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Examentraining Amweb

“Richt je als adviseur niet enkel op
het financiële aspect, maar neem

ook de wensen en doelen van 
de klant in aanmerking.”

• Rob Timmermans •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 32

Kennis & Begrip 15

Vaardigheden & Competenties 15

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 49

Tijdsduur 90 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 23

Kennis & Begrip 10

Vaardigheden & Competenties 11

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 36

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/consumptief-krediet
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d692206361c_PE%2B%20Adviseur%20consumptief%20krediet%20012014.pdf
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Casus
Ria (63) is een alleenstaande vrouw en heeft een vast dienstverband als parttime secretaresse met een inkomen van € 1.600,- netto 

per maand. Zij heeft een huurwoning in Rotterdam en betaalt hiervoor een huurprijs van € 700,-, waarvoor zij € 150,- huurtoeslag 

ontvangt . Ria betaalt per maand € 100,- aan zorgpremie en ontvangt zij een maandelijkse zorgtoeslag van € 54,-.

Ria’s echtgenoot is een aantal jaar geleden bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Ria vindt dat het tijd is om op vakantie te 

gaan met haar vriendin Jacqueline, om een nieuwe start te maken. Zij wil graag naar de wijnkastelen in de Bourgogne en de  

Champagnestreek. Ook staat een bezoek aan Parijs op de planning, daar zijn Ria en Sybren, haar overleden echtgenoot, voor het 

eerst samen op vakantie geweest. Het lijkt haar heerlijk om met een nieuwe auto door Frankrijk te reizen, maar ze heeft geen 

vermogen om een nieuwe auto te kopen. Momenteel heeft ze voor haar huidige auto een persoonlijke lening lopen, die tot € 3.200,- 

is afgelost. De nieuwe auto zal € 10.000,- kosten en Ria kan haar huidige auto nog verkopen voor € 2.000,-.

Bijlage bij de casus:

• Normen gedragscode

https://www.hoffelijk.nl/downloads/NormenGedragscodeConsumptiefKrediet.pdf
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Vraag 1
Welk document geeft het meeste inzicht in de financiële positie van Ria?

 a. Een recent UPO.

 b. Een recente loonstrook.

 c. Een werkgeversverklaring.

 d. Een schriftelijke bevestiging van de werkgever inzake onbetaald verlof.

Feedback: 

Ria bereikt binnen enkele jaren de AOW-gerechtigde leeftijd. Een uniform pensioenoverzicht (UPO) zal daardoor het meeste 

inzicht geven in de financiële positie van Ria. Een recente loonstrook geeft ná een recent UPO het meeste inzicht in de financiële 

positie van Ria. 

Toetsterm:

2c.3 Inkomen vaststellen. Aan de hand van de meegeleverde bewijsstukken, zoals loonstrook, uitkeringsspecificatie en UPO.

 Praktische tip:

Het netto-inkomen van de consument bestaat uit inkomstenbronnen met een bestendig karakter (herrekend naar maandbasis), 

waarin niet worden meegenomen:

• Zorgtoeslag; 

• Vakantiegeld;

• Kinderbijslag;

• Reiskostenvergoeding;

• Tegemoetkoming schoolkosten; en

• Belastingteruggave ziektekosten.

Er moet dus worden uitgegaan van vast terugkerende netto inkomsten.
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Vraag 2 
Welk kredietbedrag is benodigd voor de situatie van Ria? 

Ga er hierbij vanuit dat de bestaande lening volledig wordt afgelost en geïntegreerd in de nieuwe lening. Houd eventuele kosten 

buiten beschouwing.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in. 

Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

 Antwoord: € 11.200,00

Feedback: 

Aanschafprijs nieuwe auto: € 10.000,-

Inruilwaarde huidige auto: € 2.000,- -/-

Bestaande lening: € 3.200,-  +   

Benodig krediet: € 11.200,-

Toetsterm:

3a.1 Gegevens voor het klantprofiel analyseren. De kandidaat berekent de kredietsom, de limiet, de maandtermijn, het  

contractbedrag, de looptijd, de leencapaciteit en risico’s op de juiste wijze, indien gewenst met behulp van de software.

 Praktische tip:

Bij een nieuw krediet is het belangrijk om te kijken of een bestaande lening afgelost en geïntegreerd kan worden in de nieuwe lening 

en of er een inruilwaarde van toepassing is.
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Vraag 3 
Wat is de leencapaciteit van de Ria? 

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in. 

Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

 Antwoord: € 11.475,00

Feedback: 

Stap 1: (leennorm bepalen): 15% x (netto maandinkomen -/- basisnorm -/- woonnorm) + basisnorm.

