
PE Hypothecair Krediet

Examentraining Amweb

PE-examen Hypothecair Krediet
Aantal vragen 24

Kennis & Begrip 17

Vaardigheden & Competenties 7

Max. te behalen punten 31

Tijdsduur 75 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“De nieuwe PE-examens     
  bestaan enkel nog uit 
  kennis- en begripvragen 
  en vaardigheden- en
  competentievragen over 
  de actualiteiten.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_hypothecair_krediet_2017.pdf


Examentraining Amweb | PE Hypothecair KredietHoffelijk 2017 © 2

Casus
Figo (27) is bezig met de financiering van de door hem aangekochte eerste eigen woning. Op basis van zijn inkomen kan Figo de 

financiering niet rondkrijgen. Figo weet nog niet wat de passeerdatum zal zijn voor deze woning. Naar verwachting is dit eind 2017 

of begin 2018. De ouders van Figo hebben toegezegd dat zij hem eenmalig een bedrag van € 75.000,- schenken om de financiering 

wel rond te krijgen. Ze willen hierbij gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning. 

Ook Figo’s oma wil hem een bedrag schenken voor het huis. Zij wil € 100.000,- schenken, ook onder gebruikmaking van de eenmalig 

verhoogde schenkingsvrijstelling. Zij gunt haar kleinzoon de laagst mogelijke maandlasten. Oma wil dit bedrag wel gespreid over een 

aantal jaren schenken, omdat zij het totaalbedrag nu nog niet beschikbaar heeft.

Oma is van plan om de komende jaren de volgende schenkingen te doen:

2017 € 40.000,-

2018 € 20.000,-

2020 € 40.000,-

De ouders van Figo hebben het volledige bedrag wel beschikbaar. Zij hebben de schenking op 5 juni 2017 aan Figo overgemaakt. 

Bijlagen:

• Tarieven schenken en erven

• Vrijstellingen schenkbelasting

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Amweb_Casus_2017_HK_Bijlage_1.pdf
https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Amweb_Casus_2017_HK_Bijlage_2.pdf
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Vraag 1
Figo ziet de schenking van zijn ouders op zijn rekening staan, terwijl hij hen had gevraagd nog niets over te maken. De financierings-

aanvraag is namelijk nog niet afgerond. Hij vraagt aan zijn adviseur wat hiervan het mogelijke gevolg is voor de schenkbelasting.

Welk van de onderstaande antwoorden op deze vraag is inhoudelijk juist?

 

 a. Dat heeft nu nog geen gevolgen voor de schenkbelasting. Wel moet Figo het bedrag uiterlijk in 2019 gebruiken voor  

  zijn eigen woning.

 b. Dat heeft nu nog geen gevolgen voor de schenkbelasting. Figo zal er wel voor moeten zorgen dat hij in 2017 ook een 

  eigen woning heeft.

 c. Dat heeft direct gevolgen voor de schenkbelasting. Omdat Figo nu geen eigen woning heeft, is de eenmalig verhoogde  

  schenkingsvrijstelling niet van toepassing.

Toetsterm:

3c.5 De kandidaat kan adviseren over extra zekerheden of alternatieve financieringswijze.

Feedback:

Het geschonken bedrag moet uiterlijk in het tweede kalenderjaar (2019) na het kalenderjaar waarin de eerste schenking is 

gedaan (2017) worden aangewend voor de eigen woning.

 Praktische tip:

Belangrijk is dat de ontvanger in alle jaren van spreiding nog jonger is dan 40 jaar. Let daarom ook goed op de leeftijd(en) in de casus.
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Vraag 2
De oma van Figo wil hem in 2017 een eerste bedrag schenken. Omdat zij transparant wil zijn naar haar andere kleinkinderen, wil zij 

de schenking schriftelijk vast laten leggen. Figo informeert bij zijn adviseur welke voorwaarden zijn oma hierbij kan opnemen als zij 

bij de schenking gebruik willen maken van de verhoogde schenkingsvrijstelling.

Welk van de onderstaande antwoorden daarop is juist?

 

 a. Oma mag geen enkele voorwaarde verbinden aan de schenking.

 b. Oma mag geen voorwaarden verbinden aan de schenking, behalve dat mag worden vastgelegd dat deze vervalt als Figo  

  de schenking niet voor zijn eigen woning gebruikt.

 c. Oma is vrij te bepalen onder welke voorwaarden zij de schenking voor de woning van Figo doet.

Toetsterm:

3c.5 De kandidaat kan adviseren over extra zekerheden of alternatieve financieringswijze.

Feedback:

Er mogen geen voorwaarden worden verbonden aan de schenking. De schenking moet onvoorwaardelijk worden gedaan, maar 

wel mag schriftelijk worden vastgelegd dat de schenking vervalt wanneer de begunstigde het geld niet of niet op tijd gebruikt 

voor de eigen woning.

 Praktische tip:

Het bedrag van de schenking moet daadwerkelijk zijn betaald en dit moet ook schriftelijk kunnen worden aangetoond. Een schenking 

onder schuldigerkenning is dus niet mogelijk.
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Vraag 3
Welk bedrag aan schenkbelasting zal Figo moeten betalen nadat hij alle schenkingen heeft ontvangen? Maak bij het beantwoorden 

van deze vraag eventueel gebruik van de bijlage.

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

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

 

Antwoord:

  € 6.816,78.

Toetsterm:

3c.5 De kandidaat kan adviseren over extra zekerheden of alternatieve financieringswijze.

Feedback:

De schenkingen van ouders en oma cumuleren niet. De laatste schenking van oma in 2020 valt buiten de gespreide periode 

horend bij de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling (drie opeenvolgende kalenderjaren en dus uiterlijk in 2019). In 2020  

kan wel gebruik worden gemaakt van de reguliere schenkingsvrijstelling van € 2.129,- (zie bijlage).

De verschuldigde schenkbelasting wordt als volgt berekend:

€ 40.000,- -/- € 2.129,- = € 37.871,-

€ 37.871,- x 18% = € 6.816,78.

 Praktische tip:

Als de schenking over meerdere jaren wordt ontvangen, komt de schenking in het eerste jaar in plaats van de algemene vrijstellingen 

van € 5.320,- (voor schenkingen aan kinderen) of € 2.129,-. In de andere jaren is er nog wel recht op deze algemene vrijstellingen.



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/44
http://www.hoffelijk.nl/amweb/44
http://www.hoffelijk.nl/amweb/44
http://www.hoffelijk.nl/amweb/44
http://www.hoffelijk.nl/amweb/44
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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 Charel; 

• Casus Wim en Truus;

• 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.


