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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: DUO-financieringen 
Voor welke periode kan het levenlanglerenkrediet worden aangevraagd? 
 

A. Voor de duur van de opleiding, plus maximaal 2 jaar in verband met 
mogelijke studievertraging. 

B. Voor de duur van de opleiding. 
C. Voor de duur van de opleiding, plus maximaal 3 jaar in verband met 

mogelijke studievertraging. 

 
Kennisvraag: Verwerken BSN  

Wat mag een bemiddelaar doen met het BSN van een klant? 

A. De bemiddelaar mag het BSN nooit vragen aan een klant. 

B. De bemiddelaar mag het BSN verwerken en opslaan in zijn administratie. 
C. De bemiddelaar mag het BSN namens de klant doorgeven aan de aanbieder. 

 
Kennisvraag: VFN gedragscode en normen 
Veel kredietverstrekkers gebruiken de fictieve netto hypotheeklast bij het 

berekenen van de maximale leencapaciteit. Met hoeveel belastingvoordeel wordt 
er gerekend wanneer de maandelijkse bruto hypotheeklast €900 is en de klant 

een modaal inkomen heeft? 
 
A.  0% 

B. 10% 
C. 15% 

D. 25% 
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Kennisvraag: Huwelijksvermogensrecht 

Lies en Roel trouwen op 1 april 2020 zonder het opmaken van huwelijkse 
voorwaarden. In mei 2020 ontvangt Lies een schenking van haar moeder. Roel 

ontvangt in augustus 2020 een erfenis vanwege het overlijden van zijn vader.  
 
Tot welk vermogen behoren de ontvangen schenking van Lies en de ontvangen 

erfenis van Roel? 
 

A. Zowel de schenking als de erfenis vallen binnen het gemeenschappelijk 
vermogen. 

B. De schenking valt binnen het gemeenschappelijk vermogen, de erfenis valt 

binnen het privévermogen van Roel. 
C. De schenking valt binnen het privévermogen van Lies, de erfenis valt binnen 

het privévermogen van Roel. 
 
Kennisvraag: BKR 

Richte verkoopt in maart 2020 zijn woning met restschuld. Hij heeft een woning 
zonder NHG. Krijgt Richte een BKR melding?  

 
A. Ja, 65% van zijn restschuld wordt geregistreerd bij het BKR onder de code 

RH. 
B. Nee, Richte krijgt geen BKR melding. Hij heeft een hypotheek zonder NHG. 
C. Ja, de volledige restschuld wordt geregistreerd bij het BKR met code RH. 
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Vaardigheidsvraag: Payment Services Directive (PSD) 2 

Ali heeft gehoord van de invoering van PSD II. Ali vraagt de adviseur: ‘krijgen nu 
allemaal onbetrouwbare bedrijven inzage in mijn rekeninggegevens'? 

 
Welk antwoord van de adviseur is het meest professioneel en inhoudelijk correct? 
 

A. Door Europese regelgeving moeten derde partijen voldoen aan strenge 
privacy en beveiligingsregels hierdoor komen onbetrouwbare bedrijven niet 

door de screening. 
B. Je hoeft je geen zorgen te maken. Bedrijven die gebruik willen maken van je 

rekeninggegevens moeten een vergunning van de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) hebben en staan dus onder toezicht. 
C. Je geeft expliciet toestemming aan je bank per aanbieder. Je kan deze 

toestemming te allen tijde weer intrekken. Op deze manier behoud je de 
controle en hoef je je geen zorgen te maken. 

Vaardigheidsvraag: VFN gedragscode en normen  

Wanda wil een consumptief krediet afsluiten. Hoeveel is haar maximale 

leencapaciteit in 2020? 

 

De volgende gegevens zijn bekend 

• Wanda is alleenstaand 
• Bruto maandinkomen: €1.520. Netto is dat: €1.400 per maand 

• Bruto hypotheeklasten: €340 per maand 
• Geen leningen elders 

Houd rekening met de volgende gegevens: 

• Basisnorm: €814 

• Woonnorm: €229  
• Extra buffer: €40  

• Modaal bruto maandinkomen: €2.700 per maand  

A. €7.122,50  

B. €7.622,50  

C. €9.122,50  

D. €9.322,50 

Vaardighedenvraag: AVG 
Mieke en Arnold willen een nieuwe caravan kopen. Ze gaan daarom langs bij 
bank ABC. Ze spreken met een adviseur Consumptief krediet. De adviseur voert 

een uitgebreide inventarisatie uit waarbij Mieke en Arnold hun hele financiële 
situatie aan de adviseur voorleggen. Hiervoor hebben zij onder andere hun 

inkomensgegevens, woonlasten en een kopie van hun legitimatiebewijs 
verstrekt. De adviseur maakt na het geven van zijn advies de overeenkomst op. 
Mieke en Arnold willen de overeenkomst thuis nog even doorlezen en geven aan 

eind van deze week te tekenen.  
Dezelfde week ontvangt Arnold een onverwachte schenking van zijn opa. 

Hierdoor besluiten ze de kredietovereenkomst niet te tekenen, maar met het 
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geld van de schenking de nieuwe caravan te kopen. Zij verzoeken de adviseur 

hun gegevens te verwijderen.  
 

Kan de adviseur voldoen aan het verzoek van Mieke en Arnold om hun gegevens 
verwijderen? 
 

