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“Het PEplus-examen  
Adviseur Hypothecair Krediet is  

het examen waarvoor de meeste 
actualiteiten zijn vastgesteld,  
namelijk 19! Zorg dat je deze  
allemaal volledig beheerst.”

• Edwin Deijs •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 36

Kennis & Begrip 12

Vaardigheden & Competenties 22

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 60

Tijdsduur 120 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 28

Kennis & Begrip 16

Vaardigheden & Competenties 11

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 40

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/hypothecair-krediet
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d692d331459_PE%2B%20Adviseur%20hypothecair%20krediet%20012014.pdf
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Casus
Klaas de Jonge (21 jaar) en Karin de Oude (20 jaar) hebben al drie jaar een relatie en willen graag gaan samenwonen. Aangezien het 

verkrijgen van een huurwoning bijna onmogelijk is, zijn zij zich nu aan het oriënteren op de huizenmarkt. Klaas en Karin zijn starters 

en hebben geen idee wat er allemaal komt kijken bij het kopen van een woning en de financiering daarvan. De plaatselijke makelaar 

heeft het jonge stel naar u doorverwezen.

Klaas en Karin hebben, op uw verzoek, een vragenlijst ingevuld en ze komen bij u voor advies. Uit de door Klaas en Karin ingevulde 

gegevens blijkt dat hun gezamenlijk inkomen € 33.000,- op jaarbasis bedraagt. Het totale jaarinkomen van Klaas is € 24.000,- en  

dat van Karin € 9.000,-.

Klaas heeft een jaarcontract. De huidige werkgever is bereid een intentieverklaring af te geven. Karin heeft een vast dienstverband.

Tijdens zijn overwegingen om een woning kopen, is Klaas bij zijn zoektocht op internet het begrip ‘Nationale Hypotheek Garantie’ 

(NHG) tegengekomen. Daar deze regeling voor Klaas en Karin nog onbekend is, willen zij hier graag meer duidelijkheid over krijgen. 

Klaas en Karin hebben zich terdege voorbereid en hebben een aantal vragen voor u op een rijtje gezet.

Bijlagen:

• Annuïteitentabel;

• Financieringslasttabel.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/annuïteitentabel.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/Financieringslasttabel.pdf
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Vraag 1
Hoeveel kunnen Klaas en Karin, uitgaande van de bovenstaande gegevens en uitgaande van een hypotheek met een looptijd van 

dertig jaar en een rente van 4,2% voor vijftien jaar vast, maximaal op basis van NHG lenen?

Maak gebruik van de bijlagen en rond af op hele euro’s. 

 Antwoord: € 143.399,00

Feedback

Het hoogste inkomen van € 24.000,- (Klaas) wordt verhoogd met een derde van het laagste inkomen € 9.000,- (Karin). Het 

inkomen ter bepaling van het financieringspercentage komt dan op € 24.000,- + € 3.000,- = € 27.000,-. Het financierings-

percentage in de financieringslasttabel is 22,5%. Dit percentage mag voor het berekenen van de maximale financiering,  

ingevolge de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en volgens de normen van NHG, worden verhoogd met 3,0%-punt, omdat 

het gezamenlijke toetsinkomen tussen € 19.500,- en € 30.000,- ligt. Het financieringspercentage komt daarmee uit op 25,5%. 

Dit verhoogde financieringslastpercentage mag overigens niet hoger zijn dan het financieringspercentage dat behoort bij een 

toetsinkomen van € 30.000,-. Aangezien dit financieringslastpercentage 26,0% bedraagt, mag het verhoogde percentage van 

25,5% worden toegepast.

De maximale verkrijging op basis van de LTI-norm wordt dan als volgt berekend: 

€ 33.000,- x 25,5% = € 8.415,-. Dit is de maximaal toegestane jaarlast. Per maand bedraagt dit € 701,25. 

€ 701,25 x 204,4918 (annuïteitenfactor behorend bij een maandrente van 0,3500%) = € 143.399,87,  

afgerond naar beneden: € 143.399,-.

Toetstermnummers: 

1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen; 

1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor hypotheekadvies uitleggen; 

3c.1 De kandidaat kan een passende hypotheekconstructie opstellen.

 Praktische tip

Bij een maximaalberekening onder NHG is het toetsinkomen, binnen de acceptatiecriteria, ‘het hoogste inkomen + 1/3 x het lagere 

inkomen’. Binnen de beheercriteria is het toetsinkomen ‘de som van beide inkomens’. 

