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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

“Vanaf 1 januari 2018 
trouwen partners standaard 
in de beperkte gemeenschap 
van goederen in plaats van 
de algehele gemeenschap 
van goederen.”

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

Jan (30) en Anita (32) nemen contact op met hun adviseur Wft Consumptief Krediet. Zij willen in 2018 een geregistreerd 

partnerschap aangaan en hebben enkele vragen over hun lopende leningen. Ook zouden ze graag een nieuwe auto willen rijden. 

Eerdere leningen

Jan is in 2016 een persoonlijke lening van € 9.000,- aangegaan voor de aanschaf van een caravan. Anita heeft in 2016 een 

doorlopend krediet afgesloten van € 8.000,-. Het stel heeft een relatie sinds begin 2017. 

In juli 2017 hebben zij een gezamenlijke spaarrekening geopend. Op deze spaarrekening staat nu € 3.000,-. Zij gebruiken dit geld 

voor de huishoudkosten en de huur van hun huurwoning. 

Financiële situatie

Jan heeft een vast contract bij een softwareontwikkelaar. Hij verdient € 35.000,- bruto per jaar, exclusief vakantiegeld. Anita werkt 

als wijkverpleegkundige en heeft ook een vast contract. Zij verdient € 25.000,- bruto per jaar, exclusief vakantiegeld. 

Doelstellingen

Jan en Anita willen graag een nieuwe auto. Op 1 september 2018 willen zij een geregistreerd partnerschap aangaan. Ze laten geen 

partnerschapsvoorwaarden opmaken bij de notaris. Om deze dag extra feestelijk te maken, willen zij op deze dag in hun nieuwe auto 

rijden. 
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Vraag 1
Komen de eerder afgesloten kredieten vanaf 1 september 2018 terecht in de gemeenschap van goederen van Jan en Anita?

 a. Nee, alle kredieten die ze vóór hun geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, vallen niet in de gemeenschap van 

  goederen.

 b. Ja, ze hebben geen voorwaarden op laten stellen bij de notaris. Daarom vallen de eerder afgesloten kredieten vanaf  

  1 september 2018 in de gemeenschap van goederen.

 c. Het hangt ervan af of Jan en Anita een goede administratie bijhouden. Bij een goede administratie vallen de kredieten wel 

  in de gemeenschap, bij een slechte administratie niet.

Toetsterm:

1a.4 De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de samenlevingsvormen (huwelijk, geregistreerd partnerschap en 

ongehuwd samenwonen) opnoemen.

Feedback:

Zowel Jan als Anita zijn een schuld aangegaan vóórdat zij een relatie kregen. Alle bezittingen en schulden die zij afzonderlijk van 

elkaar zijn aangegaan, blijven privé. 

 Praktische tip:

Vanaf 1 januari 2018 is de beperkte gemeenschap van goederen van kracht. Dit is van toepassing op zowel stellen die trouwen als 

stellen die een geregistreerd partnerschap aangaan. Het is mogelijk om bij de notaris te regelen om alsnog een geregistreerd 

partnerschap aan te gaan in algehele gemeenschap van goederen. Dit is echter niet meer de standaard manier van partner worden. 
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Vraag 2
Anita wil weten of de nieuwe auto terechtkomt in de gemeenschap van goederen. Ze rijden namelijk al in de auto voordat zij een 

geregistreerd partnerschap aangaan. 

Wat leg je hierover uit als adviseur bij Anita?

 a. “Als jullie de auto gezamenlijk aanschaffen, valt deze in de standaard gemeenschap van goederen.”

 b. “Het maakt niet uit wie de auto koopt: deze valt namelijk standaard in de gemeenschap van goederen.”

 c. “De auto moet bij één van jullie in het privévermogen vallen. Dit kunnen we het best doen in het vermogen van Jan, omdat 

  hij de hoogste maandelijkse inkomsten heeft.”

Toetsterm:

1a.4 De kandidaat kan de belangrijkste kenmerken van de samenlevingsvormen (huwelijk, geregistreerd partnerschap en 

ongehuwd samenwonen) opnoemen.

Feedback:

Bezittingen en schulden die gezamenlijk zijn aangegaan vóór het huwelijk of het geregistreerd partnerschap, vallen in de 

gemeenschap van goederen. In deze casus maakt het niet uit dat Jan en Anita nog geen geregistreerd partnerschap zijn 

aangegaan. Zij gaan voor het geregistreerd partnerschap al deze gezamenlijke verplichting aan van een nieuwe auto.

 Praktische tip:

De adviseur Wft Consumptief Krediet kan een belangrijke rol spelen door de eerder aangegane kredieten goed te administreren in 

een rapport. Als Jan en Anita in de toekomst zouden scheiden, is vastgelegd wie welke schuld is aangegaan en in welk vermogen de 

schuld valt. Dit voorkomt onnodige discussies en bevordert een soepelere scheiding. 
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Vraag 3
Inmiddels zijn we vier jaar verder. Helaas verliest Anita haar baan, waardoor zij de rentekosten over haar doorlopend krediet niet 

meer kan voldoen. De schuldeiser staat op het punt om beslag te laten leggen door een deurwaarder.

Op welk(e) vermogen(s) kan de deurwaarder beslag leggen namens de schuldeiser?

 a. Alleen op het privévermogen van Anita.

 b. Alleen op het privévermogen van Jan.

 c. Zowel op het privévermogen van Anita als op het gemeenschappelijk vermogen.

 d. Zowel op de privévermogen van Jan als op het gemeenschappelijk vermogen.

Toetsterm:

1e.2 De kandidaat kan de mogelijkheden van de kredietgever voor beslaglegging en uitwinning benoemen.

Feedback:

De deurwaarder mag beslag leggen op het privévermogen van Anita. Daarnaast mag verhaal worden gehaald op alle 

gemeenschappelijke bezittingen van Jan en Anita. In dit geval is dat de gezamenlijke spaarrekening. Het privévermogen van  

Jan blijft echter beschermd. 

 Praktische tip:

Schuldeisers mogen beslag leggen op de gehele gemeenschap van goederen. Als een stel schulden heeft en alsnog een geregistreerd 

partnerschap wil aangaan, is het verstandig om hen door te verwijzen naar de notaris. Bij de notaris kunnen de schulden en de 

vermogens dusdanig worden ingeregeld, dat er geen beslag kan worden gelegd op het gezamenlijk vermogen. 



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
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http://www.hoffelijk.nl/amweb/71
http://www.hoffelijk.nl/amweb/60
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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:
• Casus Ronald;

• Casus Loes; 

• Kennisvragen Consumptief Krediet. 

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.


