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“Een belangrijk onderdeel van het examen 
Hypothecair Krediet is het overgangsrecht 
voor bestaande eigenwoningschulden en 

kapitaalverzekeringen eigen woning.”
• Rob Timmermans •

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
Paul (38) en zijn vrouw Marjan (41) hebben een andere woning gekocht. Daarom maken zij een afspraak met hun hypotheekadviseur.

Financiële gegevens

Paul heeft een inkomen uit vast dienstverband van € 85.000,- per jaar. Marjan werkt niet.

Samen hebben zij aan spaargeld een bedrag van € 180.000,-.

Woonsituatie

Paul en Marjan hebben hun voormalige eigen woning op 15 december 2015 verkocht voor € 350.000,-. Op deze woning zat een 

eigenwoningschuld van € 170.000,-. Dat was een bankspaarhypotheek. De afgelopen maanden hebben zij een woning gehuurd.

De koopsom van de nieuwe woning is € 520.000,-. De aankoopkosten bedragen 4%.

Wensen

Paul en Marjan willen zo snel mogelijk van hun hypotheekschuld af zijn. Dit heeft alles te maken met de wens van Paul om minder  

te gaan werken en meer van het leven te gaan genieten. Daarom bestaat de nieuwe hypotheek uit de volgende leningdelen:

• € 170.000,- bankspaarhypotheek; en

• € 130.000,- lineaire hypotheek.

Genieten doen zij het liefst op hun favoriete vakantieplek. Zij hebben daar een appartement gezien met een koopsom van € 85.000,-.

Zij zijn bereid daarvoor een deel van hun spaargeld te gebruiken, maar zouden wel graag € 44.000,- beschikbaar houden voor 

onvoorziene uitgaven of om een deel van een eventuele uitbouw van de nieuwe woning te betalen.

Bijlagen:

• Annuïteitentabel

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Bijlage_Annuiteitentabel.pdf
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Vraag 1
Paul en Marjan hebben bij de verkoop van hun vorige woning de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) in stand gehouden. De inleg is 

steeds voldaan en de SEW loopt nu in box 3.

Op welke datum moet de financiering van de nieuwe eigen woning uiterlijk gepasseerd zijn om de SEW weer in box 1 te plaatsen?

 a. 15 december 2016

 b. 31 december 2016

 c. 31 december 2017

Feedback:

Op grond van het overgangsrecht voor de KEW/SEW/BEW kan een KEW/SEW/BEW weer naar box 1 worden overgebracht.  

Dit kan alleen als dit uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het jaar dat zij naar box 3 is gegaan gebeurt. Voorwaarde is dat in  

de tussenliggende periode gewoon premies zijn betaald binnen de bandbreedte 1:10. De voormalige woning is op 15 december 

2015 verkocht, waardoor er uiterlijk op 31 december 2016 weer sprake moet zijn van een eigen woning.

Toetsterm:

1e.12 De kandidaat kan uitleggen en berekenen wat de gevolgen zijn van het afkopen, wijzigen, (fiscaal) voortzetten en het  

verpanden van een KEW, SEW en BEW.

 Praktische tip:

Data kunnen verspreid over de casus vermeld worden. Het tekenen van een tijdbalk kan een hulpmiddel zijn om meer overzicht  

te krijgen.
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Vraag 2
Marjan is van plan volgend jaar te gaan werken. Zij heeft zicht op een leuke functie bij een adviesbureau, met een bijbehorend salaris 

van € 30.000,- per jaar. 

Stel dat het inkomen van Marjan in 2017 nodig is om een eventuele uitbouw te financieren. Welk deel van haar inkomen mag dan 

worden meegenomen voor de bepaling van het financieringslastpercentage?

 a. 50% van haar inkomen.

 b. 60% van haar inkomen.

 c. 100% van haar inkomen.

