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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
 
Kennisvraag: Identificeren met iDIN 
Op welke wijze identificeert een klant zich als hij online gebruik wil maken van 
iDIN? 
 
A. Door op www.iDIN.nl een inlognaam met wachtwoord aan te maken, met 

deze combinatie kan vervolgens bij een webwinkel worden ingelogd. 
B. Door de inlogmethode van de eigen bank te gebruiken. Zo hoeft de klant veel 

minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
C. Door een overboeking van bijvoorbeeld 1 euro uit te voeren vanaf een 

bestaande rekening. Op deze manier kan de ontvangende partij de naam van 
de rekeninghouder controleren met het identiteitsbewijs. 

D. Door in te loggen met het DigiD kan de klant toestemming geven om 
voortaan de identificatie via iDIN te laten verlopen, bijvoorbeeld bij aankopen 
in een webwinkel. 
 

Kennisvraag: Aanpassing Nationaal Regime 
Volgens het aangepaste nationaal regime moet er een illustratie worden 
opgenomen op het kostenoverzicht dat aan de klant moet worden verstrekt. Wat 
moet deze illustratie in beeld brengen?. 
 
Wat is juist met betrekking tot de investeerderstoets? 
 
A. Het cumulatieve bedrag aan kosten over de hele looptijd waarin wordt belegd. 
B. De cumulatieve invloed van de totale kosten op het rendement van de 

belegging. 
C. De verhouding tussen de totale kosten en de totale inleg over de hele looptijd 

waarin wordt belegd. 
 

Kennisvraag: Oplossing lijfrente-/pensioenuitkering emigrant  
Klanten kunnen in Nederland een lijfrente- of pensioenaanspraak opbouwen en 
later emigreren naar het buitenland. Als zij vervolgens de opgebouwde 
aanspraken vanuit hun nieuwe woonland wilden omzetten, in een 
periodieke uitkering, deden zich in het verleden problemen voor. Dit kwam door 
het standpunt van De Nederlandsche Bank (DNB). Dit standpunt hield in dat er 
bij de aankoop van de periodieke uitkering sprake is van een nieuwe 
overeenkomst. 
 
In een samenwerkingsverband tussen Het Verbond van Verzekeraars, DNB, het 
ministerie van Financiën en de Belastingdienst is nu een oplossing voor dit 
probleem gekomen. 
 
Wanneer is er volgens dit samenwerkingsverband sprake van een voortzetting 
van de bestaande overeenkomst? 
 
A. Als de opbouw- en uitkeringsfase plaats vindt bij dezelfde uitvoerder. 
B. Als de begunstigde in de uitkeringsfase dezelfde is als in de opbouwfase. 
C. Als er sprake is van een Pre Brede Herwaarderingslijfrente. 
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Kennisvraag: Wet verbetering functioneren VvE’s 
Anne en Stijn hebben samen een appartement aangekocht in het centrum van 
Utrecht. De leden van de VvE hebben een MeerJaren OnderhoudsPlan 
afgesproken, zij willen hun pand graag goed onderhouden. Het plan is om over 
drie jaar werkzaamheden aan het dak te laten uitvoeren. Hiervoor heeft de 
vereniging inmiddels een spaarsaldo in het reserveringsfonds van € 6.000. Over 
drie jaar is dit bedrag opgelopen tot € 15.000. Anne en Stijn zijn, conform de 
informatie in de splitsingsakte, voor 1/3 gerechtigd in deze rekening.  
 
Op welke wijze moeten Anne en Stijn het saldo in het reserveringsfonds 
opnemen in hun aangifte? 
 
A. De spaarrekening is toe te rekenen aan de eigen woning in fiscale zin. Het 

saldo van het reserveringsfonds valt hiermee in box 1. De fiscale behandeling 
is gelijk aan de waarde van de eigen woning, de hypotheek en het saldo op 
de bankspaarrekening.  

B. Het gehele saldo van het reserveringsfonds moet door Anne en Stijn worden 
opgegeven in box 3. Wel mogen zij de toekomstige verplichting van het 
onderhoud verrekenen met het huidige saldo. Per saldo betekent dit geen 
verhoging van de rendementsgrondslag in box 3. 

C. Anne en Stijn moeten het deel van het saldo wat conform de splitsingsakte 
aan hen is toe te rekenen aangeven in box 3.  

D. Zolang het saldo in het reserveringsfonds niet hoger is dan 0,5% van de 
herbouwwaarde valt het saldo in box 1. Het meerdere wordt naar rato van 
eigendomsaandeel in box 3 belast. 
 

