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“Een belangrijke PE-actualiteit 
voor examens na 1 april 2016 

is de fiscale behandeling 
van rentemiddeling.”

• 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 in gemeenschap van goederen. Na een huwelijkse periode van tien jaar hebben zij besloten te 

gaan scheiden. Er zullen zaken verdeeld moeten worden.

Gegevens echtelijke woning

Marktwaarde woning € 300.000,-

Eigenwoningschuld € 325.000,- 

Hypotheekrente 4,00% (nog 8 jaar vast)

Vergelijkingsrente 2,00%

Waarde KEW € 100.000,-

Looptijd polis tot 2036

Maandelijkse inleg € 325,-

De woning was voor beiden hun eerste eigen woning en deze is gekocht in 2006.

Pensioengegevens Paul

Datum Opgebouwd ouderdomspensioen

01-05-1992 Paul treedt in dienst bij zijn werkgever € 0,-

01-07-1998 Paul en Karin gaan samenwonen € 9.500,-

01-04-2006 Trouwdatum Paul en Karin € 21.000,-

01-05-2016 Datum echtscheiding € 45.500,-

Wensen van Paul en Karin

Paul en Karin willen de KEW verdelen in de verhouding 50-50. Karin overweegt een nieuwe woning te kopen. Paul blijft in de 

voormalige echtelijke woning en neemt zowel het eigendomsdeel als de eigenwoningschuld van Karin over.

Daarnaast zullen Paul en Karin overgaan tot verevening van het pensioen van Paul en eventuele saldi van spaarrekeningen. De 

inboedel en overige bezittingen zijn al verdeeld.
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Vraag 1
Paul zal als gevolg van de echtscheiding alimentatie gaan betalen. Hij vraagt zich af welk risico voor hem dan het meest zal toenemen. 

Welk risico zal de adviseur aanmerken als het meest toenemende risico?

 a. Kortlevenrisico.

 b. Langlevenrisico.

 c. Werkloosheidsrisico.

 d. Arbeidsongeschiktheidsrisico.

Feedback:

Als gevolg van de echtscheiding zal het pensioeninkomen van Paul verlaagd worden. Karin heeft immers recht op een deel van het 

ouderdomspensioen van Paul. Hierdoor kan het zijn dat er te weinig inkomen is voor Paul na pensionering. Het langlevenrisico zal 

dus het meest toenemen.

Toetsterm:

1d.2 De kandidaat kan uitleggen hoe risico’s als betaalbaar houden en het renterisico in alle relevante situaties beter  

beheersbaar worden.

 Praktische tip:

Zekere inkomensdalingen leiden altijd tot extra betaalbaarheidsrisico’s. Zorg dat je deze risico’s goed inventariseert en zoekt naar 

oplossingen.
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Vraag 2
Hoe hoog is het wettelijk recht op het deel van het ouderdomspensioen van Paul waar Karin na de echtscheiding aanspraak op kan 

maken?

Vul hieronder het juiste bedrag in. Rond het bedrag af op hele euro’s.

 Antwoord: € 12.250,-

Feedback:

Bij verevening van het pensioen bestaat er voor Karin recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdoms-

pensioen. De opgegeven data zijn dan bruikbaar:

Opgebouwd ouderdomspensioen op trouwdatum  € 21.000,-

Opgebouwd ouderdomspensioen op datum echtscheiding € 45.500,-

Opgebouwd ouderdomspensioen in huwelijkse periode € 45.500,- -/- € 21.000,- = € 24.500,-

Ieder heeft recht op de helft daarvan   € 12.250,-

Toetsterm:

3e.4 Handelen in geval van wijzigingen in de omstandigheden van de klant.

 Praktische tip:

Evaluatie van de betaalbaarheid is onderdeel van de nazorg.
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Vraag 3
De voormalig echtelijke woning heeft op het moment van verdeling een onderwaarde. Paul wil deze onderwaarde aan Karin vergoeden. 

Welk gevolg heeft deze onderwaarde voor Paul en/of Karin als Paul na de scheiding de woning en de eigenwoningschuld op zijn naam 

laat stellen?

 a. Paul en Karin realiseren beiden een restschuld.

 b. Alleen Paul realiseert een restschuld.

 c. Alleen Karin realiseert een restschuld.

Feedback:

Een restschuld kan worden gerealiseerd op het moment van vervreemden van de eigen woning. Karin is de enige die vervreemdt; 

Paul verkrijgt. Alleen Karin kan dus een restschuld realiseren.

