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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

“Als een gevraagde financiering past 
binnen de normen van de gedragscode, 
dan betekent dat niet automatisch dat 

het advies passend is in de situatie van de 
klant. In het advies dient rekening 

gehouden te worden met de 
(bijzondere) uitgaven van de klant.”

• Rob Timmermans •

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 
Luuk (geb. 10-02-1990) en Iris (geb. 20-8-1992) willen hun eerste woning kopen. Luuk werkt als monteur bij een motorzaak en 

heeft een bruto jaarloon van € 33.500,-. Iris werkt als verpleegkundige in de zorg en verdient bruto € 24.300,- per jaar. 

De woning, waarop ze hun oog hebben laten vallen, kunnen ze kopen voor € 230.000,- k.k. Je hebt een gesprek met Luuk en Iris en 

wijst ze op de bijkomende kosten. Deze bestaan uit: 2% overdrachtsbelasting, notariskosten € 1.500,- (€ 800,- voor de levering en  

€ 700,- voor de hypotheek), taxatiekosten € 500,- en advieskosten € 2.500,-. 

 

Luuk en Iris denken er ook over om de woning direct uit te bouwen. Op die manier ontstaat er ruimte om de motor van Luuk binnen 

te kunnen stallen. Luuk is een gepassioneerd motorcrosser en die sport kost hem maandelijks zo’n € 450,-.

De investering voor deze verbouwing bedraagt € 25.000,-. Omdat Luuk en Iris beiden bij hun ouders woonden, hebben ze goed 

kunnen sparen. Ze hebben samen € 15.000,- spaargeld beschikbaar. 

De woning wordt getaxeerd op € 233.000,- vóór en € 250.000,- ná de verbouwing.

Luuk en Iris komen bij jou voor een adviesgesprek. Als alles doorgaat dient de overdracht over een maand plaats te vinden. Luuk en 

Iris willen de rente vastzetten voor 20 jaar, omdat ze verwachten dat de hypotheekrentes de komende jaren gaan stijgen. De rente 

bedraagt, als deze 20 jaar wordt vastgezet, 4,3%. Aangezien Luuk en Iris de maandlast zo laag mogelijk willen houden, willen zij een 

hypotheek die wordt afgelost in 360 maanden. Hierdoor hebben ze recht op hypotheekrenteaftrek.

Bijlagen bij de casus:

• 12-kolommentabel

• Annuïteitentabel

https://www.hoffelijk.nl/downloads/12%20kolommentabel.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/annu%C3%AFteitentabel.pdf
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Vraag 1
Hoeveel kunnen Luuk en Iris lenen op basis van hun inkomen?

Maak gebruik van de bijlagen en rond af op hele euro’s.

 Antwoord: € 253.062,-

Feedback

Het toetsinkomen is: ‘het hoogste inkomen plus 1/3e van het laagste inkomen’. 

Voor Luuk en Iris komt dit neer op € 33.500,- + 1/3 x € 24.300,- = € 41.600,-.

De woonquote bij een rente van 4,3% bedraagt 26,0% 

(zie de financieringslastpercentages).

De maximaal toegestane woonlast per maand wordt berekend door het 

gezamenlijke inkomen te vermenigvuldigen met de woonquote en dit bedrag 

vervolgens te delen door 12 maanden. De maximaal toegestane woonlast per 

maand bedraagt nu € 57.800,- x 26,0% / 12 maanden = € 1.252,33. 

De maandrente bedraagt 0,3583% (4,3% / 12), de annuïteitenfactor hierbij is 202,0727  

(zie de annuïteitentabel).

De maximale Loan-to-income is: 202,0727 x (€ 57.800,- x 26,0% / 12 maanden) = € 253.062,-.

Bij een ‘maximaal te lenen berekening’ dient in euro’s naar beneden afgerond te worden!

Toetstermnummer:

1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale 

hypotheekverstrekking benoemen.

