
Samenstelling PE-examen

Examentraining PE
Consumptief Krediet

“Als een telefoonkrediet niet 
geregistreerd wordt bij het BKR, 
neem je deze wel altijd mee in 
jouw advies.”

https://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_consumptief_krediet_2018.pdf
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Casus

Norah (61) wil enkele kredieten aangaan en is benieuwd naar de mogelijkheden en gevolgen.

Financieringsbehoeften:

• Een bedrag van € 12.000,- voor levensloopbestendig maken van haar woning om hier in te kunnen blijven 

wonen gezien de zorgbehoeften waar zij mee te maken heeft. 

• Een telefoonkrediet met een bedrag van € 20,- per maand voor een telefoon dat zij twee jaar lang naast haar 

abonnement gaat betalen.

• Een privateleasecontract voor een auto (met een nieuwwaarde van € 17.000,-) waarvoor twee jaar lang  

€ 400,- per maand wordt betaald.
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Vraag 1

Kan Norah een consumptieve Blijverslening aangaan voor het levensloopbestendig maken van haar woning?

Ga er bij het beantwoorden van de vraag vanuit dat de gemeente waar Norah woont de Blijverslening aanbiedt en de 

algemene verstrekkingsregels hanteert.

	 a.	 Ja,	deze	zal	zij	dan	annuïtair	moeten	aflossen	in	tien	jaar.

 b. Nee, het leenbedrag is te laag voor een consumptieve Blijverslening.

 c. Nee, het leenbedrag is te hoog voor een consumptieve Blijverslening.

Toetsterm:
1h.2	De	kandidaat	kan	de	eigenschappen	en	toepassingsmogelijkheden	van	alternatieve	financieringsvormen	

uitleggen.

Feedback:
Voor een consumptieve Blijverslening is het bedrag van de lening is minimaal € 2.500,-. Het bedrag van de 

lening is nooit hoger dan het maximum volgens de gemeentelijke of provinciale regels met een absoluut 

maximum van € 10.000,-.

Voor een hypothecaire Blijverslening is het bedrag van de lening nooit hoger dan het maximum volgens  

de gemeentelijke of provinciale regels met een absoluut maximum van € 50.000,-.

 Praktische tip:
Ken de kenmerken van de consumptieve en van de hypothecaire Blijverslening voor het examen.
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Vraag 2

Wordt het telefoonkrediet van Norah geregistreerd bij het BKR?

 a. Ja, het telefoonkrediet wordt geregistreerd bij het BKR.

 b. Nee, het telefoonkrediet is een te laag bedrag om geregistreerd te worden bij het BKR.

 c. Nee, telefoonkredieten worden niet geregistreerd bij het BKR.

Toetsterm:
1b.3 De kandidaat kan de procedure en werkwijze van het Bureau Krediet Registratie (BKR) uitleggen.

Feedback:
Sinds 1 mei 2017 moet een telefoonkrediet worden opgenomen in de BKR-registratie. Het gaat hier om een 

telefoonkrediet van boven de € 250,- met een looptijd langer dan één maand.

 Praktische tip:
Als een telefoonkrediet niet geregistreerd wordt bij het BKR, neem je deze wel altijd mee in jouw advies. 
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Vraag 3

Welk bedrag wordt bij het BKR geregistreerd met betrekking tot het privateleasecontract?

 Antwoord: € 6.240,-

Toetsterm:
1h.2	De	kandidaat	kan	de	eigenschappen	en	toepassingsmogelijkheden	van	alternatieve	financieringsvormen	

uitleggen.

Feedback:
Totale leasebedragen: € 400,- x 24 maanden = € 9.600,-.

BKR-registratie: 65% van € 9.600,- = € 6.240,-.

 Praktische tip:
Meerdere kosten zijn inbegrepen in een privateleasecontract. In principe betaalt de klant zelf alleen nog benzine, 

boetes en eventueel een eigen risico bij een schade.



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.

Reserveer je plek

https://www.hoffelijk.nl/amweb/87
https://www.hoffelijk.nl/amweb/87
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 Elias en Shana;

• Casus Perry; 

• 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.


