
  
Kennis- en ervaringstoets als klant afziet van (hernieuwd) advies 

De wetgever stelt het inwinnen van advies niet verplicht, ook niet bij impactvolle 

producten zoals bijvoorbeeld hypotheken. Wel wil de wetgever u als consument in 

bescherming nemen. Ook wij willen dat.  

Wettelijke verplichting voor consument en bemiddelaar  

Daarom moeten klanten die afzien van advies en zelf wel een impactvol product willen 

afsluiten (execution only), een kennis- en ervaringstoets afleggen (met uitzondering van 

overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering). Dit is een wettelijke plicht.  

Wat houdt dit in?  

Het staat ons volgens de wet vrij om zelf de wijze te bepalen waarop wij informatie over 

uw kennis en ervaring inwinnen.  Wel is de inhoud van de informatie die minimaal boven 

tafel moet komen, vastgesteld:  

• financiële producten waarmee u bekend bent;  

• uw inzicht in de eigenschappen en risico’s van het financiële product of dienst;  

• de mate waarin u inzicht heeft in uw eigen financiële situatie;  

• de mate waarin u behoefte hebt aan advies over het betreffende financiële product.  

  

Wellicht dat de AFM in de toekomst nadere regels gaat stellen aan de kennis- en 

ervaringstoets. Op dit moment is dat nog niet bekend.  

  

Als uit de informatie blijkt dat u onvoldoende inzicht heeft, moeten wij als financieel 

dienstverlener u erop wijzen dat het inwinnen van advies raadzaam is. De uitkomst van 

de toets is niet bindend.   

Maar dat betekent niet dat wij de uitkomst van de toets niet serieus nemen.  Als blijkt dat 
u niet in staat bent een hypotheek voor uzelf uit te zoeken of wij menen dat uw kennis en 
ervaring onvoldoende is, dan nemen wij uw opdracht voor ‘execution only’ niet in 
behandeling. Wij kunnen u dan uiteraard alsnog voorzien van advies door een NVHP 
Erkend Hypothecair Planner, de hoogste opleiding voor hypothecair advies.  

En natuurlijk doet ook ú er verstandig aan de uitslag van de test serieus te nemen.  

Vul daarom het antwoordformulier zo volledig mogelijk in. En stuur deze zo spoedig 

mogelijk aan ons retour. Als u de vragen niet volledig of het formulier niet retourneert, 

dan kunnen wij niet beoordelen of u voldoende kennis en ervaring heeft om zelf een 

hypotheek af te sluiten. Kunt u ons een volledig adviesrapport overhandigen, waaruit de 

gevraagde  bemiddeling rechtstreeks en volledig is te herleiden? Dan dient u deze 

vragenlijst ondertekend te retourneren samen met het adviesrapport.  



  

Kennis & ervarings-toets in 3 stappen  
  

Stap 1: Vul onderstaande vragen in  

  

Beantwoord onderstaande vragen en vul de antwoorden in door het vakje te arceren.  

  

1.          Kunt u aangeven wat voor risico u loopt als u uw woning financiert:   

Ο           Ik kan het niet aangeven                     

O           Ik loop geen risico                    

O      Ik loop o.a. het risico om mijn maandlasten (deels) niet meer te kunnen betalen        

  

2.          Kunt u uw ervaring aangeven met woningfinanciering:   

O  Geen ervaring                  

O           Al eerder een hypotheek afgesloten              

O           Al meerdere hypotheken afgesloten          

  

2.b.   Kunt u uw ervaring aangeven met de fiscale eisen aan woningfinanciering:   

O  Geen ervaring.                      

O  Redelijk bekend                  

O  Volledig bekend                    

    

3.          Kunt u aangeven wat de effecten zijn van lange of korte rentevasteperiode?  

O          Nee                         

O          Gedeeltelijk                    

O          Ja, nl …………………………………………………………………………………………………………………….  

             …………………………………………………………………………………………………………………………….  

              

4.           Kunt u aangeven wat de risico’s  zijn van inkomensverlies:   

O  Nee                        

O  Gedeeltelijk          

O           Ja, nl……………………………………………………………………………………………………………………..  

              ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

5.          Heeft u bij de beslissingen voor uw hypotheekkeuze ondersteuning gehad?   

O  Ik heb bij mijn beslissingen gebruikgemaakt van een hypotheekadviseur of 

financieel/hypothecair planner. Zijn/haar adviezen heb ik niet altijd opgevolgd.    

 Ik heb bij mijn beslissingen alleen gebruikgemaakt van een hypotheekadviseur of 

financieel/hypothecair planner die voor mij de beslissingen nam.      

O Ik heb bij mijn beslissingen altijd zelfstandig de keuzes gemaakt.   



            

6.   Heeft u kennis opgedaan over hypotheken door het volgen van een (financiële) 

opleiding en/of workshop/cursus?   

O  Nee                        

O           Ja, maar dat is nog onvoldoende om alles te kunnen overzien       

O  Ja, dat is voldoende om zelfstandig keuzes te maken en de risico’s te begrijpen.   

O  Nee, maar ik heb zowel algemene als specifieke kennis van hypotheken.   

      

7.          Heeft u beroepsmatig te maken (gehad) met woningfinanciering?   

O  Nee.                        

O  Ja.                       

  

8.    Heeft u de productinformatie en de Algemene Voorwaarden van de 

hypotheekverstrekker en het product gelezen en begrijpt u deze?   

O  Ja, gelezen en begrepen  

O  Ja, gelezen maar niet begrepen  

O  Nee, niet gelezen  

  

9.   Zodra u met pensioen gaat daalt waarschijnlijk uw inkomen. Heeft u, nadat u met 

pensioen gaat, nog voldoende inkomen om uw hypotheeklasten te voldoen?   

O  Ja en dit gaat niet ten koste van mijn leefpatroon  

O  Ja maar dit gaat ten koste van mijn leefpatroon  

O  Nee ik denk dat mijn pensioeninkomen niet voldoende is  

O   Ik weet het niet  

  

10.        Waar houden banken rekening mee bij het bepalen van het bedrag dat u 

maximaal kunt lenen?  

O           Uw vaste inkomen(s) 

O  Uw financiële verplichtingen, zoals kredieten, alimentatie en de huur van de grond  

van uw (nieuwe) woning 

O           Of de hypotheekrente wel of niet aftrekbaar is 

O           Alle hierboven genoemde antwoorden 

  

11.   Als u en uw partner uit elkaar gaan kunt u (of kan uw partner) de hypotheek dan 

blijven betalen?   

O           Ja, ik heb (of mijn partner heeft) zelf voldoende inkomen als wij uit elkaar gaan  

O           Nee, ik heb (of mijn partner heeft) onvoldoende inkomen als wij uit elkaar gaan  

O  Ik heb nu geen partner  

O  Ik weet het niet   

  

12.   Als u of uw partner komt te overlijden, kunt u (of kan uw partner) de hypotheek 

dan blijven betalen?   

O           Ja, ik heb (of mijn partner heeft) zelf voldoende inkomen   

O           Nee, maar wij hebben een overlijdensrisicoverzekering hiervoor afgesloten  



O  Ik heb nu geen partner  

O          Nee, ik heb (of mijn partner heeft) onvoldoende inkomen en ook geen verzekering  

  

13.        Welke stelling(en) is/zijn juist?  

A. Als u een hypotheek afsluit voor een nieuwe woning, mag u maximaal 50% 

van de woningwaarde aflossingsvrij lenen.  

B. Het bedrag dat u aan rente betaalt bij een Lineaire Hypotheek, wordt elke 

maand lager.   

O  Alleen antwoord A is juist  

O  Alleen antwoord B is juist  

O  Antwoord A en B zijn juist  

O  Antwoord A en B zijn onjuist  

  

14.        Welke stelling(en) is/zijn juist?  

A. Bij de Bankspaar Hypotheek kunt u zonder gevolgen tussentijds geld 

opnemen van uw bankspaarrekening.  

B. Bij de Annuïteiten Hypotheek betaalt u uw lening pas terug aan het einde 

van de looptijd.   

