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“In deze examentraining komt een 
aantal belangrijke actualiteiten aan bod. 

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent 
van de laatste ontwikkelingen.”

• Rob Timmermans •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 36

Kennis & Begrip 12

Vaardigheden & Competenties 22

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 60

Tijdsduur 120 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 28

Kennis & Begrip 16

Vaardigheden & Competenties 11

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 40

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/hypothecair-krediet
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d692d331459_PE%2B%20Adviseur%20hypothecair%20krediet%20012014.pdf
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Casus
Paul (49) en Karin (47) zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Zij overwegen een nieuwe woning aan te kopen. Hun huidige 

woning is nog niet verkocht. Omdat zij een aantal vragen hebben over die situatie en hun huidige hypotheek, maken zij een afspraak 

met hun adviseur.

Inkomensgegevens Paul

Paul werkt in loondienst. Het bruto jaarsalaris van Paul is € 88.000,-. Paul heeft geen auto van de zaak of andere inkomsten. Vanaf 

zijn pensioendatum (67 jaar) heeft Paul een totaal bruto jaarinkomen van € 40.000,-. Dat is inclusief zijn AOW.

Gegevens woning en hypotheek

Paul heeft de huidige woning in 1996 gekocht. In dat jaar heeft hij ook de hypotheek voor deze woning afgesloten. Over de woning 

en de hypotheek is het volgende bekend:

• WOZ-waarde € 350.000,- (eigenwoningforfait 0,75%);

• Hypotheekbedrag totaal € 400.000,-; waarvan

• Lineaire hypotheek € 250.000,-, looptijd 25 jaar (al 20 jaar aflossingen gedaan);

• Spaarhypotheek € 125.000,-, looptijd 30 jaar;

• Aflossingsvrij deel € 25.000,-, looptijd 30 jaar;

• Rente op alle leningdelen 3,0%.

Naast de eigen woning heeft Paul ook nog een vakantiewoning. Hierop rust geen schuld. Deze woning heeft een WOZ-waarde van  

€ 225.000,-.

Kapitaalverzekering

De verzekering voor de spaarhypotheek loopt in box 3. Het doel van Paul is om gebruik te maken van de bijzondere vrijstelling voor 

deze verzekering.

Testament Paul

In zijn testament heeft Paul bepaald dat, mocht hij komen te overlijden, Karin het recht van vruchtgebruik van beide woningen heeft. 

Zijn zoon Jeroen (25) - geboren tijdens een eerder huwelijk van Paul - zal het bloot eigendom van de woning erven.
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Vraag 1
Bereken de maximale teruggave voor de inkomsten eigen woning voor de inkomstenbelasting over 2016.

Rond de uitkomst af op een geheel getal.

 Antwoord: € 1.665,-

Feedback:

Uitstaande hypotheek:

Lineaire hypotheek, aflossing € 10.000,- per jaar, afgelost 20x, uitstaand € 50.000,-

Spaar- en aflossingsvrije hypotheek € 150.000,-

Totaal hypotheek in 2016 € 200.000,-

Allereerst kijk je naar het inkomen uit eigen woning, zijnde het eigenwoningforfait minus de aftrekbare kosten  

(€ 2.625,- -/- € 6.000,- = - € 3.375,-). Over dit bedrag is het fiscale voordeel in eerste instantie (zonder correctie) dus  

€ 3.375,- x 52% = € 1.755,-. Hierbij komt een correctie van 1,5% over de in aftrek gebrachte kosten, dus een correctie  

van 1,5% x € 6.000,- = € 90,-. Het fiscale voordeel cq. de teruggaaf wordt hierdoor € 1.665,-.

Toetsterm:

2d.2 Financiële consequenties berekenen.

 Praktische tip:

Rekenvragen verlangen soms extra inzicht in de geschetste situatie in de casus. Zorg ervoor dat je de relevante gegevens selecteert 

en op de juiste wijze kunt toepassen in een berekening.
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Vraag 2
Paul wil te zijner tijd gebruikmaken van de bijzondere vrijstelling voor zijn spaarverzekering. 

Aan welke vereisten moet deze verzekering dan hebben voldaan?

Let op: er zijn twee antwoorden juist.

 a. Bandbreedte eis van 1:10.

 b. Minimale looptijd van 15 jaar.

 c. Minimale looptijd van 20 jaar.

 d. Met de uitkering moet de eigenwoningschuld worden afgelost.

Feedback:

Als de verzekering was geclausuleerd als KEW, dan geldt de voorwaarde dat de eigenwoningschuld moet worden afgelost. De 

bandbreedte mag in incidentele gevallen 1:11 bedragen. Hierbij is het van belang dat wel aan de overige voorwaarden, zoals de 

minimale looptijd, wordt voldaan.

Toetsterm:

3c.1 Een passende hypotheekconstructie opstellen.

 Praktische tip:

Bij het examen Hypothecair Krediet heb je altijd een fiscaal memo tot je beschikking. Hierin kunnen dingen worden opgezocht.
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Vraag 3
Paul en Karin sluiten samen een nieuwe hypothecaire geldlening af voor de nieuwe woning. De nieuwe hypotheek bedraagt  

€ 500.000,-. Ook de verhoging kwalificeert als eigenwoningschuld.

