
PE Hypothecair Krediet

Examentraining Amweb

PE-examen Hypothecair Krediet
Aantal vragen 24

Kennis & Begrip 16

Vaardigheden & Competenties 8

Max. te behalen punten 32

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Per 1 april 2018 verandert 
de samenstelling van de  
PE-examens. De kenmerken 
van het PE-examen 
Hypothecair Krediet kun je 
hier inzien.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_hypothecair_krediet_2018_0.pdf
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_hypothecair_krediet_2018_0.pdf
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Casus
Mirco (25) en Nikky (23) hebben een afspraak met hun hypotheekadviseur. Mirco en Nikky zijn in januari 2018 getrouwd en hebben 

geen huwelijkse voorwaarden opgesteld bij de notaris. 

Financiële gegevens

Mirco werkt als bioloog en verdient € 3.250,- bruto per maand. Mirco heeft een vast contract bij zijn werkgever. 

Nikky werkt nu dertien maanden via Uitzendbureau XYZ, dat is aangesloten bij Stichting Perspectiefverklaring. Op dit moment 

verdient Nikky € 2.100,- bruto per maand (exclusief 8% vakantiegeld). De eerste tien maanden van het dienstverband verdiende 

Nikky € 2.000,- bruto per maand (exclusief vakantiegeld). Het uitzendbureau is positief over Nikky. Door haar cv, referenties en 

eerdere beoordelingen heeft het uitzendbureau een perspectiefverklaring afgegeven. 

Spaargeld

Nikky heeft € 11.000,- aan spaargeld en Mirco € 7.500,-. Zij willen een deel van dit geld gebruiken om het totaal aan kosten koper te 

betalen. 

Woning

Mirco en Nikky hebben een woning op het oog van € 250.000,- (exclusief kosten koper) die gelijk is aan de marktwaarde. 

Wensen

Mirco wil graag voor hem en Nikky een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Een vriend van Mirco is namelijk in de problemen is 

gekomen na het overlijden van zijn partner en dat wil Mirco voorkomen. Verder willen Mirco en Nikky een woning kopen met 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Schenking

De ouders van Nikky willen Nikky € 100.800,- schenken voor de aankoop van deze woning. Omdat zij het ook erg goed kunnen 

vinden met Mirco, laten zij voor deze schenking een insluitingsclausule opstellen bij de notaris.
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Vraag 1
Nikky en Mirco zijn benieuwd hoeveel zij maximaal kunnen lenen op basis van hun inkomens. Welk jaarinkomen van Nikky mag de 

hypotheekadviseur hanteren bij het berekenen van de maximale hypothecaire lening?

 a. Nikky’s inkomen kan niet meegenomen worden.

 b. € 25.200,- per jaar.

 c. € 27.216,- per jaar.

 d. Nikky’s jaarinkomen over de afgelopen twaalf maanden.

 e. Nikky’s gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen drie jaar.

Toetsterm:

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

documenten, zoals bestaande financiële producten, hypotheekverleden, UPO, loonstrook en uitkeringsspecificaties, op de juiste wijze.

Feedback:

Met een perspectiefverklaring mag de hypotheekadviseur rekenen met het huidige inkomen. Voor Nikky bedraagt dit inkomen  

€ 2.100,- per maand, exclusief vakantiegeld. In totaal mag de werkgever van Nikky dus € 2.100 x 12 maanden =  

€ 25.200,- x 1,08 (inclusief vakantiegeld) = € 27.216,- opgeven als inkomen op de perspectiefverklaring. 

Kortgezegd kan het maandinkomen ook worden berekend door het jaarinkomen te vermenigvuldigen met 12,96 (dit is inclusief 

8% vakantiegeld), wat in dit geval neerkomt op € 2.100,- x 12,96 = € 27.216,-.

