
Voorbeeldvragen SHV III 

 
1. Hoe lang duurt een volledig budgetcoachingstraject, conform NEN 8048-1? 

A. Een budgetcoachingstraject duurt maximaal 6 maanden 
B. Hoe lang een budgetcoachingstraject duurt, hangt af van de duur van het 

schuldhulpverleningstraject 
C. Hoe lang een budgetcoachingstraject duurt, staat niet beschreven 

 
2. De budgetcoach maakt met zijn cliënt een aantal betalingsafspraken. 

Desondanks ziet hij toch weer betalingsachterstanden optreden. De 

budgetcoach vermoedt dat de cliënt onvoldoende competenties heeft om 

zelfstandig met zijn geld te kunnen omgaan. Wat is de juiste vervolgstap? 

A. De schuldhulpverlening wordt beëindigd wegens het niet nakomen van afspraken 
B. In plaats van budgetcoaching wordt een “zwaardere” activiteit als stabilisatie ingezet  
C. De budgetcoach intensiveert zijn begeleiding  

 
3. Wat hoeft conform NEN 8048-1 niet in een budgetcoachingsplan vermeld te 

worden?  

 
A. wat de frequentie van de gesprekken is 
B. wie de coach is 
C. welke kosten er aan de coaching verbonden zijn  

 
4. Hieronder staan drie beweringen over het bereiken van een overeenkomst bij 

een geslaagde betalingsregeling. Welke bewering is conform NEN 8048- 1 

juist?  

 
A. Bij een geslaagde betalingsregeling bereiken de schuldenaar en de schuldeiser een 

overeenkomst 
B. Bij een geslaagde betalingsregeling bereiken de schuldenaar en de 

schuldhulpverlener een overeenkomst 
C. Bij een geslaagde betalingsregeling bereiken de schuldeiser en de 

schuldhulpverlener een overeenkomst. 
 

5. In een plan van aanpak geeft u aan dat er budgetbeheer opgestart zal worden. 

Wat moet u daarbij opnemen? 

A. De verwachte resultaten van budgetbeheer 
B. Welke activiteiten zullen plaatsvinden binnen budgetbeheer 
C. Zowel a als b zijn juist 

 

 

6. Marieke Schoenmaker heeft een computer laten repareren door Hans voor 

€50,-. Deze rekening heeft ze nooit betaald. Nu heeft ze de computer verkocht 

en overgedragen aan een vriendin, die haar hiervoor €100,- gaf. Wat is juist? 

 

A. Hans heeft een voorrecht op de vergoeding die Marieke voor de computer heeft 

gekregen 

B. Hans moet voor zijn vergoeding nu bij de vriendin zijn. 

C. Hans is een concurrente schuldeiser zonder bijzondere rechten. 
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7. De heer Jones is failliet verklaard. Hij heeft een schuld van € 1.000 aan tuinman 

Leo in vaste dienst wegens achterstallig loon van vóór faillissement. Daarnaast 
moet hij nog €2000,- betalen aan Marc voor het repareren van zijn computer. 
Welke stelling is juist? 

 
A. Leo heeft een algemeen voorrecht op het perceel van meneer Jones. 

B. Leo heeft een algemeen voorrecht op het gehele vermogen van meneer Jones. 
C. Marc heeft een algemeen voorrecht op het gehele vermogen van meneer Jones 

 
8. Welk element van de onderstaande elementen hoort conform NEN 8048-1 niet 

in een budgetcoachingsplan te staan?  
 
 A. Wie de coach is 
 B. Wie de coach tijdens afwezigheid of ziekte vervangt 
 C. Hoe de aansprakelijkheid is geregeld tijdens afwezigheid of ziekte 
 

9. Hoeveel elementen moeten conform NEN 8048-1 minimaal in een 
budgetcoachingsplan zijn opgenomen? 

 
 A. 5  
 B. 10  
 C. 12 
 

10. Hieronder staan drie beweringen over functie en/of doel van de  
gesprekstechniek “samenvatten”. Welke bewering is in dat kader onjuist? 

