Voorbeeldvragen Ondernemersexamens website
Afvalstoffen
Om te zorgen dat afvalstoffen zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu wordt een
voorkeursvolgorde gehanteerd.
Wat is de juiste voorkeursvolgorde?
A. Preventie, recycling, nuttig toepassen, verwijderen via verbranden, verwijderen via storten.
B. Verwijderen via storten, verwijderen via verbranden, preventie, recycling nuttig toepassen.
C. Preventie, verwijderen via verbranden, verwijderen via storten, recycling nuttig toepassen.
Juiste antwoord: A

Aan welke criteria moet een ondernemer voldoen om op de VIHB-lijst te kunnen worden vermeld?
A. Betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.
B. Betrouwbaarheid en een verklaring van goed gedrag.
C. Vakbekwaamheid en een inschrijving Kamer van Koophandel.
Juiste antwoord: A

De Eural-lijst bevat gevaarlijke afvalstoffen, ongevaarlijke afvalstoffen en complementaire stoffen.
Wat zijn complementaire stoffen?
A. Stoffen die gescheiden moeten worden vervoerd.
B. Stoffen die gevaarlijk kunnen zijn, afhankelijk van de samenstelling.
C. Stoffen die onder ADR vallen.
Juiste antwoord: B

Bedrijfsmanagement
In welk percentage wordt de winstuitkering uitgedrukt die een besloten vennootschap kan doen aan
haar aandeelhouders?
A. In een percentage van de nominale waarde van een aandeel.
B. In een percentage van de intrinsieke waarde van een aandeel.
C. In een percentage van het geplaatste kapitaal.
D. In een percentage van het gestorte kapitaal.
Juiste antwoord: A

Met welke factoren moet een vervoerder rekening houden als hij zijn prijzen bepaalt?
A. De vervoerskosten en de prijs die afnemers bereid zijn te betalen.
B. De vervoerskosten en de btw.
C. De vervoerskosten en de tarieven van de concurrent.
D. De vervoerskosten, de prijs die afnemers bereid zijn te betalen en de concurrentie.
Juiste antwoord: D

Een ondernemer wil met zijn bestaande voertuigenpark meer omzet behalen. In zijn huidige
markt(segment) zijn hiervoor als gevolg van concurrentie en omvang van het segment onvoldoende
mogelijkheden.
Welke groeistrategie moet deze ondernemer toepassen om het gewenste resultaat te bereiken?
A. Diversificatie.
B. Marktpenetratie.
C. Marktontwikkeling.
D. Productontwikkeling.
Juiste antwoord: C
LET OP!! Zie voor voorbeeldvragen van nieuwe vraagsoorten de laatste pagina van dit document.

Calculatie
Een vrachtauto van een ondernemer is aan een opdrachtgever verhuurd, inclusief chauffeur op
kilometerbasis per beladen kilometer. De vrachtauto heeft een kostprijs, inclusief chauffeur van
€ 0,95 per kilometer.
De ondernemer heeft in een week de volgende gegevens verzameld van deze auto:
Dag

Totale kilometers Beladen kilometers

Maandag

380

310

Dinsdag

450

300

Woensdag

540

490

Donderdag

390

300

Vrijdag

410

340

Hoeveel procent rijdt het voertuig totaal per week onbeladen, ten opzichte van het totaal aantal
gereden kilometers?
A. 4,3%.
B. 18,9%.
C. 19,8%.
D. 34,0%.
E. 44,5%.
Juiste antwoord: C

Een vrachtauto van een ondernemer is aan een opdrachtgever verhuurd, inclusief chauffeur op
kilometerbasis per beladen kilometer. De vrachtauto heeft een kostprijs, inclusief chauffeur van
€ 0,95 per kilometer.
De ondernemer heeft in een week de volgende gegevens verzameld van deze auto:
Dag

Totale kilometers Beladen kilometers

Maandag

380

310

Dinsdag

450

300

Woensdag

540

490

Donderdag

390

300

Vrijdag

410

340

Bereken de kostprijs voor dit transport per beladen kilometer.
A.
B.
C.
D.
E.

52,7 cent per km.
95,0 cent per km.
109,5 cent per km.
114,4 cent per km.
118,5 cent per km.

Juiste antwoord: E

Financieel management
Een ondernemer ontvangt een creditnota van een leverancier.
Hoe zal de ondernemer de btw die op deze creditnota staat boeken?
A.
B.
C.
D.

Debet op de rekening Te vorderen btw.
Credit op de rekening Te vorderen btw.
Debet op de rekening Te betalen btw.
Credit op de rekening Te betalen btw.

Juiste antwoord: D

De volgende gegevens per 31 december zij bekend:
Eigen vermogen 1 januari

€

90.000

Privé opnamen

€

30.000

Privé stortingen

€

10.000

Resultaat

€

15.000

Bereken het vermogen per 31 december.
Vul het bedrag hieronder in
(zonder punten of komma's).
€ _____
Juiste antwoord: € 85000

winst

Aan het eind van het tweede kwartaal staan op de proefbalans de volgende saldi op de
grootboekrekeningen van de omzetbelasting:
Rek.nr Rekening
155
156

Te vorderen btw
Af te dragen btw

Proefbalans
Debet Credit
3.200
8.000 12.000

In verband met de aangifte omzetbelasting moeten aan het eind van het derde kwartaal de saldi
worden overgeboekt.
Verwerk de overboeking van de omzetbelasting over het derde kwartaal in de saldibalans.
Sleep alleen de juiste bedragen naar de juiste plaats in de afbeelding.