Stap 2: (aflossingscapaciteit bepalen): netto maandinkomen -/- leennorm -/- vaste lasten.

Stap 3: (leencapaciteit bepalen): aflossingscapaciteit x 50 óf: aflossingscapaciteit / 2%

Stap 1: € 97,50 (= 15% x (€ 1.600,- -/-€ 723,- -/- € 227,-)) + € 723,- = € 820,50

Stap 2: € 1.600,- -/- € 820,50 -/- € 550 (= € 700,- -/- € 150,-) = € 229,50

Stap 3: € 229,50 x 50 = € 11.475,00

Toetsterm:

3a.1 Gegevens voor het klantprofiel analyseren. De kandidaat berekent de kredietsom, de limiet, de maandtermijn, het  

contractbedrag, de looptijd, de leencapaciteit en risico’s op de juiste wijze, indien gewenst met behulp van de software.

 Praktische tip:

Onder vaste lasten worden in elk geval verstaan:

• Werkelijke woonlast;

• Alimentatie (zowel partner- als kinderalimentatie);

• Financieringslasten.

De netto woonlasten bij een huurwoning bedragen de huurprijs verminderd met een eventueel ontvangen huurtoeslag.
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Vraag 4
U vertelt Ria dat zij BKR-getoetst zal worden door middel van een CKI-toets, waarop zij vraagt: 

“Welke taken voert het BKR uit met betrekking tot de toets?”

Welk(e) antwoord(en) is/zijn correct?

 a. Het informeren over kredietgegevens.

 b. Het registreren van kredietgegevens.

 c. Het aanleveren van kredietgegevens.

 d. Het beoordelen van kredietgegevens.

Feedback: 

De hoofdactiviteit van BKR is het informeren over kredietgegevens. Hiervoor beheert en verzorgt het BKR het Centraal Krediet 

Informatiesysteem (CKI), waarin de gegevens van consumenten aan wie deelnemers kredieten of kredietfaciliteiten hebben 

verstrekt zijn opgenomen.

Toetsterm:

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

 Praktische tip:

 BKR beoordeelt absoluut geen kredietgegevens, dit doen de kredietverstrekkers zelf.
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Vervolg casus
Ria heeft na verloop van tijd vier leningen lopen:

Kredietvorm Kredietsom Rente per jaar Rente per maand

Krediet A € 10.000,- 10% 0,829%

Krediet B € 5.000,- 12% 0,994%

Krediet C € 8.000,- 9% 0,720%

Krediet D € 5.000,- 11% 0,912%

Voor het oversluiten van de leningen van Ria adviseert u het volgende:

De leningen met een rente boven 9,6% per jaar worden overgesloten tot één lening. Deze nieuwe lening heeft een rente van 0,766% 

per maand.

Vraag 5
Hoeveel rente betaalt Ria de eerste maand minder door het oversluiten van het krediet?

Ga uit van de volledige kredietsommen. Laat eventuele kosten buiten beschouwing.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in. 

Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in.

 Antwoord: € 25,00

Feedback: 

Totaal aan krediet wordt € 20.000,- overgesloten.

Lening € 10.000,-: 0,829% per maand = € 10.000,- / € 20.000,- x 0,829 = 0,4145%

Lening € 5.000,-: 0,994% per maand = € 5.000,- / € 20.000,- x 0,994 = 0,2485%

Lening € 5.000,-:  0,912% per maand = € 5.000,- / € 20.000,- x 0,912 = 0,228%

0,4145 + 0,2485 + 0,228 = 0,891% oude percentages, evenredig over het totale bedrag per maand.

0,891% (oud) - 0,766% (nieuw) = 0,125% minder door oversluiten.

0,125% x € 20.000,- = € 25,00 minder aan betaalde rente de eerste maand.

Toetsterm:

2e.1 De mogelijkheden presenteren. Alle relevante financiële consequenties zijn voor de klant duidelijk.

 Praktische tip:

Let tijdens het berekenen goed op wanneer je met percentages rekent en wanneer je met absolute getallen rekent. Controleer ook of 

jouw antwoord wel degelijk het antwoord op de vraag is. Geen percentage invullen als er om een bedrag gevraagd wordt.



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/16
http://www.hoffelijk.nl/amweb/16
http://www.hoffelijk.nl/amweb/16
http://www.hoffelijk.nl/amweb/16
http://www.hoffelijk.nl/amweb/16
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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 Consumptief Krediet; 

• Casus Frank en Eva;

• Casus Marck en Pien. 

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.