 
 A. Met samenvatten kun je de cliënt helpen structuur aan te brengen in 
      zijn verhaal 
 B. Met samenvatten kun je checken of je de cliënt goed begrepen   
               hebt 
 C. Met samenvatten kun je de cliënt helpen zijn mededelingen   
               efficiënter te brengen 
 

 
11. Welke van de onderstaande beweringen over een moratorium is niet juist? 

 
A. Een moratorium kan worden uitgesproken in het geval van een 
     bedreigende situatie. 
B. Een moratorium kan worden uitgesproken in het geval van een 
     spoedeisende situatie.  
C. De betreffende schuldhulpverleningsinstantie brengt na afloop van het 
     moratorium verslag uit aan de rechtbank. 

 
12. Hieronder staan drie beweringen over een akte van cessie. Welke bewering is 

juist? 

A. Een akte van cessie kan onder bepaalde omstandigheden van kracht blijven als de 

debiteur een andere werkgever krijgt 

B. Een akte van cessie kan door een debiteur altijd worden ingetrokken 

C. Een akte van cessie vervalt altijd als debiteur een andere werkgever krijgt 
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13. In de schuldhulpverlening wordt in het kader van het opzetten van een 

schuldhulpverleningstraject, de term “solvabiliteit” regelmatig gehanteerd. 

Hieronder staan daarover drie beweringen. Welke bewering is juist? 

 

A. solvabiliteit verwijst naar de vraag in hoeverre de cliënt zijn afloscapaciteit kan 
inzetten en welke factoren de hoogte van het inkomen kunnen beïnvloeden 

B. solvabiliteit verwijst naar de vraag in hoeverre de cliënt betrouwbaar is en 
betalingsdiscipline vertoont 

C. solvabiliteit verwijst naar de vraag wat de verhouding is tussen inkomen en 
schuldenlast 

 
14. Een klant meldt zich bij de schuldhulpverlening. Hij dreigt over een week uit 

huis gezet te worden. U hebt verschillende mogelijkheden om deze crisis aan 

te pakken? Welke mogelijkheid hoort er niet bij. 

 
A. Onderzoeken of er landelijke, regionale en lokale afspraken kunnen worden gebruikt 

voor het afwenden van de crisis; 

B. Het inzetten van bijzondere bijstand om de schuld te betalen 

C. De mogelijkheid van herfinanciering van de schulden onderzoeken 

 
15. Mevrouw Hansen heeft schulden. Op basis van haar verhaal beoordeelt u dat 

deze schulden waarschijnlijk zijn ontstaan in perioden van manie, omdat zij 

veel aankopen doet die zij zichzelf niet kan veroorloven. Mevrouw Hansen komt 

op dit moment zeer depressief over. Ze geeft aan dat ze best hulp zou willen, 

maar niet weet waar ze naar toe moet.  Welke doorverwijzing zou voor haar in 

eerste instantie van toepassing zijn? 

 

A. Huisarts 
B. GGZ 

C. Maatschappelijk werk 

 

16. Een cliënt zit in bij een schuldhulpverleningsorganisatie in budgetbeheer. Hij is 

ontevreden over de werkzaamheden van zijn budgetbeheerder. Hij wil daarom 

met budgetbeheer stoppen. Naast budgetbeheer loopt er op dit moment ook 

een schuldregeling. Kan deze cliënt stoppen met budgetbeheer? 

A. Nee, er loopt ook een schuldregeling, dan mag je nooit stoppen met 

budgetbeheer 

B. Nee, dit kan alleen als de budgetbeheerder ook vindt dat er gestopt mag 

worden. 

C. Ja, dat kan  
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Antwoorden Voorbeeld examen SHV III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB een examen SHV III bestaat uit 24 vragen. De slagingsgrens is 70%. Ter vergelijking: dit 
zou bij dit voorbeeld betekenen dat 11 vragen goed of meer een voldoende score geeft. 
 
 
 

1 C 
2 B 
3 C 
4 A 
5 C 
6 A 
7 B 
8 C 
9 A 
10C 
11 B 
12 A 
13 C 
14 B 
15 A 
16 C 
 