Normaal dient, bij een uitkomst achter de komma van 50 eurocent of hoger, in gehele euro’s naar boven te worden afgerond. Bij een 

maximaalberekening dient echter altijd naar beneden te worden afgerond. Bij afronding naar boven zou het berekende bedrag dan 

immers boven het toegestane maximale bedrag uitkomen. Een andere uitzondering op de afrondingsregels is een berekening van de 

inkomstenbelasting. Deze wordt altijd in het voordeel van de klant berekend. Dat wil zeggen dat inkomsten naar beneden worden 

afgerond en aftrekposten naar boven.
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Vraag 2
Wanneer mag het financieringslastpercentage niet worden verhoogd met 3,0%-punt, conform de normen van de NHG? 

Meerdere antwoorden zijn juist.

 a. Indien slechts één van beide aanvragers een inkomen heeft.

 b. Als het (totale) toetsinkomen hoger is dan € 19.500,- en lager dan € 30.000,-.

 c. Indien een tweede aanvrager uitsluitend uit de laatste twee kalenderjaren inkomen uit een zelfstandig beroep  

  kan aantonen.

 d. Wanneer het toetsinkomen van een alleenstaande aanvrager hoger is dan € 30.000,-.

Feedback

Het financieringslastpercentage wordt niet verhoogd met 

3,0%-punt, indien het een tweepersoonshuishouden betreft 

met één inkomen of als het (gezamenlijke) toetsinkomen niet 

tussen de € 19.500,- en € 30.000,- ligt. Let op, het gaat hier 

dus om het gezamenlijke toetsinkomen en niet over het totale 

inkomen. 

Indien inkomen wordt genoten uit een zelfstandig beroep of 

bedrijf, dient uit ditzelfde bedrijf met dezelfde bedrijfsactiviteiten 

minimaal de laatste drie kalenderjaren aaneengesloten inkomen 

genoten te zijn. Het inkomen is de gemiddelde nettowinst van 

de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal de nettowinst 

genoten in het laatste kalenderjaar. Ter bepaling van de netto - 

winst is het onderdeel ‘saldo fiscale winstberekening’ van de 

aangifte IB leidend (NHG-norm 6.3.1).

Toetstermnummers: 

1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de 

maximale hypotheekverstrekking benoemen; 

1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor 

hypotheekadvies uitleggen.

 Praktische tip

Als gevraagd wordt wanneer iets niet is toegestaan, is het bij de beantwoording hiervan vaak handig om tegengesteld te denken. 

Dus bedenk eerst wanneer het wèl is toegestaan. Dit antwoord (of deze meerdere antwoorden) zijn dan onjuist. Bij deze vraag weet 

je dat het wèl toegestaan is het financieringslastpercentage te verhogen met 3,0%-punt als (bij meerdere inkomens) het totale 

toetsinkomen tussen de € 19.500,- en € 30.000,- ligt. Dit is dan een onjuist antwoord. 
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Vraag 3
Klaas en Karin willen graag weten hoeveel de maximale hypothecaire geldlening mag bedragen op basis van de waarde van de woning, uitgaan-

de van de NHG-normen, als de koopsom van de woning € 120.000,- kosten koper bedraagt en de marktwaarde is getaxeerd op € 125.000,-.

 a. € 123.600,-

 b. € 127.200,-

 c. € 128.750,-

Feedback

De bepaling van de maximale lening vindt plaats in twee stappen.

1. Eerst worden de kosten van verkrijging in eigendom bepaald. Als uitgangspunt geldt hierbij het laagste bedrag van ‘de koopsom kosten 

koper’ (excl. roerende zaken) en de marktwaarde, blijkens een taxatierapport. Hierbij worden de kosten voor afkoop erfpacht, kwaliteits-

verbetering en voor een eventueel onderhoudsfonds opgeteld. 

De totale kosten voor verkrijging in eigendom mogen niet meer bedragen dan € 231.132,-. Over deze totaalsom mag voor de bijkomende 

kosten maximaal 6% berekend worden. Dit totaalbedrag mag derhalve niet meer bedragen dan de NHG-kostengrens van € 245.000,-.

2. Vervolgens wordt bepaald of het totaalbedrag binnen 103% (of 106% bij energiebesparende voorzieningen) van de marktwaarde valt. 

Indien van toepassing, is dit de marktwaarde na verbouwing of verbetering van de woning. Dit is de zogenaamde LTV  

(Loan to Value)-norm. De marktwaarde van de woning (eventueel na verbouwing of verbetering) blijkt uit een taxatierapport.

De koopsom bedraagt € 120.000,- k.k. , de getaxeerde marktwaarde € 125.000,-. 

1. Kosten verkrijging in eigendom 

Uitgangspunt is de koopsom, omdat deze lager is dan de marktwaarde, dus € 120.000,-. De maximale kosten voor verkrijging in 

eigendom zijn derhalve € 120.000,- x 106% = € 127.200,-. 

