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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: UBO-register  

Wie heeft inzage in het openbare deel van het UBO-register?  
  

A. Iedereen.  
B. Alleen bevoegde autoriteiten.  

C. Alleen financiële instellingen.  
 
Kennisvraag: Essentiele informatiedocument 

Welk document is vervangen door het Essentiele informatiedocument? 
 

A. Het dienstverleningsdocument. 
B. Het prospectus. 
C. De financiële bijsluiter.  

 
Kennisvraag: Stijging AOW-leeftijd   

Op 1 januari 2020 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd ingegaan. 
Vanaf welk jaar wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in 
deze wet?  

  
A. 2022.  

B. 2023.  
C. 2024.  
D. 2025.  
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Kennisvraag: Regeling aanpak flitskrediet 
Voor wie geldt de regeling aanpak flitskrediet? 

Twee antwoorden zijn juist 
 
A. Voor Milou die in juli 2021 via een Duitse kredietaanbieder een minikrediet 

van €100 heeft afgesloten en die zij binnen 3 maanden terugbetaald. 

B. Voor Ronald die in augustus 2020 via een Italiaanse kredietaanbieder 
een krediet heeft afgesloten van €500 die hij in 3 maanden 

terugbetaald. 
C. Voor Chris die in december 2019 via een Franse kredietaanbieder een 

krediet heeft afgesloten van €500 en dit binnen 6 maanden 
terugbetaald. 
 

 
Kennisvraag: Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding 

Voor wie geldt de lagere maximale kredietvergoeding van 10%? 
 
A. Suzan Die een doorlopend krediet heeft en in december 2021 daarvan €2.000 

opneemt.  
B. Stijn die in juli 2020 een aflopend krediet heeft afgesloten en deze afbetaalt 

in 5 jaar tijd.  
C. Nicky die in maart 2020 voor een bedrag van €150 rood stond op zijn 

betaalrekening.  
 
Kennisvraag: BKR 

Een klant kan om privacy redenen alleen zijn BKR eigen gegevens opvragen. 
Welke twee uitzonderingen gelden daarop??  

 
A. Bewindvoerders en ouders.  
B. Nabestaanden en ouders. 

C. Nabestaanden en bewindvoerders. 
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Vaardigheidsvraag: Verlofregelingen   

Simon is op 1 augustus 2020 vader geworden van zijn dochter Sophia. Hij kiest 
ervoor om naast het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof op te nemen. 

Er zijn géén aanvullende afspraken gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst 
van Simon.  
  

Hoeveel krijgt Simon betaald gedurende het verlof?  
  

A. Zowel tijdens het geboorteverlof als tijdens het aanvullend geboorteverlof 
krijgt Simon 100% van zijn loon doorbetaald.   

B. Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 70% van zijn loon doorbetaald. 

Tijdens het extra geboorteverlof krijgt Simon geen loon.   
C. Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 100% van zijn loon doorbetaald en 

tijdens het aanvullend geboorteverlof 70% van het (maximum) dagloon.   
 
Vaardigheidsvraag: Passend consumptief krediet  

Aanleiding gesprek   
Iris heeft een afspraak met haar financieel adviseur. Ze wil graag haar huidige 

kredieten oversluiten.  
  

Kredietgegevens   
Het gaat om onderstaande kredieten:  
  

Kredietvorm  Kredietsom  
Wanneer 
afgesloten  

Rente per 
maand  

Doorlopend 
krediet  

€3.000 (waarvan €1.000 is 
opgenomen)  

2016  0,721%  

Persoonlijke 

lening  
€4.000 (openstaand bedrag)  2018  0,750%  

  

Overige gegevens  
• Ze heeft in het verleden geen betalingsachterstanden gehad.   
• De nieuwe kredietverstrekker houdt zich aan normen van de VFN 

gedragscode.   
• Op basis van de VFN-gedragscode heeft Iris een afloscapaciteit van 

€150. Als Iris de kredieten oversluit is haar nieuwe maandlast €156. Iris 
betaalt momenteel €187 per maand aan haar huidige kredieten.  
• De rente op het nieuwe krediet bedraagt 0,658% per maand.  

