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.
B.
C.

Betrouwbaarheid en vakbekwaamheid.
Betrouwbaarheid en een verklaring van goed gedrag.
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.
B.
C.

Stoffen die gescheiden moeten worden vervoerd.
Stoffen die gevaarlijk kunnen zijn, afhankelijk van de samenstelling.
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.
B.
C.
D.

In een percentage van de nominale waarde van een aandeel.
In een percentage van de intrinsieke waarde van een aandeel.
In een percentage van het geplaatste kapitaal.
In een percentage van het gestorte kapitaal.

Juiste antwoord: A

Met welke factoren moet een vervoerder rekening houden als hij zijn prijzen bepaalt?
A.
B.
C.
D.

De vervoerskosten en de prijs die afnemers bereid zijn te betalen.
De vervoerskosten en de btw.
De vervoerskosten en de tarieven van de concurrent.
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.
B.
C.
D.

Diversificatie.
Marktpenetratie.
Marktontwikkeling.
Productontwikkeling.

Juiste antwoord: C

Internationaal Bus
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.
B.
C.
D.

Een Duitse vergunning.
Een Communautaire vergunning.
Een vergunning voor groepsvervoer.
Een cabotagevergunning.

Juiste antwoord: B

Het internationaal personenvervoer wordt onderscheiden in een aantal soorten vervoer.
Wat wordt in dit verband bedoeld met “Bijzonder geregeld vervoer”?
A.
B.
C.
D.

Vervoer met een bepaalde regelmaat, langs vastgestelde stopplaatsen en voor iedereen
toegankelijk.
Vervoer langs bijzondere stopplaatsen, onregelmatig en niet voor iedereen toegankelijk.
Vervoer met een bepaalde regelmaat, voor bepaalde personen en met vastgestelde
stopplaatsen.
Vervoer dat niet regelmatig is, niet voor iedereen toegankelijk en niet met vastgestelde
stopplaatsen.

Juiste antwoord: C

Een touringcarondernemer wil een rit uitvoeren (ongeregeld vervoer) naar Rusland. Rusland heeft
geen verdrag ondertekend met EU/EER landen ten aanzien van personenvervoer.
Is het mogelijk deze rit uit te voeren?
A.
B.
C.
D.

Ja, dat is mogelijk met de communautaire vergunning.
Ja, dat is mogelijk als men beschikt over een ritmachtiging voor Rusland.
Ja, dat is mogelijk zonder enige extra papieren voor Rusland.
Nee, dat is niet mogelijk.

Juiste antwoord: B

Internationaal Goederen
Een ondernemer wil een transport uitvoeren van Brussel (België) naar Aken (Duitsland).
Zijn voor dit transport documenten vereist?
A.
B.
C.
D.

Ja, een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning (Eurovergunning).
Ja, een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning (Eurovergunning) en een
Duitse derdelandenvergunning.
Ja, een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning (Eurovergunning) en een
cabotagevergunning.
Nee.

Juiste antwoord: A

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.
B.
C.
D.

Het CEMT-secretariaat.
De Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Juiste antwoord: B

Wanneer is bij vervoer van communautaire goederen van Nederland naar Italië een douanedocument
nodig?
A.
B.
C.
D.

Als het vervoer plaatsvindt via Oostenrijk.
Als het vervoer plaatsvindt via Zwitserland.
Als het vervoer plaatsvindt via Frankrijk.
Als het vervoer plaatsvindt via Oostenrijk of Duitsland.

Juiste antwoord: B

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.
B.
C.
D.

26 weken.
36 weken.
52 weken.
104 weken.

Juiste antwoord: D

Welke werknemers tellen mee binnen een vervoersbedrijf om te bepalen of een ondernemingsraad
verplicht is?
A.
B.
C.

Alle werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met de onderneming.
Werknemers mogen zelf bepalen of zij meetellen.
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.
B.
C.
D.

Als een ondernemer niet meer alle medewerkers zelf kan aansturen en taken overdraagt aan
leidinggevende medewerkers.
Als een ondernemer van de medewerkers verwacht dat taken zonder tegenspraak worden
uitgevoerd.
Als een ondernemer bij zijn beslissingen de mening van de medewerkers meeweegt.
Als een ondernemer de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden niet meer kan
garanderen.