Kennisvraag: Perspectiefverklaring flexwerkers 
Suzan is na haar opleiding aan het werk gegaan bij diverse uitzendbureaus. Zij 
heeft op deze wijze de afgelopen 2 jaar gewerkt in de bediening voor diverse 
restaurants. Suzan wil graag een eigen woning kopen en haar hypotheekadviseur 
vraagt aan Suzan een perspectiefverklaring van het uitzendbureau waar zij nu 
werkt. Bij dit uitzendbureau is zij 7 maanden aan de slag.  
 
Komt Suzan in aanmerking voor een perspectiefverklaring? 
 
A. Nee, Suzan is nog geen 12 maanden werkzaam voor het uitzendbureau waar 

zij nu voor werkt.  
B. Ja, Suzan is reeds twee jaar actief als flexwerker.  
C. Ja, Suzan is meer dan 6 maanden werkzaam voor het uitzendbureau waar zij 

nu voor werkt. 
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Kennisvraag: Fiscale aspecten eigen woning 
De wet Hillen: aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt 
afgeschaft.  
 
Wat is juist? 
 
A. Vanaf 2019 wordt er gestart met de afbouw. In een periode van 30 jaar wordt 

dit gefaseerd in gevoerd. 
B. Vanaf 2018 wordt er gestart met de afbouw. In 2048 stopt de 

overgangsregeling. 
C. Per 1 januari 2019 is de Wet Hillen afgeschaft. Er is geen overgangsregeling. 

 
Vaardigheidsvraag: Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling  
Ezra (33) is opzoek naar een eigen woning in zijn geboorte stad Utrecht. Zijn 
voorkeur gaat uit naar een woning in het bruisende centrum. Helaas is dat wel 
de duurste plaats om een huis te kopen en is zijn budget beperkt. Ezra komt 
gelukkig uit een zeer vermogende familie en zijn vader, oom en opa hebben hem 
allemaal aangeboden een schenking te doen voor zijn eerste woning. Ezra zijn 
vader schenkt € 100.000 en zijn oom en opa schenken hem ieder € 60.000 om 
zijn woning te kopen.  
 
Hoeveel schenkbelasting is Ezra verschuldigd?  
 
Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag onderstaande cijfers: 
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Vaardigheidsvraag: Besluit huwelijksvermogensrecht en schenking  
Lars en Monique hebben op 1 januari 2020 samen een woning gekocht voor € 
300.000 (ieder 50%). Bij de aanschaf van de woning brengt Lars een eigen 
vermogen in van € 100.000. Monique brengt geen eigen vermogen in. Daarnaast 
wordt een hypothecaire lening afgesloten van € 200.000. Doordat Monique geen 
eigen vermogen heeft ingebracht ontstaat een schuld van € 50.000 aan Lars. Op 
1 maart 2020 trouwen Lars en Monique onder huwelijkse voorwaarden. In de 
huwelijkse voorwaarden wordt aangesloten bij de wettelijke gemeenschap van 
goederen. Er wordt echter opgenomen dat de onderlinge schuld van € 50.000 
niet in de gemeenschap valt. 
 
Vormt het uitsluiten van de onderlinge schuld tot een schenking? 
 
A. Ja, door het uitsluiten van de onderlinge schuld is er sprake van een 

definitieve vermogensverschuiving. 
B. Ja, hier is sprake van verrijking van het vermogen van de begunstigde 

alsmede een verarming van het vermogen van de schenker. 
C. Nee, de onderlinge schuld is ontstaan bij de aanschaf van de woning. 
 
Vaardigheidsvraag: Starterslening en Combinatielening 
Pien (26) kan met haar inkomen € 125.000 lenen. Ze heeft een lening nodig van 
€ 145.000 om de woning te kunnen aankopen. Het SVn is bereidt om Pien een 
Starterslening van € 20.000 te geven. De aflossing van de Starterslening wordt 
vanaf 2019 betaald uit de Combinatielening. Bij een rente van 2,3% is de totale 
aflossing na 3 jaar € 1.438,24. De openstaande schuld op de Starterslening is op 
dat moment nog € 18.561,76. Na 3 jaar vindt hertoetsing plaats en wordt 
beoordeeld of Pien de volledige maandlast zelf kan betalen. 
 
Welk bedrag staat er open op de combinatielening en op de starterslening na 36 
maanden? 
 
Kom je uit op een geheel bedrag? Vul twee nullen achter de komma in. 
Kom je uit op een niet geheel bedrag? Vul twee cijfers achter de komma in. 
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Vaardigheidsvraag: Besluit toepassing eigenwoningregeling 
Esmee en Yauz wonen samen in de eigen woning van Esmee. Ze zijn niet 
gehuwd. Voor twee personen is de woning eigenlijk te klein en ze kopen samen 
een andere woning. De nieuwe woning kost € 500.000. Ze kopen ieder de helft 
van deze woning. Voor Yauz is dit zijn eerste eigenwoning. Esmee houdt aan de 
verkoop van haar woning € 100.000 aan eigenwoningreserve over. Zij heeft een 
lening van € 200.000 waarover zij al 9 jaar rente aftrekt. Voor deze lening geldt 
overgangsrecht.  
 