Juiste antwoord:

Wegvervoer Bus Deel 1
Kan een vervoerder een aan hem verleende concessie voor openbaar vervoer overdragen aan een
andere vervoerder?
A. Ja, maar alleen met toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
B. Ja, maar alleen na schriftelijke toestemming van de concessieverlener.
C. Nee, de wet verbiedt overdracht.
D. Nee, behalve als de concessiehouder failliet is verklaard.
Juiste antwoord: B

Een Nederlandse ondernemer krijgt de opdracht om werknemers van een bedrijf dat in Duitsland is
gevestigd, dagelijks van huis naar werk en terug te vervoeren. De werknemers wonen binnen één
gemeente in Nederland. De ondernemer besluit voor dit vervoer een touringcar aan te schaffen.
Welke vergunning moet de ondernemer aanvragen?
A. Een Duitse vergunning.
B. Een communautaire vergunning.
C. Een vergunning voor groepsvervoer.
D. Een cabotagevergunning.
Juiste antwoord: B

Wegvervoer Bus Deel 2
Een touringcarondernemer biedt een reis aan voor individuele gasten. Vertrek maandag 03.00 uur en
terug op de vertrekplaats op maandag 24.00 uur.
Welke productvorm van personenvervoer is dit?
A. Een dagtocht.
B. Een pendelreis.
C. Een pakketreis.
D. Een breng- en haalreis.
Juiste antwoord: A
De zomerbanden van een touringcar worden verwisseld voor winterbanden van dezelfde maat en
rolafstand.
Wat moet de ondernemer doen?
A. De tachograaf opnieuw laten ijken.
B. De tachograaf instellen op 'gebruik winterbanden'.
C. De touringcar opnieuw laten keuren voor de Algemene Periodieke keuring (APK).
D. Niets, de tachograaf- en Algemene Periodieke keuring (APK) blijven geldig tot het volgende
keuringsmoment.
Juiste antwoord: D

Wegvervoer Goederen Deel 1
De houder van een CEMT-vergunning is verplicht van elke rit een verslag te maken in het
verslagenboekje dat bij de vergunning hoort.
Naar welke instantie moeten de doorslagen van deze verslagen worden opgestuurd?
A. Het CEMT-secretariaat.
B. De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).
C. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
D. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Juiste antwoord: B

Welke organisatie is een werkgeversorganisatie binnen het beroepsgoederenvervoer?
A. Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV).
B. Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).
C. PANTEIA/NEA.
D. Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN).
Juiste antwoord: B

LET OP!! Zie voor voorbeeldvragen van nieuwe vraagsoorten de laatste pagina van dit document.

Wegvervoer Goederen Deel 2
Wanneer is bij vervoer van communautaire goederen van Nederland naar Italië een
douanedocument nodig?
A. Als het vervoer plaatsvindt via Oostenrijk.
B. Als het vervoer plaatsvindt via Zwitserland.
C. Als het vervoer plaatsvindt via Frankrijk.
D. Als het vervoer plaatsvindt via Oostenrijk of Duitsland.
Juiste antwoord: B

Wat is het belangrijkste doel van wagenparkbeheer?
A. Het voorkomen van diefstal van de voertuigen.
B. Het kennen van alle kostenfactoren en daar naar handelen.
C. Het indelen van de voertuigen met de juiste chauffeurs en de juiste ritten.
D. Het volgen van alle voorschriften bij het wegzetten van het voertuig.
Juiste antwoord: B

LET OP!! Zie voor voorbeeldvragen van nieuwe vraagsoorten de laatste pagina van dit document.

Personeelsmanagement
Een parttime chauffeur in vaste dienst werkt 18 uur per week. Hij is al lang ziek.
Hoe lang moet zijn werkgever zijn loon maximaal doorbetalen tijdens zijn afwezigheid door ziekte?
A. 26 weken.
B. 36 weken.
C. 52 weken.
D. 104 weken.
Juiste antwoord: D

Welke werknemers tellen mee binnen een vervoersbedrijf om te bepalen of een ondernemingsraad
verplicht is?
A. Alle werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming.
B. Werknemers mogen zelf bepalen of zij meetellen.
C. Alleen de werknemers die een fulltime arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming.
D. Alleen de werknemers die een parttime arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming.
Juiste antwoord: A

Wanneer is er sprake van delegeren?
A. Als een ondernemer niet meer alle medewerkers zelf kan aansturen en taken overdraagt aan
leidinggevende medewerkers.
B. Als een ondernemer van de medewerkers verwacht dat taken zonder tegenspraak worden
uitgevoerd.
C. Als een ondernemer bij zijn beslissingen de mening van de medewerkers meeweegt.
D. Als een ondernemer de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden niet meer kan
garanderen.
Juiste antwoord: A

LET OP!! Zie voor voorbeeldvragen van nieuwe vraagsoorten de laatste pagina van dit document.

Nieuwe vraagsoorten ondernemersexamens:
Stellingsvraag:
Een werknemer ontvangt loon uit dienstbetrekking.
Wat is juist?
1. Hij heeft alleen recht op de algemene
heffingskorting en de arbeidskorting.
2. Hij heeft recht op de algemene
heffingskorting, de arbeidskorting en
de combinatiekorting.
A
B
C
D

1 is juist, 2 is onjuist.
1 is onjuist, 2 is juist.
1 en 2 zijn beide juist.
1 en 2 zijn beide onjuist.

Juiste antwoord: A
Waar/niet waar vraag:
Is de volgende bewering waar of niet waar?
Een ondernemer wil weten in welke euroklasse een zwaar motorvoertuig is ingedeeld. Hij kan dit
achterhalen door het op te vragen bij de servicedesk van de Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie (NIWO) aan de hand van de keuringseisen.
A
B

Dit is waar.
Dit is niet waar.

Juiste antwoord: B