 Praktische tip

Op het examen is het belangrijk dat je pas aan het einde van een berekening afrondt. In de bovenstaande vraag brengt dit met zich 

mee dat je de maximale woonlast nog niet afrondt. Op basis van een door het CDFD uitgebrachte kandidaatbrochure blijkt dat 

afronden pas aan het einde van de berekening plaatsvindt. Verder wordt in deze brochure vermeld dat de tekens € en % niet door de 

kandidaat dienen te worden ingevuld. Deze tekens worden voor of na het invulveld weergegeven en het antwoord wordt fout 

gerekend indien de tekens in het invulveld worden ingevuld. Klik hier voor de kandidaatbrochure. 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/kandidaatbrochure-tot-1-3-2015.pdf
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Vraag 2
Hoeveel kunnen Luuk en Iris lenen op basis van de waarde van de woning na de verbouwing? 

 Antwoord: € 257.500

Feedback

Het gaat hier om de Loan-to-value. Deze bedraagt in 2015 103% van de marktwaarde van de woning, in dit geval de 

 marktwaarde na de verbouwing. 

De maximale lening op basis van deze waarde bedraagt dan ook 103% x € 250.000,- = € 257.500,-.

De Loan-to-value wordt in stappen van 1% afgebouwd totdat deze in 2018 nog 100% bedraagt.

Toetstermnummer:

1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen.

Vraag 3
Hoeveel eigen geld dient te worden gebruikt als ze de verbouwing willen realiseren?

 Antwoord: € 11.038,-

Feedback

De totale kosten bedragen: € 230.000,- + € 25.000,- (uitbouw) + € 4.600,- (overdrachtsbelasting) + € 1.500,- (notariskosten) +  

€ 500,- (taxatiekosten) + € 2.500,- (advieskosten) = € 264.100,-.

Indien de maximale financiering op basis van Loan-to-income lager is dan de maximale financiering op basis van de Loan-to-value,   

dan kies je voor de Loan-to-income. In de omgekeerde situatie (Loan-to-income > Loan-to-value) kies je voor de Loan-to-value.

De maximale financiering op basis van het inkomen bedraagt € 253.062,-, dus uit eigen middelen dient € 11.038,- te worden betaald. 

Toetstermnummer:

1e.7 De kandidaat kan de verschillende kosten voor verkrijging en financiering van de (eigen) woning in fiscale zin onderscheiden.

 Praktische tip

Als in de casus niet wordt vermeld dat de hypotheek met NHG wordt afgesloten, dien je hiervan niet uit te gaan. Je moet geen 

informatie toevoegen, die niet in de casus wordt gegeven.
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Vraag 4
Welke risico’s dienen in ieder geval besproken te worden met Luuk en Iris in het kader van dit hypotheekadvies?

Kies hierbij voor de drie meest logische/passende antwoorden.

 a. Het risico van relatiebeëindiging.

 b. Het risico van overlijden.

 c. Het risico van waardedaling van de woning.

 d. Het risico van werkloosheid.

 e. Het risico van arbeidsongeschiktheid.

 f. Het risico van rentestijging.

Feedback 

Antwoorden b, d en e zijn juist. Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn inkomensrisico’s waarmee in een advies in 

ieder geval rekening gehouden dient te worden. Dit zijn risico’s waarmee de klant plotseling geconfronteerd kan worden en die 

verzekerbaar zijn. In het kader van hypotheekadvies is het dan ook noodzakelijk dat je deze risico’s met de klant bespreekt.

Toetstermnummers:

1h.1 De kandidaat kan het huidige inkomen vaststellen en een prognose van het toekomstige inkomen geven, in geval van 

arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en langleven (pensionering).

2d.1 De kandidaat kan de bestaande en toekomstige klantsituatie vaststellen.

Vraag 5
Je maakt een CBI- en budgetberekening waaruit blijkt dat Luuk en Iris maandelijks € 300,- tekort komen om hun uitgaven te kunnen 

betalen. Hierbij valt met name op dat de hobby van Luuk een behoorlijke aanslag pleegt op hun consumptief besteedbaar inkomen.

Hoe reageer je in het gesprek naar Luuk en Iris? 