O  Alleen antwoord A is juist  

O  Alleen antwoord B is juist  

O  Antwoord A en B zijn juist  

O  Antwoord A en B zijn onjuist  

  

15.   Er zijn vele soorten hypotheekvormen. Welke van de onderstaande 

hypotheekvormen geeft een restschuld aan het einde van de looptijd?   

O           Aflossingsvrije Hypotheek  

O  Annuïteiten Hypotheek  

O  Bankspaar Hypotheek  

  

16.   Bent u zich bewust dat u uw maandlasten elke maand op tijd moet betalen? Ook 

bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bij het overlijden van uw partner?   

O  Nee.                        

O  Ja.     

  

17.   U wilt een hypotheek afsluiten zonder voorafgaand advies. Bent u zich ervan 

bewust dat een ander product mogelijk beter bij uw persoonlijke situatie past?   

O  Nee.                        

O  Ja.     

  

18.   Bij een annuïtaire hypotheek kan in het begin een hoger bedrag aan rente 

afgetrokken worden van de inkomstenbelasting. Is deze stelling juist?   

O  Ja  

O  Nee  

O  Weet ik niet  



  

19.   Welke stelling(en) is/zijn juist?  

A. Een belangrijke fiscale consequentie van de Lineaire Hypotheek is dat door 

de afnemende hypotheekschuld de verschuldigde rente steeds minder wordt, 

waardoor ik steeds minder renteaftrek heb.  

B. Bij de lineaire hypotheek wordt tijdens de looptijd van de hypotheek elke 

maand een vast bedrag afgelost.   

O  Alleen antwoord A is juist  

O  Alleen antwoord B is juist  

O  Antwoord A en B zijn juist  

O  Antwoord A en B zijn onjuist  

  

20.   Kenmerk van de Annuïteiten Hypotheek is dat door de maandelijkse terugbetaling 

een lager bedrag aan rente verschuldigd is tijdens de looptijd van de hypotheek. Is 

deze stelling juist?   

O  Ja  

O  Nee  

O  Weet ik niet  

  

21.   Bij de Aflossingsvrije Hypotheek resteert aan het einde van de looptijd van de 

lening nog een schuld, die moet worden terugbetaald uit eigen middelen of uit de 

verkoop van de woning. Is deze stelling juist?   

O  Ja  

O  Nee  

O  Weet ik niet  

  

22.   Als wij u niet adviseren, moet u zelf rekening houden met uw kennis en ervaring, 

uw doelen, uw financiële situatie en uw risicobereidheid. Vervolgens bepaalt u 

zelf welk product het beste past bij uw persoonlijke situatie. Bent u zich hiervan 

bewust?   

O  Ja  

O  Nee  

  

  

  

Stap 2:   De uitkomst   

  

Achter elke antwoordmogelijkheid staat intern een score vermeld. Bewust wordt deze 

niet op voorhand kenbaar gemaakt, omdat anders de toets hierdoor beïnvloed zou 

kunnen worden.  

  

  

  

  

  



  

  

Stap 3: Wat doen wij met deze uitkomsten?   

  

Met de uitkomst kunnen wij een inschatting maken of u voldoende kennis en ervaring 

hebt met hypothecaire financieringen. En of u voldoende op de hoogte bent van de 

risico’s die hiermee gepaard gaan, zowel fiscaal als financieel.   

  

Wanneer uit deze uitkomst blijkt dat uw kennis en ervaring onvoldoende is om zonder 

voorafgaand advies zelf een hypotheek af te sluiten, raden wij u dringend aan alsnog 

advies in te winnen. 

  

Een erkend hypothecair planner of hypotheekadviseur is als geen ander in staat u hierbij 

te ondersteunen. Hij of zij kan samen met u bepalen wat een passende keuze is bij uw 

financiële situatie en wensen.  

  

Let op: Het afsluiten van dit product kan grote gevolgen hebben voor uw financiële 

situatie, nu en in de toekomst. Als u besluit dit product zonder advies af te sluiten, dan 

bent u zelf verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen als dit product (achteraf) niet 

passend voor u blijkt te zijn.  

  

  

Getekend te       op  

  

  

  

Naam klant  

  

  

Handtekening klant  

  

  

Naam behandelaar FACN    Remko Grijm FFP RFEA EHP EFA 

  

Handtekening bemiddelaar     