 Praktische tip:

Het is belangrijk dat het uitzendbureau is aangesloten bij Stichting Perspectiefverklaring. Ook moet de geldverstrekker bereid zijn om 

te rekenen met een perspectiefverklaring. Verder is het belangrijk dat de uitzendkracht minimaal twaalf maanden werkzaam is 

geweest bij hetzelfde uitzendbureau. 
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Vraag 2
Nikky wil de schenking van haar ouders gebruiken om de eigenwoningschuld omlaag te brengen bij de aanschaf van de woning. 

 

Wat gebeurt er met de schenking?

 a. De schenking valt in de gemeenschap van goederen van Nikky en Mirco.

 b. De schenking valt in het privévermogen van Nikky. Er ontstaat een vergoedingsrecht van € 100.800,-. Als zij in de 

  toekomst uit elkaar gaan, wordt de schenking vergoed volgens de beleggingsleer.

 c. De schenking valt in het privévermogen van Nikky. Vanaf 1 januari 2018 kunnen schenkingen en erfenissen niet meer in 

  de gemeenschap van goederen vallen. 

Toetsterm:

3c.1 De kandidaat kan een passende hypotheekconstructie opstellen. De kandidaat houdt rekening met het relevante juridische 

kader waarin de aanvragers zich bevinden. 

Feedback:

Een insluitingsclausule zorgt ervoor dat een schenking alsnog in de gemeenschap van goederen terechtkomt. Een vergoedings-

recht is alleen van toepassing als er geen insluitingsclausule is opgesteld. 

 Praktische tip:

Sinds 1 januari 2018 is er geen uitsluitingsclausule meer nodig voor personen die trouwen of een geregistreerd partnerschap 

aangaan zonder voorwaarden. Alleen wanneer er een insluitingsclausule is opgesteld bij de notaris, is het mogelijk om een schenking 

of erfenis in de gemeenschap van goederen te laten vallen. 
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Vraag 3
In 2022 heeft Mirco een erfenis ontvangen van € 22.000,- en dit bedrag afgelost op de nog openstaande eigenwoningschuld. De 

waarde van de woning bedroeg op het moment van inbrengen € 262.500,-. 

In 2025 strandt het huwelijk van Nikky en Mirco. De woning wordt snel verkocht, voor € 270.375,-.

Hoeveel bedraagt de vergoeding van de ingebrachte erfenis van Mirco bij echtscheiding?

 Antwoord: € 22.660,-

Toetsterm:

3e.4 De kandidaat kan handelen in geval van wijzigingen in de omstandigheden van de klant. De kandidaat beantwoordt eventuele 

vragen van de klant. Geeft correcte en duidelijke uitleg. De kandidaat reviseert zijn oorspronkelijk advies op basis van de gewijzigde 

omstandigheden van de klant, zoals echtscheiding/verbreking partnerrelatie, gezinsuitbreiding, einde of wijziging in dienstverband.

Feedback:

De ontvangen erfenis van Mirco valt in het privévermogen van Mirco. Hij brengt dit bedrag in op het gemeenschappelijk vermogen, 

waardoor er een vergoedingsrecht ontstaat van Mirco op Nikky. Bij echtscheiding wordt dit bedrag verrekend op basis van de 

beleggingsleer. De waarde van de woning is gestegen en daarom ontvangt Mirco een hoger bedrag dan de ingelegde € 22.000,-. 

In 2022 bedraagt de waarde van de woning € 262.500,-.

In 2025 bedraagt de waarde van de woning € 270.375,-.

Dit is een stijging van 3% in waarde (= € 7.875,- / € 262.500,-).

€ 22.000,- + 3% = € 22.660,-.

 Praktische tip:

In een dergelijke situatie is het van groot belang dat de hypotheekadviseur of de klanten een goede administratie bijhouden. Als dit 

niet wordt gedaan, vindt de verdeling alsnog plaats alsof de schenking of de erfenis in de gemeenschap van goederen terecht is 

gekomen.



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/61
http://www.hoffelijk.nl/amweb/61
http://www.hoffelijk.nl/amweb/61
http://www.hoffelijk.nl/amweb/61
http://www.hoffelijk.nl/amweb/61
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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 Erica;

• Casus Pedro. 

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.