Welke van de onderstaande reacties zijn het meest professioneel en inhoudelijk juist? Let op: er zijn TWEE antwoorden juist.

 a. Jullie uitgaven zijn te hoog. Ondanks dat de hypotheek past binnen de normen van de gedragscode is het mijn taak jullie  

  hierop te wijzen. De keuze voor het afsluiten ligt bij jullie.

 b. Op basis van de gedragscode zou de lening verstrekt kunnen worden, maar op basis van jullie uitgaven niet. Het is   

  daarom niet verantwoord deze hypotheek af te sluiten.

 c. Vanwege de hobby van Luuk zijn jullie uitgaven te hoog. De hypotheek kan verstrekt worden als Luuk stopt met motorcross  

  of als op andere uitgaven bezuinigd wordt.

 d. Jullie hebben laten zien, dat je goed kunt sparen. Daarom vind ik het wel verantwoord de hypotheek af te sluiten.  De   

  hypotheek past immers binnen de gedragscode.  
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Feedback

Antwoorden b en c zijn juist. De lening dient passend te zijn bij de situatie van de klant. Op basis van hun uitgaven is dit niet het geval, 

dus het is niet verantwoord de hypotheek af te sluiten. Als Luuk stopt met motorcross zouden de uitgaven passend zijn en zou de 

hypotheek verstrekt kunnen worden. Deze keuze moet de klant zelf maken op basis van zijn prioriteiten. 

Dat Luuk en Iris goed kunnen sparen heeft te maken met het feit dat ze beiden nog thuis wonen. Dit is een slecht argument, omdat 

door de nieuwe lasten de budgettering niet meer klopt. De keuze bij de klant laten is een slecht advies. De adviseur blijft te allen tijde 

verantwoordelijk voor het wel of niet meewerken aan het tot stand brengen van de hypotheek en bepaalt uit ein delijk zelf of het wel of 

niet verantwoord is de hypotheek af te sluiten. 

Toetstermnummers:

2e.2 De kandidaat kan adviesverantwoordelijkheid nemen.

3c.3 De kandidaat kan in geval van afwijkend advies tijdig waarschuwen.

3c.4 De kandidaat onderbouwt en overtuigt de klant van de (financiële) consequenties en gevolgen van de voorgenomen beslissing die 

afwijkt van de oorspronkelijke doelstellingen van de klant.

 Praktische tip

Vaak bespreek je in de praktijk deze situatie met de klant en overleg je samen over de mogelijkheden op basis van prioriteiten en 

keuzes van de klant. Tijdens het examen moet je deze praktijkervaring niet gebruiken. Als de in de casus verstrekte gegevens niet 

direct leiden tot een passend advies, dient niet meegewerkt te worden aan het tot stand komen van de lening.

Vraag 6
Als Luuk en Iris de woning kopen en hierin gaan samenwonen, zijn ze dan fiscale partners van elkaar?

 a. Ja, ze zijn in dat geval direct fiscale partners van elkaar.

 b. Ja, maar alleen als ze daar samen voor kiezen.

 c. Nee, ze dienen daarvoor eerst een samenlevingsovereenkomst op te laten maken.

 d. Nee, dat zijn ze pas in het volgende kalenderjaar.

Feedback

Antwoord a is juist. Als samenwoners zijn ze fiscale partners van elkaar als ze op hetzelfde adres staan ingeschreven én samen 

een woning in eigendom hebben. In dit geval is het niet noodzakelijk een samenlevingsovereenkomst af te sluiten om fiscale 

partners te worden. Ze zijn hier dus direct fiscale partners van elkaar.

Toetstermnummer:

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.



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

GRATISOEFENEN
klik hier

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 kan oefenen. 

Extra casussen
In deze twee extra casussen oefen je verder met  
vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus  
drie vragen waarmee je kan oefenen.

GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGENGA NAAR DE GRATIS CASUSSEN

http://www.hoffelijk.nl/amweb/2
http://hoffelijk.nl/amweb/2
http://hoffelijk.nl/amweb/2
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Stappenplan 
1. Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

2. 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.

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

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Erik en Sanne;

• Casus Sander en Martine;

• Kennisvragen Hypothecair Krediet. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 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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