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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: Stijging AOW-leeftijd 
Op 1 januari 2020 gaat de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd in. Vanaf 
welk jaar wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in deze 
nieuwe wet? 
 
A. 2022. 
B. 2023. 
C. 2024. 
D. 2025. 

 
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: 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: Lagere maximale kredietvergoeding 
Voor wie geldt de lagere maximale kredietvergoeding van 10%? 
 
A. Sander die een doorlopend krediet heeft en in december 2020 daarvan 

€2.000 opneemt.  
B. Silvia die in juli 2020 een aflopend krediet heeft afgesloten en deze afbetaald 

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

betaalrekening.  
 

Kennisvraag: Inkomensvaststelling 
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. 
 
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. 
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Vaardigheidsvraag: Nationale Hypotheek Garantie (NHG)  
Caroline heeft een woning gekocht. De waarde van de woning is €220.000. De 
woning is oud en daarom wil zij energiebesparende voorzieningen treffen. 
Caroline heeft nog geen idee wat zij gaat aanpakken. De waarde na verbouwing 
is dan ook onbekend. 
 
Hoeveel kan Caroline lenen om in het Energiebespaarbudget te storten? 
 
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. 
 
Vaardigheidsvraag: Besluit huwelijksvermogensrecht en schenking  
Lars en Monique hebben op 1 januari 2021 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 2021 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: SVn en warmtefonds 
Tom (65) en Tineke (66) wonen al 25 jaar gelukkig in hun hoekhuis in 
Eindhoven. Om de woning toekomstbestendig te maken hebben zij voor de 
gewenste aanpassingen een bedrag van €12.000 nodig.   
 
De huidige waarde van de woning bedraagt €235.000 en er rust nog een 
aflossingsvrije hypotheek van €50.000 op het huis.  
 
Als Tom en Tineke via een Blijverslening €12.000 willen lenen wat is dan de 
looptijd van de financiering en hebben zij een keuze voor een consumptieve of 
hypothecaire financiering? 
 

A. Zij hebben geen keuze. De lening van €12.000 wordt als een hypothecair 
krediet verstrekt. De looptijd van de financiering is 20 jaar.  

B. Zij hebben geen keuze. De lening van €12.000 wordt als een consumptief 
krediet verstrekt. De looptijd van de financiering is 10 jaar.  

C. Tom en Tineke hebben de keuze of de lening van €12.000 als 
consumptief- of hypothecair krediet wordt verstrekt. De looptijd van de 
financiering is 10 jaar.  
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Vaardigheidsvraag: Vaststellen aandeel eigenwoningschuld 
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: Stijging AOW-leeftijd 
Het juiste antwoord is: 2025. (D) 
 
In de oude situatie tot 1 januari 2020 is 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 
 
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: 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: Lagere maximale kredietvergoeding 
Het juiste antwoord is: Sander die een doorlopend krediet heeft en in december 
2020 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.12  
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Kennisvraag: Inkomensvaststelling  
Het juiste antwoord is: Nee, Suzan is nog geen 12 maanden werkzaam voor het 
uitzendbureau waar zij nu voor werkt. (A) 
 
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: Nationale Hypotheek Garantie (NHG)  
Het juiste antwoord is: €13.200. 
 
Het Energiebespaarbugdet wordt berekent aan de hand van de marktwaarde 
voor verbouwing. Wanneer je energiebesparende voorzieningen treft, mag je 
106% van de marktwaarde lenen.  €220.000 euro x 1,06 = €233.200 
Het Energiebespaarbudget wordt dan: €233.200 - €220.000 = €13.200. 

 
Toetsterm 3b.1  
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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). 
 

Toetsterm 1m.7 
 
Vaardigheidsvraag: SVn en warmtefonds 
Het juiste antwoord is: Zij hebben geen keuze. De lening van €12.000 wordt als 
een hypothecair krediet verstrekt. De looptijd van de financiering is 20 jaar. (A) 
 
Wanneer de Blijverslening als consumptief krediet wordt verstrekt, wordt de 
lening op basis van maandannuïteiten afgelost in de overeengekomen periode en 
tegen de overeengekomen rente. De looptijd van de financiering is 10 jaar en 
maximaal kan er €10.000 geleend worden. Tom en Tineke hebben €12.000 
nodig. Wanneer de Blijverslening wordt verstrekt als hypothecair krediet kan er 
maximaal €50.000 geleend worden. De looptijd van de financiering bedraagt 10 
jaar tot €10.000 en 20 jaar vanaf €10.001. De totale financiering van de woning 
(de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-
waarde van de woning bedragen. De lening wordt annuïtair afgelost. 
 
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: Vaststellen aandeel eigenwoningschuld 
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/

