
 

Voorbeeldvragen Module SHV II 
 

1. Een klant heeft een vordering bij het CJIB. Het betreft een Mulder zaak. Mag deze 
vordering worden meegenomen in een schuldregeling? 
 

a. Nee, mulderzaken mogen nooit worden meegenomen 

b. Ja, deze zaken mogen altijd worden meegenomen 

c. Ja, deze zaken vorderingen mogen worden meegenomen tenzij ze verjaren tijdens de 

schuldregeling. 

 

2. U bent financieel adviseur bij een bankt en heeft geprobeerd om een 
buitenrechtelijke schuldregeling op te zetten voor uw buurman. Dit is helaas niet 
gelukt. Nu doet hij een beroep op de WSNP. Wordt hij toegelaten? 

a. Ja, een buitenrechtelijke regeling kan door iedereen opgezet worden. 
b. Ja, op basis van uw baan bij de bank, bent u, conform artikel 48, eerste lid, WCK, een 

erkende instantie om een buitenechtelijke regeling op te zetten. 
c. Nee, de poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling niet is uitgevoerd door een 

persoon of instelling als bedoeld in artikel 48, eerste lid, WCK. 

3. Een klant heeft een contract afgesloten bij een particuliere schuldregelaar. Na een 
paar maanden blijkt dat de €100,- aflossing die hij elke maand betaald helemaal 
niet naar de schuldeisers gaan, maar gelden als kosten voor de 
schuldbemiddeling. Wat kan de klant doen. 
 

a. Per direct ophouden met betalen, zijn contract is nietig 

b. Volgens de Wet op de Consumenten Krediet mag er voor schuldbemiddeling geen geld 

gevraagd worden, hij kan zijn geld dus terug vragen. 

c. Zowel a als b zijn juist. 

 

4. Uw klant en zijn echtgenoot hebben de Marokkaanse nationaliteit en zijn in 
Marokko getrouwd. Ze wonen al 10 jaar in Nederland. Op hun 
huwelijksgoederenregime is Marokkaans huwelijksvermogensrecht van 
toepassing. Een schuldeiser legt voor een schuld van mevrouw beslag op het 
inkomen van meneer. Meneer zegt dat dit niet mag omdat hij getrouwd is volgens 
het Marokkaans huwelijksvermogensrecht en dat ze geen gemeenschappelijk 
vermogen hebben. Klopt dit? 

 
a. Ja, meneer is van Marokkaanse nationaliteit, net als zijn vrouw en ze zijn in Marokko 

getrouwd. 
b. Nee, meneer en mevrouw hadden in een notariële akte van een Nederlandse notaris 

moeten laten opnemen en dat laten registreren in het register, dat ze niet onder het 
Nederlands wettelijk stelsel vallen. 

c. Nee, als je in Nederland woont, val je altijd onder het Nederlands wettelijk stelsel 
 
       5.  Welke onderstaande bewering over budgetbeheer is conform NEN 8048-1 juist? 
 

a. Budgetbeheer wordt gecontinueerd tot het einde van de schuldregeling 
b. Bij tussentijdse beëindiging van budgetbeheer komen de budgetreserveringen ten gunste 

van de schuldeisers 
c. Een overeenkomst budgetbeheer eindigt op schriftelijk verzoek van de cliënt  
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        6.  Wie legt bij de subactiviteit “herfinanciering” conform NEN 8048-1 de schuldeisers 
een   betalingsvoorstel voor? 

 
a. de schuldhulpverlenende instantie 
b. de cliënt  
c. een private bank  

 
7.  Wat zijn de gevolgen voor een cliënt als na afloop van de dienstverlening bij de  

nazorg blijkt dat de financiën niet in evenwicht zijn? 
 

a. Cliënt moet worden gewezen op het feit dat ingevolge de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening een maatregel kan worden opgelegd 

b. Cliënt moet worden gewezen op het feit dat de schuldregeling dan alsnog is mislukt 
c. Cliënt moet worden gewezen op de mogelijkheden de financiële situatie in evenwicht te 

krijgen 
 
        8. Hieronder staan drie typen van schulden. Bij welk type van schulden is het gevaar   

op recidive het grootst? 
 

a. overlevingsschulden 
b. compensatieschulden 
c. aanpassingsschulden 

 
        9. Een cliënt woont alleen in een huurhuis. De huur, het water en de zorgverzekering 

worden maandelijks betaald.  Cliënt is twee jaar geleden wel afgesloten van gas en 
elektriciteit. Is hier sprake van een crisis conform NEN 8048-1?  

 
 
        a.  Ja, hier is sprake van een crisissituatie omdat hier gaat om een afsluiting van energie. 
        b.  Nee, hier is geen sprake van een crisissituatie omdat er geen aanzegging tot  

energieafsluiting is. 
        c.  Ja, hier is sprake van een crisissituatie omdat het al twee jaar geleden is 
 

       10. Na afloop van een succesvolle schuldregeling is de schuldenaar als het goed is  
verlost van zijn (oude) schuldeisers. Er wordt dan wel gesproken over finale 
kwijting, een schone lei, natuurlijke verbintenissen, kwijtschelding, verbintenissen 
die niet meer rechtens afdwingbaar zijn etc. Welke stelling van de onderstaande 
stellingen is in dat kader juist? 

a. Een vordering omgezet in een natuurlijke verbintenis is hetzelfde als een vordering 
waarvoor finale kwijting verkregen is. 

b. Finale kwijting is hetzelfde als een schone lei. 
c. Door finale kwijting gaat een vordering teniet; hij bestaat niet meer. 
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NB een examen SHV II 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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