Voor de aankoop lenen zij samen een bedrag van € 400.000 en Esmee brengt 
haar EWR in. Ze kiezen voor een aflossingsvrije lening van € 200.000 en een 
lineaire hypotheek van € 200.000. Juridisch hebben zij allebei een lening van 
€200.000. 
 
Zij maken geen gebruik van het Besluit toepassing eigenwoning regeling of de 
interne draagplicht. 
 
Welke opzet tot de eigenwoningschuld is juist? 
 
Twee antwoorden zijn juist. 
A. Esmee 

Box 1:  
€100.000 aflossingsvrij 
€50.000 lineair 
Box 3: 
€50.000 lineair 
€50.000 vordering op Yauz 

 
B. Esmee 

Box 1:  
€100.000 aflossingsvrij 
€100.000 lineair 
Box 3: 
€50.000 vordering op Yauz 

 
C. Yauz 

Box 1:  
€100.000 lineair 
€100.000 aflossingsvrij 
Box 3: 
€50.000 schuld aan Esmee 
 

D. Yauz 
Box 1:  
€100.000 lineair 
Box 3: 
€100.000 aflossingsvrij 
€50.000 schuld aan Esmee 
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Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
 
Kennisvraag: Identificeren met iDIN 
Het juiste antwoord is: Door de inlogmethode van de eigen bank te gebruiken. 
Zo hoeft de klant veel minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
(B) 
 
iDIN is ontwikkeld door de banken voor consumenten. Met iDIN kan een klant 
veilig en op dezelfde manier inloggen, zich identificeren en/of zijn leeftijd 
bevestigen bij overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en webwinkels. 
Daarvoor wordt de veilige inlogmethode van de eigen bank gebruikt. Hierdoor 
hoeft de klant veel minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
 
Toetsterm 1a.9 
 
Kennisvraag: Aanpassing Nationaal Regime 
Het juiste antwoord is: De cumulatieve invloed van de totale kosten op het 
rendement van de belegging. (B) 
 
De verplicht op te nemen illustratie moet een klant duidelijk maken wat de 
invloed is van de totale kosten op het rendement van zijn belegging. De 
illustratie moet verder de verwachte kostenpieken of –schommelingen tonen. 
Toetsterm 1b.16 
 
Kennisvraag: Oplossing lijfrente-/pensioenuitkering emigrant  
Het juiste antwoord is: Als de opbouw- en uitkeringsfase plaats vindt bij dezelfde 
uitvoerder. (A) 
 
Als de uitkeringen door dezelfde uitvoerder worden verzorgd als waar het 
lijfrente- of pensioenkapitaal is opgebouwd, is er in elk geval sprake van een 
voortzetting van de bestaande overeenkomst en dus geen sprake van 
grensoverschrijdende dienstverlening. De uitvoerder kan dan relatief eenvoudig 
zijn relatie met de klant blijven voortzetten. 
 
Toetsterm 1o.2 
 
Kennisvraag: Wet verbetering functioneren VvE’s 
Het juiste antwoord is: Anne en Stijn moeten het deel van het saldo wat conform 
de splitsingsakte aan hen is toe te rekenen aangeven in box 3. (C) 
 
Anne en Stijn moeten het deel van het saldo wat conform de splitsingsakte aan 
hen is toe te rekenen aangeven in box 3. De leden van de VvE dienen hun 
aandeel in het saldo van het reserveringsfonds in box 3 op te geven. Het aandeel 
van elk lid is terug te vinden in de splitsingsakte. 
 
Toetsterm: 1h.4  
 
Kennisvraag: Perspectiefverklaring flexwerkers 
Het juiste antwoord is: Nee, Suzan is nog geen 12 maanden werkzaam voor het 
uitzendbureau waar zij nu voor werkt. (A) 
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De uitzendkracht dient minimaal 52 weken gewerkt te hebben voor de 
uitzendonderneming (werkgever) die de perspectiefverklaring opstelt. Er moet 
namelijk minimaal 52 weken een eigen beoordeling uitgevoerd zijn door de 
uitzendonderneming. 
 
Toetsterm 1h.1 
 
Kennisvraag: Fiscale aspecten eigen woning 
Het juiste antwoord is: Vanaf 2019 wordt er gestart met de afbouw. In een 
periode van 30 jaar wordt dit gefaseerd in gevoerd. 
 