  
Kan Iris haar huidige kredieten oversluiten?  

  
A. Het is niet mogelijk om de leningen over te sluiten, omdat het doorlopend 

krediet voor mei 2019 is afgesloten.   

B. Het is op basis van de VFN gedragscode wel mogelijk om de leningen over te 
sluiten.  

C. Het is niet mogelijk om de leningen over te sluiten, omdat haar afloscapaciteit 
te laag is.  
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Vaardighedenvraag: Actualisatie leennormen 

De volgende gegevens zijn over Wanda bekend: 

• Ze is alleenstaand. 
• Haar bruto maandinkomen is €1.720. Netto is dat: €1.600 per maand. 

• Haar bruto hypotheeklasten zijn: €340 per maand. 
• Ze heeft geen leningen elders.  

 

Houd rekening met de volgende gegevens: 
• basisnorm: €1.071; 

• opslagpercentage: 15%; 
• minimuminkomen €1.523; 

• surplus voor eigenwoningbezit: €60; 
• modaal bruto maandinkomen: €2.700 per maand.  

 

Wanda wil een consumptief krediet afsluiten. Hoeveel is haar maximale 
leencapaciteit? 

 
Vul het bedrag in met twee cijfers achter de komma. 
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Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 

 
Kennisvraag: UBO-register  
Het juiste antwoord is: Iedereen. (A)  
  

Iedereen mag de gegevens van een organisatie en van haar UBO's tegen een 
tarief van €2,50 raadplegen. Wel wordt iedereen die gegevens opvraagt, door de 

Kamer van Koophandel geregistreerd. Bevoegde autoriteiten hebben inzage in 
meer gegevens dan alleen de openbare gegevens.  
  

Toetsterm 1b.3  

 
Kennisvraag: Essentiele informatiedocument 
Het juiste antwoord is: De financiële bijsluiter. (C) 

 
Het doel van de invoering van het Eid is het vergroten van de transparantie van 

beleggingsproducten, ter bescherming van de belegger. Dit document vervangt 
de Nederlandse financiële bijsluiter en heeft in de gehele Europese Unie een 
uniforme vorm en inhoud.  

 
Toetsterm 1f.2 

 
Kennisvraag: Stijging AOW-leeftijd   

Het juiste antwoord is: 2025 (D)  
  
In de oude situatie tot 1 januari 2020 was de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 

levensverwachting vanaf 2022. In de nieuwe situatie is de koppeling aan de 
levensverwachting pas in 2025 aan de orde.   
  

Toetsterm 1d.8  
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Kennisvraag: Regeling aanpak flitskrediet 

Het juiste antwoord is: Voor Milou die in juli 2021 via een Duitse 
kredietaanbieder een minikrediet van €100 heeft afgesloten en die zij binnen 3 

maanden terugbetaald. (A) Voor Ronald die in augustus 2020 via een Italiaanse 
kredietaanbieder een krediet heeft afgesloten van €500 die hij in 3 maanden 
terugbetaald. (B) 

 
De Regeling aanpak flitskrediet geldt voor consumptieve kredieten die vanaf 1 

januari 2020 zijn gesloten. De Regeling aanpak flitskrediet geldt ook voor 
kredieten van minder dan €200 en kredieten die binnen 3 maanden moeten 
worden afgelost.   

 
Toetsterm 1a.1 

 
Kennisvraag: Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding 
Het juiste antwoord is: Suzan die een doorlopend krediet heeft en in december 

2021 daarvan €2.000 opneemt. (A) 

 
De maximale kredietvergoeding geldt voor alle consumptieve leningen. 

Hieronder vallen persoonlijke en doorlopende kredieten, 
creditcardkredieten en roodstanden op betaalrekeningen. De verlaging is 

van toepassing op alle opnames gedaan na 10 augustus 2020 op deze 

leningen of nieuw afgesloten leningen na 10 augustus 2020. Voor 
aflopende consumptieve kredieten die al voor deze datum zijn afgesloten, 

geldt de verlaging niet.  
 
