeghe Examens verkregen materiaal of informatie op enigerlei te wijzigen, 
kopiëren, tonen, uit te voeren, in licentie te geven, vermenigvuldigen, herpubliceren, uploaden, posten, 
verzenden, verkopen of distribueren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lindenhaeghe 
Examens. Op materiaal of informatie die openbaar wordt gemaakt door Lindenhaeghe Examens berust 
het auteursrecht bij Lindenhaeghe. Bij overschrijding van dit artikel kan de kandidaat deelname aan 
examens of inzage ontzegd worden voor een nader te bepalen periode of, in geval van andere 
betrokkenen, anderszins bepaald worden door het bedrijfshoofd examens. 

 
 In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet beslist het bedrijfshoofd examens van 

Lindenhaeghe Examens. Voor zover het zaken betreft die tot de verantwoordelijkheid van de 
examencommissie behoren, vraagt en ontvangt het bedrijfshoofd examens daartoe van de 
examencommissie een bindend advies. 

mailto:support@lindenhaeghe.nl
mailto:support@lindenhaeghe.nl
mailto:opleidingsmanagement@lindenhaeghe.nl