Er wordt gestart met de afbouw van deze regeling in 2019. De periode van 
afbouw bedraagt 30 jaar. Vanaf 2048 wordt het volledige eigenwoningforfait 
belast. De afbouw gebeurt in stapjes van 1/30 van het eigenwoningforfait per 
jaar. 
 
Toetsterm 1a.1 
 
Vaardigheidsvraag: Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling  
Het juiste antwoord is: € 0. 
 
Om gebruik te kunnen maken van de verhoogde vrijstelling hoeft niet per se aan 
een eigen kind geschonken te worden. Aan iedereen die ouder is dan 18 jaar en 
jonger is dan 40 jaar mag € 103.643 belastingvrij worden geschonken. Dit 
betekent dat naast de schenking van ouder naar kind elke willekeurige persoon 
aan een derde mag schenken. Het is mogelijk om meerdere schenkingen van € 
103.643 belastingvrij van verschillende personen te ontvangen voor de eigen 
woning. Ezra kan dus voor alle drie de schenkingen gebruik maken van de 
vrijstelling en is géén schenkbelasting verschuldigd. 
 
Toetsterm 2a.1  
 
Vaardigheidsvraag: Besluit huwelijksvermogensrecht en schenking  
Het juiste antwoord is: Nee, de onderlinge schuld is ontstaan bij de aanschaf van 
de woning. (C) 
 
De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat dit niet een schenking is, als er aan 
de volgende vier voorwaarden wordt voldaan: 

• De partners nemen in de huwelijkse voorwaarden op dat ze een wettelijke 
gemeenschap van goederen aangaan waarin beiden voor gelijke delen 
gerechtigd zijn. 

• De onderlinge schuld is ontstaan bij de gezamenlijke aanschaf van de 
eigen woning en zou zonder nadere afspraak tot de wettelijke 
gemeenschap van goederen behoren. 

• In de huwelijkse voorwaarden waarin een wettelijke gemeenschap is 
aangegaan, is alleen voor de bovengenoemde schuld afgeweken van het 
wettelijke huwelijksgoederenregime. 

• De schuld is aangegaan voor een eigen woning (als bedoeld in artikel 
3.111 van de Wet inkomstenbelasting 2001). 
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Toetsterm 1m7 
 
Vaardigheidsvraag: Starterslening en Combinatielening 
Het juiste antwoord is: Openstaand saldo combinatielening van € 1.438,24 en 
openstaande schuld van de starterslening € 18.561,76. 
 
Op de starterslening betaalt Pien rente en aflossing vanaf aanvang. Deze lening 
is niet meer lastenvrij de eerste periode. Deze lasten worden betaald d.m.v. de 
combinatielening. De combinatielening heeft daarom na 36 maanden een 
openstaand saldo van € 1.438,24 en de starterslening heeft nog een 
openstaande schuld van € 18.561,76 
 
Toetsterm 3c.1 
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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: Besluit toepassing eigenwoningregeling 
A en D zijn de juiste antwoorden. 
Esmee 

Box 1:  
€100.000 aflossingsvrij 
€50.000 lineair 
Box 3: 
€50.000 lineair 
€50.000 vordering op Yauz 

Yauz 
Box 1:  
€100.000 lineair 
Box 3: 
€100.000 aflossingsvrij 
€50.000 schuld aan Esmee 

 
Esmee koopt een halve woning voor €250.000 en ze had een EWR van €100.000. 
Haar EWS mag maximaal dus maar €150.000 zijn. Uit de casus blijkt dat zij een 
lening van €200.000 heeft. Esmee heeft dus maar €50.000 van haar EWR 
ingebracht. De andere €50.000 heeft zij geleend aan Yauz. Esmee had een 
bestaande EWS van €200.000. Die mag zij meenemen, maar ze heeft nu nog 
een Aflossingsvrije schuld van €100.000. Dit betekent voor Esmee: 
Box 1: €100.000 aflossingsvrij / €50.000 lineair. In totaal €150.000 in box 1. 
Box 3: €50.000 lineair en een vordering op Yauz in box 3 van €50.000.  
 
Yauz verwerft ook voor €250.000. Hij heeft geen eigenwoningverleden dus zijn 
EWS mag maximaal €250.000 bedragen. De volledige lening moet wel onder het 
nieuwe recht lineair of annuitair in ten hoogste 360 maanden gefinancierd 
worden. Yauz heeft dus een lening van €200.000 bij de bank en een lening van 
€50.000 bij Esmee. De lening bij de bank is voor €100.000 aflossingsvrij en kan 
daarom geen EWS zijn. De lening bij Esmee betreft een lening bij een fiscaal 
partner en kan ook geen EWS zijn dit betekent voor Yauz: 
Box 1: €100.000 lineair 
Box 3: €100.000 aflossingsvrij en €50.000 schuld aan Esmee. 
Toetsterm 3c.1 
 

 

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