A. Nee, de bank is verplicht de gegevens nog 5 jaar te bewaren. 
B. Ja, de bank is verplicht de gegevens op hun verzoek te verwijderen.  

C. Nee, maar de adviseur moet de gegevens wel anonimiseren.  
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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: DUO-financieringen 
Het juiste antwoord is: Voor de duur van de opleiding (B) 

 
Het levenlanglerenkrediet kan worden aangevraagd voor de duur van de 
opleiding. In veel gevallen gaat het voor voltijdopleidingen om vier jaar en bij 

deeltijdopleidingen om vijf jaar.   
 

Toetsterm 1c.5 
 
Kennisvraag: Verwerking BSN 

Het juiste antwoord is: De bemiddelaar mag het BSN namens de klant doorgeven 

aan de aanbieder. (C) 

Aan het verwerken van een Burgerservicenummer (BSN) zijn op grond van de 

AVG bijzondere voorwaarden gekoppeld. Als de aanbieder het BSN wettelijk 

gezien nodig heeft, mag de bemiddelaar het BSN namens de klant doorgeven. De 

bemiddelaar mag het BSN van de klant niet opnemen in zijn administratie, 

omdat hiervoor geen noodzakelijke reden is.  

Toetsterm 1f.40  
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Kennisvraag: VFN gedragscode en normen 

Het juiste antwoord is: 10 %. (B)  
 

Bij een bruto hypotheeklast van €350 of meer èn een inkomen van minder dan 
anderhalf maal modaal wordt er gerekend met 10% belastingvoordeel. Komt de 
netto woonlast hierdoor uit op minder dan €350, dan wordt de netto maandlast 

van €350 aangehouden. Had deze klant een inkomen gehad van anderhalf maal 
modaal of meer dan was 15% juist geweest. Als de bruto hypotheeklast lager is 

dan €350 per maand, dan mag er helemaal niet gerekend worden met fiscaal 
voordeel. Met 25% belastingvoordeel werd gerekend met de gedragscode tot 
2020.  
 
Toetsterm 1a.1 

 
Kennisvraag: huwelijksvermogensrecht 
Het juiste antwoord is: De schenking valt binnen het privévermogen van Maartje, 

de erfenis valt binnen het privévermogen van Roel. (C) 
 

Voor stellen die vanaf 1 januari 2018 trouwen of een geregistreerd partnerschap 
aangaan, geldt dat standaard de beperkte gemeenschap van goederen van 

toepassing is. Dit betekent dat privébezittingen en privéschulden van voor het 
huwelijk niet meer in de gemeenschap van goederen vallen. Giften, schenkingen 
en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen vallen ook buiten de 

gemeenschap van goederen. Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht 
heeft tot gevolg dat er drie vermogens zijn; de privévermogens van beide 

partners en daarnaast nog een gemeenschappelijk vermogen. 
 
Toetsterm 1i.2  

 
Kennisvraag: BKR 

Het juiste antwoord is: Ja, de volledige restschuld wordt geregistreerd bij het 
BKR met code RH. (C) 
 

De code RH is van toepassing wanneer een woning wordt verkocht met een 
restschuld en er een hypotheek is zonder NHG. De restschuld van Richte staat 

daarom geregistreerd met code RH. 
 
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: Payment Services Directive (PSD) 2 

Het juiste antwoord is: Je geeft expliciet toestemming aan je bank per aanbieder. 
Je kan deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Op deze manier behoud 

je de controle en hoef je je geen zorgen te maken. (C) 
 
Ali moet expliciet toestemming geven aan zijn bank en kan deze toestemming te 

allen tijde weer intrekken. Derde partijen moeten een vergunning aanvragen bij 
De Nederlandsche Bank (DNB) en niet bij de AFM. Het klopt dat derde partijen 

moeten voldoen aan strenge privacywetgeving. Echter kun je helaas nooit met 
100% zekerheid zeggen dat onbetrouwbare partijen toch inzage krijgen. 
 

Toetsterm 3d.1  
 

Vaardigheidsvraag: VFN gedragscode en normen  
Het juiste antwoord is: €7.622,50. 

Netto inkomen: €1.400 

Basisnorm: €814 
Leennorm: €814 + (15% x (€1.400 -/- €229 -/- €814)) + €40 = €907,55 
Woonlasten: €340 (omdat het bruto hypotheeklast lager is dan €350 is de bruto 

hypotheeklast gelijk aan de netto hypotheeklast) 
Afloscapaciteit: €1.400 -/- €907,55 -/- €340 = €152,45 

Maximale leencapaciteit: €152,45 x 50 €7.622,50 

Toetsterm 3a.1  
 
Vaardigheidsvraag: AVG 

Het juiste antwoord is: Ja, de bank is verplicht de gegevens op hun verzoek te 
verwijderen. (B) 

 
Onder de AVG mogen Mieke en Arnold controle uitoefenen op hun gegevens. De 

bank is daarom verplicht om de gegevens te verwijderen wanneer Mieke en 
Arnold daar om vragen. Als Mieke en Arnold de lening hadden afgesloten dan 
zouden hun gegevens niet worden verwijderd. Ze zijn dan namelijk nodig 

geweest bij de beoordeling van de kredietaanvraag. 
 

Toetsterm 4a.2  
 
 

 
 

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