2. LTV (103% van de marktwaarde na verbouwing) 

Op basis van de LTV-norm is de maximale financiering: € 125.000,- x 103% = € 128.750,-

De maximale lening onder NHG, voor de aankoop van deze woning bedraagt derhalve de laagste van deze twee, dus € 127.200,-.

Toetstermnummers: 

1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen; 

1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor hypotheekadvies uitleggen; 

3c.1 Een passende hypotheekconstructie opstellen; 

3c.2 Het advies onderbouwen.

 Praktische tip

Bij een maximaalberekening op basis van de Loan to Value (de woningwaarde) dient eerst bepaald te worden wat de ‘kosten van 

verkrijging in eigendom’ zijn. Indien sprake is van een verbouwing, dan dienen deze verbouwingskosten opgeteld te worden bij de 

laagste van de koopsom kosten koper of de getaxeerde marktwaarde (vóór verbouwing). 

Daarna dient berekend te worden of 106% van dit bedrag hoger of lager is dan 103% van de getaxeerde marktwaarde nà de verbou-

wing. De laagste van beide bedragen limiteert de maximale toegestane financiering onder NHG.
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Vraag 4
Vanaf 1 januari 2015 is de LTI-norm verder aangescherpt.

In verband waarmee is de maximale LTI verder gedaald in 2015?

 a. De daling van de LTV-norm.

 b. De verlaging van de NHG grens.

 c. De verlaging van de koopkracht.

Feedback

Het Nibud heeft voor 2015 de systematiek bij de berekeningen aangepast. Bij de nieuwe berekening wordt beter rekening 

gehouden met mogelijke persoonlijk onvermijdbare uitgaven, zoals de hogere zorgkosten of de komst van kinderen. Het Nibud 

heeft een extra buffer ingesteld, omdat is gebleken dat er veel situaties mogelijk zijn waarbij er hogere persoonlijk onvermijd-

bare uitgaven zijn te verwachten. Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknormen rekening met de koopkracht van 

huishoudens en met de hypotheekrente.

Toetstermnummer:

1a.3 De kandidaat kan de actuele wet- en regelgeving voor hypotheekadvies uitleggen.
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Vraag 5
Daar Klaas en Karin vermogende ouders hebben, vinden zij het niet nodig om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zij gaan 

ervan uit dat als een van beiden zou komen te overlijden en de langstlevende de woonlasten niet meer zou kunnen betalen, de 

ouders wel zullen bijspringen.

Hoe is uw reactie op de stelling van Klaas en Karin?

 a. Je hebt begrip voor het standpunt van Klaas en Karin. Je laat de verzekering achterwege. Wel geef je aan wat de risico’s  

  kunnen zijn als zij zich niet verzekeren.

 b. Je hebt begrip voor het standpunt van Klaas en Karin, maar je maakt hen duidelijk dat ze, vanwege de NHG-normen,  

  verplicht zijn een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op beide levens.

 c. Je vertelt dat Klaas en Karin, vanwege de NHG-normen, op ten minste één van beide levens een overlijdensrisico -  

  verzekering moeten afsluiten. 

Feedback

Gedurende de periode dat de geldlening meer bedraagt dan 80% van de waarde van de woning, dient sprake te zijn van een 

overlijdensrisicoverzekering, minimaal gelijk aan de overschrijding. Het vereiste van een overlijdensrisicoverzekering geldt voor 

elke eigenaar-bewoner wiens inkomen noodzakelijk is voor het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie. De rechten en 

aanspraken uit hoofde van de overlijdensrisicoverzekering moeten worden verpand aan de geldgever. 

Toetstermnummers: 

1a.2 De kandidaat kan de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking benoemen;

2a.2 De kandidaat kan mondeling communiceren;

3c.2 De kandidaat kan het advies onderbouwen;

3c.4 De kandidaat kan een afwijkend advies onderbouwen.

 Praktische tip

Bij het geven van advies moet rekening gehouden worden met de klantspecifieke situatie. Desondanks kunnen de regels van de 

Gedragscode of de NHG een beperking opleggen. In dit geval dient, op basis van de NHG-normen, een bedrag verzekerd te worden 

van ten minste het geleende bedrag boven de 80% van de marktwaarde. Hiermee dient in de reactie dan ook rekening te worden 

gehouden. 



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

drie 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/11
http://www.hoffelijk.nl/amweb/11
http://www.hoffelijk.nl/amweb/11
http://www.hoffelijk.nl/amweb/11
http://www.hoffelijk.nl/amweb/11
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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 Lisanne;

• Casus Frans en Janine;

• Kennisvragen Hypothecair 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.
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