Toetsterm:

3c.1 Een passende hypotheekconstructie opstellen.

 Praktische tip:

Onder- of overwaarde wordt alleen gerealiseerd door diegene die de woning vervreemdt.

Vraag 4
Karin overweegt om na de scheiding een eigen woning te kopen. Zij heeft een leuke woning op het oog, maar deze bewoners  

willen nog een behoorlijke periode in de woning blijven wonen. Op enig moment gaat Karin naar een hypotheekadviseur toe. De 

hypotheekadviseur vraagt vervolgens aan Karin terug te komen voor een definitief hypotheekadvies als zij de transportdatum weet.

Waarom kan de adviseur pas een passend advies opstellen als deze datum bekend is?

 a. Het overgangsrecht kan verloren gaan.

 b. De LTV-norm kan worden verlaagd.

 c. De LTI-norm kan worden gewijzigd.

Feedback:

Voor het overgangsregime moet er uiterlijk binnen het lopende kalenderjaar plus één jaar een nieuwe eigenwoningschuld  

(dus ook eigendom) zijn. Voor de LTV- en LTI-norm is de offertedatum leidend.

Toetsterm:

3c.2 Het advies onderbouwen.

 Praktische tip:

Denk in een zo breed mogelijk belang van de klant en houd rekening met het overgangsrecht.
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Vraag 5
Karin blijft na de echtscheiding de maandelijkse premie voldoen voor haar deel van de verdeelde KEW. Zij is van plan om bij de 

aankoop van een nieuwe woning de polis weer te gaan benutten als KEW. 

Voor welke datum zal Karin dan een eigen woning moeten hebben, als zij deze polis weer wil benutten als KEW?

 a. 31 december 2016

 b. 1 mei 2017

 c. 31 december 2017

Feedback:

De tijdelijk naar box 3 verhuisde kapitaalverzekering kan weer als KEW kwalificeren nadat Karin, uiterlijk in het kalenderjaar 

volgend op het kalenderjaar van de fictieve uitkering, weer een eigen woning en een eigenwoningschuld heeft. Het jaar van de 

fictieve uitkering, dat betekent dat Karin uiterlijk op 31 december 2017 weer een eigen woning dient te hebben. 

Toetsterm:

1e.12 De kandidaat kan uitleggen en berekenen wat de gevolgen zijn van het afkopen, wijzigen, (fiscaal) voortzetten en het 

verpanden van een KEW, SEW en BEW.

 Praktische tip:

Begrip en kennis worden op het examen gekoppeld aan de informatie uit de casus. Goed lezen van de casus is dan ook essentieel.
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Vraag 6

Bijlage:

• Contante waarde tabel

Paul overweegt om de gehele hypotheek over te sluiten naar een andere rentevaste periode.

Hij mag jaarlijks 10% van de hoofdsom boetevrij aflossen. Paul wil, voordat hij een besluit neemt, weten hoe hoog de boete zal zijn 

die hij moet betalen.

Hoe hoog is de contante waarde van de boete die Paul bij oversluiten van de geldlening moet betalen?

Vul hieronder het juiste bedrag in. Rond het bedrag af op hele euro’s.

 Antwoord: € 39.943,-

Feedback:

Paul lost 10% van € 325.000,- boetevrij af. De boete wordt dus berekend over € 292.500,-.

Het absolute renteverschil is 4% -/- 2% = 2%. De looptijd van het renteverschil is acht jaar.

De boete bedraagt dus 8 x 2% x € 292.500,- = € 46.800,-.

De contante waarde van de boete bereken je aan de hand van de tabel:

8 jaar, 2%, factor 0,85349

€ 46.800,- x 0,85349 = € 39.943,33 = afgerond € 39.943,-

Toetsterm:

1e.10 De kandidaat kan de gevolgen van vervroegde aflossing uitleggen en hiervan de regels toepassen en berekeningen maken.

 Praktische tip:

Benut bij rekenvragen het kladpapier. Bereken niet alles ineens op de calculator, maar zorg dat de stappen controleerbaar zijn voor 

jezelf.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_01_Contante%20waarde%20tabel.pdf


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/29
http://www.hoffelijk.nl/amweb/29
http://www.hoffelijk.nl/amweb/29
http://www.hoffelijk.nl/amweb/29
http://www.hoffelijk.nl/amweb/29
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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 Henk en Kirsten;

• Casus John en Yolanda. 

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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