Feedback:

Per 1 januari 2017 mag het laagste inkomen voor 60% worden meegewogen. In 2016 is dat 50%. Het gevonden 

financieringslastpercentage mag vervolgens op het totale gezinsinkomen worden toegepast.

Toetsterm:

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

 Praktische tip:

Sommige actualiteiten zijn zo relevant, dat deze al verwerkt worden in het examen. Bekijk de actualiteiten op de website van  

het CDFD.
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Vraag 3
Paul en Marjan overwegen om de uitbouw eventueel te financieren. Het benodigde bedrag is € 45.000,-. Deze lening willen zij in 

twintig jaar aflossen. Zij hebben een voorstel liggen voor een maandelijkse annuïtaire aflossing met een jaarrente van 4%.

Hoeveel bedraagt de toename van hun maandlast in de eerste maand nadat zij deze lening aangaan? Maak gebruik van de  

annuïteitentabel in de bijlage.

 a. € 214,84

 b. € 272,69

 c. € 292,03

Feedback:

De looptijd is 240 maanden en de rente per maand is 4% / 12 = 0,3333%. De annuïteitenfactor conform tabel is 165,0219.  

De extra maandlast bedraagt dan € 45.000,- / 165,0219 = € 272,69.

Toetsterm:

1h.2 De kandidaat kan de netto en bruto woonlasten berekenen op basis van verschillende situaties en scenario’s 

(arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en langleven/pensionering).

 Praktische tip:

Als verwezen wordt naar een bijlage, dan is deze bijlage relevant voor het beantwoorden van de vraag. Bekijk eerst goed in de casus 

wat uit de bijlage gehaald moet worden (bijvoorbeeld een periode van twintig jaar in plaats van de veel voorkomende dertig jaar).
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Vraag 4
Paul en Marjan hebben de financiering voor de nieuwe woning rond. De totale nieuwe eigenwoningschuld bedraagt inderdaad de 

voorgestelde som van € 300.000,-. Nu willen zij weten of het nog mogelijk is het appartement te kopen uit eigen middelen. Hierbij 

moet rekening worden gehouden met hun wensen.

Welke reactie van de hypotheekadviseur is daarover juist?

 a. Zij kunnen het appartement wel kopen. Dan blijft er meer dan € 44.000,- over voor onvoorziene uitgaven.

 b. Zij kunnen het appartement wel kopen, maar dan blijft er minder dan € 44.000,- over voor onvoorziene uitgaven.

 c. Zij kunnen het appartement niet meer kopen uit eigen middelen, omdat zij hier onvoldoende spaargeld voor hebben.

Feedback:

Kosten nieuwe woning                   € 520.000,- + 4% =   € 540.800,-

Eigenwoningreserve   € 350.000,- -/- € 170.000,- =  € 180.000,-  -/-

Maximale eigenwoningschuld                           € 360.800,-

Nieuwe eigenwoningschuld      € 300.000,-

Benodigde inbreng eigen geld                      €   60.800,-

Resteert aan eigen geld                                         € 180.000,- -/- € 60.800,- = € 119.200,-

Appartement (kan gekocht worden)                      €    85.000,- -/-

Resteert aan eigen geld                       €    34.200,-

De prijs van het appartement is € 85.000,-. Zij kunnen het appartement kopen, maar houden dan minder over dan € 44.000,-.

Toetsterm:

2e.1 De kandidaat kan de mogelijkheden presenteren.

 Praktische tip:

Maak berekeningen zo basaal mogelijk. Let daarnaast op de Loan-To-Value-ratio (LTV). In 2016 mag maximaal 102% van de  

marktwaarde geleend worden, in 2017 nog 101%.



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

http://www.hoffelijk.nl/amweb/41
http://www.hoffelijk.nl/amweb/41
http://www.hoffelijk.nl/amweb/41
http://www.hoffelijk.nl/amweb/41
http://www.hoffelijk.nl/amweb/41
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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 Hypothecair Krediet; 

• Casus Tess en Huub;

• Casus Patrick en Jolanda. 

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.


