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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

“Gemeenten bepalen de 
voorwaarden van de 
Blijverlening, maar 
moeten altijd voldoen 
aan een vast aantal 
kenmerken.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_hypothecair_krediet_2017.pdf
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Casus
Margot is een alleenstaande vrouw van 61 jaar oud. Ze heeft een afspraak gemaakt met haar adviseur Hypothecair Krediet, omdat 

haar mobiliteit afneemt en ze daardoor op korte termijn aanpassingen wil laten doorvoeren in haar woning. 

Financiële positie

Margot werkt als docent gebarentaal en heeft een bruto maandsalaris van € 2.500,-.

Wanneer Margot de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, geniet zij naast haar AOW ook inkomen uit een lijfrente die zij jarenlang heeft 

opgebouwd. Verder heeft Margot geen werknemerspensioen opgebouwd. De lijfrente heeft een fiscale lijfrenteclausule en keert 

vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd twintig jaar lang uit. De bruto maandelijkse uitkering bedraagt € 600,-.

Blijverslening

Margot heeft voor de aanpassingen in haar woning in totaal € 2.400,- nodig voor het verwijderen van drempels en het verbreden van 

de deurposten.

De gemeente waarin Margot woont, biedt de Blijverslening aan.

Toekomst

Margot heeft sinds kort een nieuwe vriend, Jaron van 53 jaar oud. Jaron wil graag naar een nieuwe woning verhuizen en het stel 

overweegt daar samen in te trekken. Zij zouden dan volgend jaar samen een gelijkvloerse woning willen kopen voor € 200.000,-  

(met een marktwaarde van € 200.000,-). Margot en Jaron willen graag een woning met NHG.
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Vraag 1
Kan Margot volgens de kenmerken van een Blijverslening in aanmerking komen voor een hypothecaire Blijverslening, voor de 

aanpassingen aan haar huidige woning?

 a. Nee, Margot leent te weinig om in aanmerking te komen voor een hypothecaire Blijverslening.

 b. Nee, Margot is te oud voor een hypothecaire Blijverslening.

 c. Nee, maar Margot komt wel in aanmerking voor een consumptieve Blijverslening.

 d. Ja, Margot komt in aanmerking voor een hypothecaire Blijverslening.

Toetsterm:

3c.1 Een passende hypotheekconstructie opstellen. 

Feedback:

Om in aanmerking te komen voor een hypothecaire Blijverslening moet het te lenen bedrag minimaal € 2.500,- bedragen. Voor 

de consumptieve Blijverslening is het minimumbedrag ook gesteld op € 2.500,- en moet de aanvrager jonger zijn dan 76 jaar.

 Praktische tip:

Wanneer wordt gekozen voor de hypothecaire Blijverslening, moet deze lening bij verkoop van de woning worden afgelost. Dit geldt 

overigens niet voor de consumptieve Blijverslening, bij verkoop van de woning mag die lening blijven lopen.
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Vraag 2
Stel dat Margot en Jaron in 2018 een nieuwe woning kopen en ze een annuïtaire lening aangaan met een looptijd van dertig jaar. 

Kan bij de berekening van de leencapaciteit de lijfrente van Margot dan worden meegenomen volgens NHG?

 a. Nee, zij heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

 b. Nee, de uitkeringsduur is niet lang genoeg.

 c. Ja, er rust een fiscale lijfrenteclausule op.

Toetsterm:

3c.2 Het advies onderbouwen.

Feedback:

De einddatum van de berekende uitkeringen mag niet liggen vóór de einddatum van de lening. De huidige AOW-gerechtigde 

leeftijd is gesteld op 67 jaar en 3 maanden. Als de uitkeringsduur 20 jaar is, stopt de uitkering op haar 87e levensjaar. De 

hypothecaire lening heeft een looptijd van 30 jaar. De einddatum van de lening is dan gesteld op haar 92e levensjaar.

 Praktische tip:

De geldverstrekker bepaalt het inkomen uit de lijfrente aan de hand van de volgende rekenregels:

• Het prognoserendement bedraagt maximaal 4% of het historisch rendement indien dit lager is; en

• De rekenrente bedraagt maximaal de Ultimate Forward Rate (UFR) zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.

Op basis van deze rekenregels kan de geldverstrekker zelf de te verwachten lijfrente-uitkering berekenen. Een opgave van de 

betreffende verzekeraar volstaat ook.
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Vraag 3
Na slechts een korte zoektocht staan Margot en Jaron oog in oog met hun droomhuis. De woning is gelijkvloers en heeft precies de 

marktwaarde waarnaar ze op zoek waren. Zij kopen deze woning nog in 2017. Eind 2017 ontvangen ze het renteaanbod van de 

geldverstrekker en begin 2018 ontvangen ze het bindend aanbod. 

Welk bedrag kunnen Margot en Jaron lenen op basis van loan-to-value?

 Antwoord: € 200.000,-

Toetsterm:

3c.2 Het advies onderbouwen.

Feedback:

Bij het bindend aanbod wordt getoetst aan de voorwaarden en normen die op dat moment gelden. Voor 2018 geldt een  

LTV-ratio van 100%, wat maakt dat zij maximaal € 200.000,- kunnen lenen.

 Praktische tip:

Bij de jaarwisseling van 2016 naar 2017 was een overgangsperiode van toepassing. Hierin gold dat aanvragers die ná 1 januari 2017 

een bindend aanbod kregen, maar vóór 31 december 2016 een aanvraag hadden ingediend, door de geldverstrekker werden 

getoetst aan de leennormen uit 2016. Deze overgangstermijn gold tot 1 februari 2017.



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/53
http://www.hoffelijk.nl/amweb/53
http://www.hoffelijk.nl/amweb/53
http://www.hoffelijk.nl/amweb/53
http://www.hoffelijk.nl/amweb/53
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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 Erik;

• Casus Luuk en Iris. 

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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