Toetsterm 1b.2  
 
Kennisvraag: BKR 

Het juiste antwoord is: Nabestaanden en bewindvoerders. (C) 

 
Via de website van Stichting BKR kan een klant zijn eigen BKR-registratie 

opvragen. Dit kan digitaal. De klant identificeert zichzelf met zijn bankpas 
via iDIN. Om privacy redenen is het alleen mogelijk om je eigen gegevens 

op te vragen. Er zijn twee uitzonderingen:  
• Nabestaanden kunnen voor een overleden persoon een 

kredietoverzicht aanvragen. 
• Bewindvoerders kunnen voor personen die niet zelfstandig kunnen 

handelen en onder bewind zijn gesteld een kredietoverzicht 
aanvragen. 

 
Toetstem 1b.3 
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Heeft u na het maken van dit oefenexamen nog extra ondersteuning nodig? Wij 
hebben voor u de volgende opleidingen om u optimaal voor te bereiden op het 

examen: 
• Zelf leren met het digitaal zelfstudiepakket 
 

Wilt u direct uw examen boeken, ga dan naar www.eifd.nl 
 

Vaardigheidsvraag: Verlofregelingen  

Het juiste antwoord is: Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 100% van zijn 
loon doorbetaald en tijdens het aanvullend geboorteverlof 70% van het 

(maximum) dagloon. (C)  

  

Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 100% van zijn loon doorbetaald. Tijdens 
het aanvullend geboorteverlof krijgt Simon 70% van het (maximum) dagloon 
doorbetaald. Dit wordt betaald door het UWV middels een uitkering.   

   

Toetsterm 3d.2  

 
Vaardigheidsvraag: Passend consumptief krediet  

Het juiste antwoord is: Het is op basis van de VFN gedragscode wel mogelijk om 
de leningen over te sluiten. (B)  
  

Als de klant door een krediet over te sluiten naar een andere aanbieder 

aantoonbaar beter af is, kan een kredietaanbieder er voor kiezen om de 
betreffende consument buiten de VFN leennormen toch te accepteren. In deze 
casus krijgt Iris een lager rentepercentage. Daarnaast daalt ook de maandelijkse 

last wanneer ze haar krediet oversluit.    
  

Toetsterm 2.e1  

 
Vaardigheidsvraag: Actualisatie leennormen 

Het juiste antwoord is: €5872,50 

 
Algemene stappen/formules voor deze berekening: 
1. Netto maandsalaris vaststellen.  
2. Basisnorm vaststellen.  

3. Leennorm berekenen inclusief surplus. De formule voor de leennorm is -> 
Leennorm = basisnorm + opslagpercentage *(inkomen -/- minimuminkomen. 

4. Afloscapaciteit = netto inkomen -/- leennorm inclusief surplussen -/- correctie 
woonlasten -/- correctie betaalde alimentatie -/- correctie overige 
financieringslasten.  

5. Maximaal te lenen = afloscapaciteit x 50.  
 

Voor Wanda betekent dit:  
1. Netto inkomen: €1.600.  
2. Basisnorm: €1.071.  

3. Leennorm: €1.071 + 15% * (€1.600 -/- €1.523) = €1.082,55. 
Inclusief het surplus van €60 voor het eigenwoning bezit is dat €1.142,55. 

4. Afloscapaciteit: €1.600 -/- €1.142,55 -/- €340 = €117,45. (Voor de 
woonlasten is het bedrag €340. Op dat moment is de bruto hypotheeklast gelijk 
aan de netto hypotheeklast).  

5. Maximale leencapaciteit: €117,45 x 50 = €5.872,50.  
 

Toetsterm 3b.1 
 

 

https://www.dukers-baelemans.nl/opleidingen/pe-consumptief-krediet/
http://www.eifd.nl/

