1. Indien de tegemoetkoming van een toeslag naar verwachting niet binnen
een bepaalde termijn na de aanvraag zal worden toegekend, verleent de
Belastingdienst/Toeslagen ingevolgde de Awir een voorschot. Wat is die
bepaalde termijn?
a. 6 weken
b. 8 weken
c. 13 weken
2. Hieronder staan hieronder drie beweringen over toeslagen die eenmaal
toegekend zijn. Welke bewering is juist?
a. Een eenmaal toegekende toeslag loopt zonder nader bericht in het
volgende jaar ongewijzigd door
b. Een eenmaal toegekende toeslag stopt zonder nader bericht in het
volgende jaar
c. Een eenmaal toegekende toeslag moet in het volgende jaar opnieuw
verplicht worden aangevraagd
3. De overheid heeft de mogelijkheid tot het uitvoeren van een zogeheten
vereenvoudigd bankbeslag. In de Invorderingswet staan daarover
bepalingen. Welke bewering daarover is juist?
a. Voor de uitvoering van een vereenvoudigd bankbeslag is een betekend
dwangbevel verplicht
b. Een vereenvoudigd bankbeslag duurt maximaal 24 uur
c. Als de bank bij de uitvoering van een vereenvoudigd bankbeslag tot
verrekening kan overgaan, gaat dat voor
4. Een stel woont samen buiten gemeenschap van goederen. Alleen de
man wil in een schuldregeling. Zijn partner heeft een parttime baantje.
Zij wil echter overal buiten blijven. Zij verschaft geen informatie en een
overzicht van haar inkomsten komt niet beschikbaar. Welk gevolg heeft
dat voor de beslagvrije voet van de man?
a. Zijn beslagvrije voet wordt met de helft verminderd
b. Dit heeft geen gevolg voor zijn beslagvrije voet
c. Zijn beslagvrije voet wordt met de helft vermeerderd
5. Welke organisatie keert de uitkering in het kader van de Toeslagenwet
(Tw) uit?
a. de gemeente
b. het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
c. de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
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6. Een klant krijgt een belastingteruggave. Hij is daar heel blij mee omdat
hij dan geld heeft om zijn huurachterstand te betalen. Het blijkt echter
dat de belastingdienst zijn teruggave verrekent met een terugvordering
van de kinderopvangtoeslag. Mag de belastingdienst dat doen?
a. Nee, de belastingdienst met niet zonder toestemming verrekenen
b. Nee, de belastingdienst mag toeslagen niet verrekenen met teruggave van
belastingen, maar wel met te veel betaalde toeslag
c. Ja, een terugvordering van een toeslag mag verrekend worden met een
belastingteruggave

7. Hieronder staan drie beweringen. Welke bewering is
correct?
a. Een vordering die wordt omgezet in een natuurlijke verbintenis is hetzelfde
als een vordering waarvoor finale kwijting is verkregen
b. Finale kwijting is hetzelfde als een schone lei
c. Door finale kwijting bestaat de vordering niet meer.
8. Wat geldt bij de berekening van het Vrij te laten bedrag niet als
inkomen?
a. Ontvangen Persoonsgebonden Budget dat bedoeld is voor het inkopen van
zorg door de schuldenaar
b. Ontvangen Persoonsgebonden Budget omdat de schuldenaar zorg verleent
c. Ontvangen partneralimentatie
9. De aflossingscapaciteit is in een schuldregeling:
a. Totaal inkomen minus beslagvrije voet minus nominale correcties
b. Totaal inkomen minus beslagvrije voet
c. Inkomen exclusief vakantiegeld minus Vrij te laten bedrag
10. Wat maakt geen deel uit van de beslagvrije voet?
a. Correctie woonlasten
b. Correctie zorgverzekeringskosten
c. Correctie reserveringstoeslag
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1. B
2. A
3. A
4. A
5. B
6. C
7. C
8. A
9. A
10. C
Antwoorden Voorbeeld examen
SHVI
NB een examen SHV I bestaat uit 45 vragen. De slagingsgrens is 70%. Ter vergelijking: dit
zou bij dit voorbeeld betekenen dat 7 vragen goed of meer een voldoende score geeft.
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