
PE Consumptief Krediet

Examentraining Amweb

PE-examen Consumptief Krediet
Aantal vragen 20

Kennis & Begrip 14

Vaardigheden & Competenties 6

Max. te behalen punten 26

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Kijk niet alleen naar of de 
klant het risico kan lopen, 
maar ook of de klant dat 
risico wil lopen.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_consumptief_krediet_2017.pdf
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Casus

Bijlagen:

• Basisnormen en Woonlastnormen

Rabia (66) is een alleenstaande vrouw die kortgeleden met pensioen is gegaan. Ze heeft een afspraak gemaakt met de adviseur 

Consumptief krediet, omdat ze een nieuwe auto wil aanschaffen. Ook wil ze enkele zaken aan haar huis verbouwen nu ze minder 

mobiel wordt. 

Financiële situatie

Bruto-inkomen € 2.100,- per maand

Netto-inkomen € 1.900,- per maand

Zorgtoeslag € 28,- per maand

Bruto hypotheeklasten € 450,- per maand

Eigen vermogen € 2.300,-

Doelstellingen

Rabia heeft een mooie nieuwe auto op het oog voor € 12.000,-. Deze autodealer is aangesloten bij de VFN. Zij twijfelt tussen een 

leasecontract en een 0%-lening. Voor private lease zou zij dan maandelijks € 200,- betalen. Rabia wil een zo laag mogelijke 

maandlast voor het krediet of de lease van de auto.

Daarnaast wil Rabia een traplift laten plaatsen in haar woning. Hiervoor heeft ze € 4.000,- nodig.

Blijverslening

De blijverslening is beschikbaar in de gemeente waarin Rabia woont en hanteert dezelfde voorwaarden die zijn vastgelegd in de 

verordening voor de blijverslening.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/Bijlage_TabellenBasisnormVFN-NVBenMinimumnormen.pdf
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Vraag 1
Komt Rabia bij de autodealer voor de koop van haar auto in aanmerking voor een 0%-lening?

 a.  Nee, het is voor Rabia niet mogelijk om een 0%-lening af te sluiten.

 b. Ja, dat kan, want de autodealer is aangesloten bij de VFN. 

 c. Ja, dat kan, maar alleen als ze haar eigen vermogen inbrengt.

Toetsterm:

2d.1 Alternatieve financieringsoplossingen bepalen. 

Feedback:

De 0%-lening is afgeschaft sinds 1 september 2016.

 Praktische tip:

De 0%-lening wordt sinds 1 september 2016 niet meer verstrekt voor bij de VFN-aangesloten autodealers. Het kan wel zijn dat 

klanten die deze lening voor die tijd hebben afgesloten, er nog gebruik van maken.
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Vraag 2
Kan Rabia een blijverslening van € 4.000,- afsluiten?

 a. Nee, Rabia heeft niet genoeg leencapaciteit.

 b. Nee, Rabia leent te veel voor de blijverslening.

 c. Nee, Rabia is te jong voor de blijverslening.

 d. Ja, Rabia kan in aanmerking komen voor de blijverslening.

Toetsterm:

2d.1 Alternatieve financieringsoplossingen bepalen. 

Feedback:

Voor deze vraag moet het maximale leenbedrag van Rabia berekend worden:

Bij het netto-inkomen houden we geen rekening met zorgtoeslag voor de berekening van de leencapaciteit.

Leennorm = 15% x (netto maandinkomen - basisnorm - norm woonlast) + basisnorm

                    = 15% x (€ 1.900,- - € 815,- - € 230,-) + € 815,-

                    = € 943,25

De vaste last bestaat uit de bruto hypotheeklast gecorrigeerd naar fictief netto (= 75% van € 450,- = € 337,50).

Bij een bruto-inkomen van de (gezamenlijke) consument(en) van minder dan tweemaal modaal: uitgaan van de bruto lasten per 

maand, verminderd met 25%.

Afloscapaciteit = netto-inkomen -/- leennorm -/- vaste last: € 1.900,- -/- € 943,25 -/- € 337,50 = € 619,25.

Leencapaciteit = aflossingscapaciteit / 2%: € 619,25 / 2% = € 30.962,50.

Rabia kan op basis hiervan het bedrag dus lenen.

Daarnaast moet een blijverslening die consumptief geleend wordt altijd tussen de € 2.500,- en € 10.000,- zitten. De lening is  

€ 4.000,- en dus toegestaan.

Rabia is niet te jong voor de blijverslening, omdat zij het bedrag consumptief kan lenen als zij jonger is dan 76 jaar. Vanaf 76 jaar 

kan dit bedrag hypothecair geleend worden.

 Praktische tip:

Let er bij het adviseren van de blijverslening op dat gemeenten en provincies hun eigen regels stellen met betrekking tot de 

blijverslening. Daarnaast wordt de blijverslening lang niet door alle gemeenten aangeboden. Indien het om een hypothecaire 

blijverslening gaat, moet je doorverwijzen naar de adviseur Hypothecair krediet.
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Vraag 3
Wanneer Rabia de auto gaat leasen voor drie jaar, welk bedrag staat dan BKR-geregistreerd onder de AO-codering?

 Antwoord: € 4.680,-

Toetsterm:

3a.1 Gegevens voor het klantprofiel analyseren.

Feedback:

Het totale leasebedrag is 36 maanden x € 200,- = € 7.200,-. Daarvan wordt 65% gezien als krediet, de andere 35% als 

servicekosten. 65% van € 7.200,- = € 4.680,-.

 Praktische tip:

Van het geregistreerde krediet wordt in beginsel 2% meegenomen als vaste last voor de berekening van de leencapaciteit.



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/51
http://www.hoffelijk.nl/amweb/51
http://www.hoffelijk.nl/amweb/51
http://www.hoffelijk.nl/amweb/51
http://www.hoffelijk.nl/amweb/51
http://www.hoffelijk.nl/amweb/51
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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 Consumptief Krediet; 

• Casus Remco en Peter;

• Casus Cheyenne. 

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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