Paul wil weten wat er gebeurt met het verhoogde deel als hij daarop een betalingsachterstand oploopt en die vervolgens na enige 

tijd weer inloopt.

Wat is daarop het juiste antwoord?

 a. Hij kan dat deel van de schuld dan met terugwerkende kracht aanmerken als eigenwoningschuld vanaf het moment dat  

  de achterstand is ontstaan.

 b. Het verhoogde deel is definitief niet meer aan te merken als eigenwoningschuld.

 c. Hij kan dat deel van de schuld weer aanmerken als eigenwoningschuld vanaf het moment dat de achterstand is   

  ingelopen.

Feedback:

Voorheen verhuisde de eigenwoningschuld definitief naar box 3. Dit is aangepast per 1 januari 2016. Vanaf dat moment 

kwalificeert de schuld weer als eigenwoningschuld als de achterstand is ingelopen.

Toetsterm:

1a.1 De kandidaat kan de fiscale gevolgen voor de klant in kaart brengen met betrekking tot de hypothecaire kredieten en de 

onroerende zaken waarvoor deze kredieten worden verstrekt, zoals de Wet op de inkomstenbelasting, Wet op de Loonbelasting, 

Wet belastingen rechtsverkeer, Wet omzetbelasting, schenk- en erfbelasting.

 Praktische tip:

Sommige vragen kunnen los van de casus worden beantwoord.
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Vraag 4
Voor de aanschaf van de nieuwe woning heeft Karin een bedrag van € 100.000,- geleend van haar ouders. De lening voldoet aan de 

voorwaarden voor eigenwoningschulden.

Karin wil de rente van deze lening opgeven bij haar belastingaangifte.

Wie moet daarvoor deze lening aanmelden en op welke wijze moet dat gebeuren?

 a. Karin moet de melding doen via een speciaal daarvoor bestemd meldingsformulier op de site van de Belastingdienst.

 b. Karin moet de melding doen in haar aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de lening tot stand is gekomen.

 c. De ouders van Karin moeten de melding doen in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de lening tot stand is  

  gekomen.

Feedback:

De schuldenaar (in deze casus is dat Karin) heeft een informatieplicht. Per 1 januari 2016 kan de melding worden gedaan in de 

aangifte en hoeft het formulier ‘Opgaaf lening eigen woning’ dus niet meer ingevuld te worden.

Toetsterm:

1a.1 De kandidaat kan de fiscale gevolgen voor de klant in kaart brengen met betrekking tot de hypothecaire kredieten en de 

onroerende zaken waarvoor deze kredieten worden verstrekt, zoals de Wet op de inkomstenbelasting, Wet op de Loonbelasting, 

Wet belastingen rechtsverkeer, Wet omzetbelasting, schenk- en erfbelasting.

 Praktische tip:

Wijzigingen in diverse processen en wetten zijn relevant voor de examens.
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Vraag 5
Op 1 augustus 2016 komt Paul te overlijden. Het vruchtgebruik wordt gevestigd binnen de daarvoor gestelde termijn. 

In welke box moet Karin de eigen woning en de vakantiewoning opgeven?

Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

 a. De eigen woning in box 1.

 b. De vakantiewoning in box 3.

 c. Beide woningen in box 1.

 d. Beide woningen in box 3.

 e. Karin mag dit zelf bepalen.

Feedback:

De kwalificatie van de woningen geschiedt zoals gebruikelijk. De vakantiewoning is geen eigen woning geworden voor Karin. Een 

woning die geen eigen woning is, behoort tot het vermogen in box 3. Doordat het vruchtgebruik tijdig is gevestigd, wordt het 

bloot eigendom van Jeroen gedefiscaliseerd. Dat betekent dat het fiscale vermogen van Jeroen in box 3 hierdoor niet wijzigt.

Toetsterm:

1a.4 De kandidaat kan de relevante regelgeving benoemen op het gebied van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en 

overige samenlevingsvormen, de publiekrechtelijke gebruiksbeperkingen, het overeenkomstenrecht, sociale verzekeringen, de 

WSNP en overige relevante regelgeving op het gebied van de met betrekking tot hypothecaire kredieten en de onroerende zaken 

waarvoor deze kredieten worden verstrekt.

 Praktische tip:

Goed lezen en logisch nadenken leidt meestal al tot het juiste antwoord.



Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

In deze twee extra casussen oefen je verder met 

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

twee vragen waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 

kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 

waarmee je kunt oefenen. 

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

GRATIS OEFENENklik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/34
http://www.hoffelijk.nl/amweb/34
http://www.hoffelijk.nl/amweb/34
http://www.hoffelijk.nl/amweb/34
http://www.hoffelijk.nl/amweb/34
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Kennisvragen Hypothecair Krediet; 

• Casus Fred en Bianca;

• Casus Peter en Gabi. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 

de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 

Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 

feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.
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