
Samenstelling PE-examen

Examentraining 
PE Hypothecair Krediet

“Leningdelen met een kortere 
looptijd dan tien jaar, moeten in 
beginsel worden getoetst met de 
wettelijke toetsrente (5%).”

https://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_hypothecair_krediet_2018.pdf
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Casus

Marie (41) en Peter (38) gaan hun eerste eigen woning kopen. Zij zijn benieuwd wat zij kunnen lenen.

Financiële situatie
Marie is moleculair bioloog en verdient op jaarbasis € 48.259,- (inclusief vakantiegeld). Peter is data scientist en 

verdient op jaarbasis € 40.435,- (inclusief vakantiegeld).

Bijlagen:
• Financieringslasttabel

• Annuïteitentabel

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Financieringslastpercentages.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Annuiteitentabel.pdf
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Vraag 1

Wat is de maximale leencapaciteit op basis van de loan-to-income (LTI) bij een hypothecaire lening met een looptijd 

van dertig jaar en een rente van 3,1% die voor dertig jaar vaststaat?

Laat hierbij de extra leenruimte voor energiebesparende voorzieningen buiten beschouwing.

 Antwoord: € 475.994,-

Toetsterm:
2e.1 De kandidaat kan de mogelijkheden presenteren.

Feedback:
1. Bereken het (gezamenlijke) toetsinkomen:

2. Bepaal het financieringslastpercentage (woonquote) aan de hand van een financieringslasttabel.  

Bij het aflezen van het financieringslastpercentage moet gekeken worden naar het 100% inkomen  

van de kostwinner vermeerderd met 70% van het inkomen van de partner en rente van de 

hypothecaire lening;

3. Bereken de maximale toegestane jaarlijkse woonlast (toetsinkomen (1) x woonqoute (2));

4. Bepaal de maandelijkse annuïteitenfactor aan de hand van een annuïteitentabel. Bij het aflezen van  

de annuïteitenfactor moet gekeken worden naar de looptijd en rente van de hypothecaire lening; en

5. Bereken de maximale hypothecaire financiering (maandelijkse toegestane woonlast (3) x 

annuïteitenfactor (4)).

1. € 48.259,- + € 40.435,- = € 88.694,-

2. € 48.259,- + (0,7 x € 40.435,-) = € 76.563,50  Aflezen: € 76.000,- + 3,001-3,500% = 27,5%

3. 27,5% van € 88.694,- = € 24.390,85

4. Aflezen: 3,1% + 360 = 234,1830

5. (€ 24.390,85 / 12) x 234,1830 = € 475.994,-

 Praktische tip:
Als de werkelijke rente minder dan tien jaar vaststaat, dan moet in beginsel worden gerekend met de wettelijke 

toetsrente (5%). 
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Vraag 2

Marie en Peter hebben concreet een koopwoning op het oog voor € 425.000,- (gelijk aan de marktwaarde). Hierbij 

willen zij nog wel energiebesparende voorzieningen (EBV) treffen voor € 25.000,- (zoals HR++-glas, een zonneboiler 

en warmtepomp).

De marktwaarde na verbouwing is door een taxateur vastgesteld op € 440.000,-. 

Wat is de maximale leencapaciteit op basis van de loan-to-value (LTV)?

 Antwoord: € 450.000,-

Toetsterm:
2e.1 De kandidaat kan de mogelijkheden presenteren.

Feedback:
Maximale LTV: 100% marktwaarde vóór verbouwing vermeerderd met de kosten van de EBV =

(100% van € 425.000,-) + € 25.000,- = € 450.000,-.

Absolute maximum: 106% van de marktwaarde ná de verbouwing =

106% van € 440.000,- = € 466.400,-.

Het laagste bedrag is leidend voor de maximale LTV (€ 450.000,-).

 Praktische tip:
Wanneer er een verbouwing plaatsvindt waarin, naast de EBV, ook wordt geïnvesteerd in andere kwaliteits-

verbeteringen, is de maximale lening 100% van de marktwaarde ná verbouwing van de kwaliteitsverbeteringen 

(dus exclusief de EBV) vermeerderd met de kosten van de EBV. Ook hier is het absolute maximum van 106% van  

de marktwaarde ná de verbouwing (inclusief de EBV).
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Vraag 3

Inmiddels hebben Marie en Peter de eigenwoning aangeschaft. De vader van Marie wil een eenmalige schenking 

doen van € 80.000,- voor een gedeeltelijke aflossing van de eigenwoningschuld die Marie en Peter samen zijn 

aangegaan.

Valt de schenking van de onder de verhoogde schenkingsvrijstelling?

    a.    Ja, de schenking is belastingvrij.

    b.    Ja, maar hiervoor moet de vader van Marie wel een insluitingsclausule laten opstellen bij de notaris.

 c. Nee, de leeftijdgrens is overschreden door Marie en daarmee kan geen beroep worden gedaan op de

  verhoogde schenkingsvrijstelling.

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

Feedback:
Vanaf 1 januari 2017 mag elke schenker (onder bepaalde voorwaarden) eenmalig maximaal € 100.000,- 

belastingvrij schenken aan een ontvanger tussen 18 en 40 jaar oud, die het geld moet gebruiken voor de 

eigen woning. Vanaf 2018 is de maximale schenking verhoogd naar € 100.800,-.

Door de gezamenlijke aankoop van de eigenwoning zijn Marie en Peter fiscaal partners en worden zij gezien 

als één persoon. Omdat Peter jonger is dan 40 jaar, kan gebruik worden gemaakt van de verhoogde 

schenkingsvrijstelling.

 Praktische tip:
Let erop dat (gescheiden) ouders worden gezien als één schenker. 



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

Gratis 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. 

Gratis oefenvragen

Oefen met gratis casussen en kennis-
vragen en vergroot je slagingskans

  Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
  Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
  Direct inzicht in je resultaten

Benieuwd naar al ons  
PE-studiemateriaal?

Bekijk ons aanbod

Boek ook direct je 
PE-examen bij Hoffelijk.

> 55 examenlocaties

https://www.hoffelijk.nl/amweb/84
https://www.hoffelijk.nl/amweb/84
https://www.hoffelijk.nl/pe
https://www.hoffelijk.nl/examens
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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’. 
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Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Melinda en Eman;

• Casus Macy en Oliver; 

• Kennisvragen Vermogen.

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.