Juiste antwoord: A

Wegvervoer Bus
Kan een vervoerder een aan hem verleende concessie voor openbaar vervoer overdragen aan een
andere vervoerder?
A.
B.
C.
D.

Ja, maar alleen met toestemming van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
Ja, maar alleen na schriftelijke toestemming van de concessieverlener.
Nee, de wet verbiedt overdracht.
Nee, behalve als de concessiehouder failliet is verklaard.

Juiste antwoord: B

De zomerbanden van een touringcar worden verwisseld voor winterbanden van dezelfde maat en
rolafstand.
Wat moet de ondernemer doen?
A.
B.
C.
D.

De tachograaf opnieuw laten ijken.
De tachograaf instellen op “gebruik winterbanden”.
De touringcar opnieuw laten keuren voor de APK.
Niets, de tachograaf- en APK-keuring blijven geldig tot het volgende keuringsmoment. *

Juiste antwoord: D

Welk aspect bepaalt of een overheidsopdracht Europees aanbesteed moet worden?
A.
B.
C.
D.

Het aantal aanbieders op de opdracht.
De duur van de opdracht.
De complexiteit van de opdracht.
De waarde van de opdracht.

Juiste antwoord: D

Wegvervoer Goederen
Wat is een taak van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)?
A.

Een maximum stellen aan het aantal vrachtauto's dat een vergunninghouder mag gebruiken.

B.
C.
D.

Bepalen voor welke landen een communautaire vergunning wordt verstrekt.
Behartigen van de belangen van verladers.
Het intrekken van de communautaire vergunning.

Juiste antwoord: D

Personen die werken met gevaarlijke stoffen bij een transportbedrijf moeten volgens voorschriften uit
de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) altijd zijn geschoold of gediplomeerd.
Voor welke medewerkers geldt dit?
A.
B.
C.
D.

De chauffeurs, veiligheidsadviseur en overige direct betrokkenen.
De directie, chauffeurs en de veiligheidsadviseur.
De chauffeurs, de beveiligingsinspecteur en alle overige medewerkers.
Alle medewerkers.

Juiste antwoord: A

Bij de risicoanalyse van het HACCP systeem worden onder andere chemische risico’s in kaart
gebracht en geanalyseerd.
Wat zijn chemische risico’s?
A.
B.
C.
D.

Resten van reinigingsmiddelen, koelmiddelen of verf.
Bacteriën, gisten en virussen.
Insecten, houtsplinters en glasscherven.
Reinigingsmiddelen, virussen en houtsplinters.

Juiste antwoord: A

Wegvervoer Taxi
Wat wordt door de Wet personenvervoer 2000 vereist van de vakbekwame persoon binnen de
taxionderneming?
A.
B.
C.
D.

Dat deze persoon permanent en daadwerkelijk leiding geeft binnen de onderneming.
Dat deze persoon financieel eigenaar is van de onderneming.
Dat deze persoon zelf als chauffeur meerijdt in de taxionderneming.
Dat deze persoon als enige is gemachtigd tot het doen van betalingen.

Juiste antwoord: A

Een opdracht voor groepsvervoer (van een groepje van zeven personen) wordt een dag van tevoren
ingetrokken.
Kan, volgens de KNV Algemene Vervoervoorwaarden, van de opdrachtgever toch worden geëist dat
de rit geheel of gedeeltelijk betaald wordt?
A.
B.
C.
D.

De rit hoeft niet te worden betaald.
De rit moet door de opdrachtgever voor 50% worden betaald.
De rit moet door de opdrachtgever voor 75% worden betaald.
De rit moet door de opdrachtgever volledig worden betaald.

Juiste antwoord: C

Een taxiondernemer is directeur van een BV met een taxivergunning. Hij brengt hiervoor zelf de
vakbekwaamheid in. Na enkele jaren besluit hij om de BV op te heffen en als eenmanszaak het
taxibedrijf voort te zetten.
Wat geldt ten aanzien van de vergunning van de opgeheven BV?
A.
B.
C.

De vergunning is van rechtswege komen te vervallen.
De vergunning is gekoppeld aan de voertuigen en blijft dus geldig.
De vergunning staat op naam van de taxiondernemer omdat hij de vakbekwaamheid inbracht
in de BV en blijft dus geldig omdat hij ook de vakbekwaamheid in de eenmanszaak inbrengt.

D.

De vergunning is gekoppeld aan een natuurlijk persoon en blijft dus geldig.

Juiste antwoord: A

