
Antwoord vraag 1:
Juiste antwoord: 3,2,1

In ‘reactie 3’ beargumenteer je jouw advies met een zo concreet mogelijk voorbeeld. Hiermee krijgt 
Yoshi inzicht in het risico. Uiteindelijk bepaalt hij zelf zijn keuze, die bijvoorbeeld kan liggen in de 
verkoop van de woning of aanspreken van het dan aanwezige spaargeld. 

In ‘reactie 2’ ga je te snel mee met de oplossing die Yoshi aandraagt, waardoor het risico bestaat dat 
hij onvoldoende inzicht heeft in de consequenties van zijn keuze. Het is niet zeker dat een oplossing, 
zoals het verkopen van de woning, snel wordt gerealiseerd. 

In ‘reactie 1’ doe je meteen de deur dicht. Daarnaast dwing je de klant bijna tot een 
verzekeringsoplossing. Je moet hem confronteren met de risico’s, maar hem dwingen te kiezen voor 
een verzekeringsoplossing gaat te ver. Andere oplossingen zijn natuurlijk mogelijk. Het is belangrijk 
om de klant de ruimte te geven om hier zelf over na te denken.

Toetsterm: 3b.2

Antwoord vraag 2:
De juiste antwoorden zijn:  

a. Yoshi gaat samenwonen en zijn vriendin wil niet mede aansprakelijk zijn voor het krediet: de lening 
wordt alleen op het inkomen van Yoshi verstrekt volgens de basisnorm voor alleenstaanden. Door het 
samenwonen moet de basisnorm voor samenwonenden worden gebruikt. Deze is € 449,- hoger (€ 
1.172,- -/- € 723,-), waardoor in theorie ongeveer € 22.450,- (€ 449,- x 50) minder kan worden 
geleend. Als de vriendin van Yoshi niet mee tekent en/of bijvoorbeeld geen inkomen heeft, houdt hij 
onvoldoende afloscapaciteit over en kan de lening niet worden verstrekt. 

c. Het bedrijf van Yoshi gaat reorganiseren en 35% van de werknemers wordt ontslagen: het is een 
reëel risico dat Yoshi door deze reorganisatie wordt getroffen en wordt ontslagen. Het is voor de 
kredietverstrekker een reden om af te wachten en het krediet niet te verstrekken totdat er meer 
duidelijkheid is. 

e.  Yoshi neemt ontslag en aanvaardt een nieuwe baan: door deze actie is het vaste dienstverband 
van Yoshi mogelijk veranderd in een tijdelijk dienstverband. Daarnaast is zeer waarschijnlijk sprake 
van een proeftijd. Normaal gesproken verstrekt een geldverstrekker geen kredieten als de 
kredietnemer in de proeftijd zit. De kredietverstrekker wil hierover meer duidelijkheid hebben en 
verstrekt het krediet mogelijk niet. 

Wanneer Yoshi de woning verkoopt en in plaats hiervan een huurwoning betrekt waarvoor hij € 700,- 
huur moet betalen, houdt hij voldoende afloscapaciteit over. Hetzelfde geldt voor de situatie waar 
Yoshi een aflopend krediet blijkt te hebben van € 8.000,-. De lasten waar je rekening mee houdt 
bedragen minimaal € 160,- (2%). Ook dan houdt Yoshi voldoende afloscapaciteit over om € 15.000,- te
kunnen lenen. Het is wel belangrijk om na te gaan waarom Yoshi de lening heeft verzwegen. Dit zegt 
mogelijk iets over zijn integriteit. 

Toetsterm 2e.3


