
 
 
 
 
 

VNA Leasing I 
Modules, eindtermen en aantal examenvragen      622821 - 12122016 

 

Eindtermen voor module 1: VNA Basiskennis autoleasing 

  Aantal 
examenvragen 

1 De kandidaat kan het begrip Leasing omschrijven, de hoofdvormen en 
uitvoerings-vormen hiervan benoemen en de kenmerken van de verschillende 
soorten leasemaatschappijen toelichten. 
 

6 

2 De kandidaat kan de belangrijkste begrippen verklaren die bij operationele 
lease/wagenparkbeheer van belang zijn, overeenkomstig de VNA Begrippenlijst  
(uitsluitend begrippen met toevoeging ‘module 1’). 
 

5 

3 De kandidaat kan de Nederlandse autoleasemarkt in hoofdlijnen omschrijven, 
rekening houdend met: 

 de ontwikkeling en stand van zaken op basis van VNA-cijfermateriaal 

 de relatie met de automarkt 

 de invloed van de overheid 
en een globale vergelijking maken met autoleasing in andere relevante landen. 
 

2 

4 De kandidaat kan de mogelijke inkomstenbronnen voor 
autoleasemaatschappijen benoemen en ook de risico’s de aan autoleasing 
verbonden zijn. 
 

2 

5 De kandidaat kan de zakelijke (auto)mobiliteit in het brede kader van de 
ontwikkeling van de landelijke mobiliteit en het groeiende belang van 
maatschappelijk verantwoord leasen plaatsen, met bijzondere aandacht voor: 

 mobiliteitsmanagement 

 ‘vergroening’ van het autobeleid 

 CO2 uitstoot 

 energielabel 

 alternatieve brandstoffen 

 ‘het nieuwe rijden’ 
 

4 

6 De kandidaat kan de belangrijkste verschillen aangeven tussen autoleasing en 
het bezit van een eigen wagenpark of het gebruik van privéauto’s met 
kilometervergoeding. 
 

4 

7 De kandidaat kan de functie van de autoleasemaatschappij voor haar klanten 
specificeren en heeft inzicht in de (soms complexe) relatie tussen lessor - lessee - 
berijder - en de verschillende leveranciers. 
 

2 

                                                                                                     Totaal per toets    25 

 

  

 

 

 



 

 

 

Eindtermen voor module 2: VNA Calculatie en Fiscaliteit 

  Aantal 
examenvragen 

8 De kandidaat kan zowel de algemene kostenaspecten van autogebruik en – 
beheer alsook de afzonderlijke elementen van een autoleasecalculatie 
benoemen en verklaren. 
 

4 

9 De kandidaat kan de belangrijkste begrippen verklaren die bij operationele 
lease/wagenparkbeheer van belang zijn, overeenkomstig de VNA Begrippenlijst. 
 

4 

10 De kandidaat kan de regels met betrekking tot BTW en BPM voor wat betreft de 
opbouw van de aankoopprijs van automobielen benoemen en in berekeningen 
toepassen. 
 

3 

10R Rekenvraag behorende bij eindterm 10 
 

1 

11 De kandidaat kan de relevante fiscale aspecten van (zakelijk) autogebruik 
benoemen en omschrijven. 
 

3 

12R Rekenvraag - De kandidaat kan berekeningen maken met betrekking tot de 
exploitatie van automobielen op basis van gegevens zoals investering, rente, 
aflossing, restwaarde, looptijd en afgelegde kilometers. 
 

1 

13 De kandidaat kan aangeven welke kosten kunnen veranderen gedurende de 
gebruiksduur en welke van deze kosten door de autoleasemaatschappij kunnen 
worden aangepast in het tarief. 
 

2 

14  De kandidaat kan de meeste gebruikelijke ver- en afrekentechnieken gedurende 
de looptijd en bij beëindiging van een autoleasecontract omschrijven en 
toepassen. 
 

2 

14R Rekenvraag bij eindterm 14 
 

1 

15 De kandidaat kan de regels van het fiscale regime op het gebied van mobiliteit 
voor zowel werknemer als werkgever toepassen en omschrijven. 
 

3 

15R Rekenvraag bij eindterm 15 
 

1 

                                                                                               Totaal per toets 25 

 

  



 

 

Eindtermen voor module 3: VNA Contracten en beheer 

  Aantal 
examenvragen 

16 De kandidaat kan van de belangrijkste contractvormen/overeenkomsten die er 
binnen de autoleasebranche bestaan de voorwaarden en hun onderlinge 
verbanden verklaren. 
 

4 

17 De kandidaat kan de belangrijkste criteria noemen die de potentiële lessee zou 
moeten hanteren bij zijn keuze van een leasemaatschappij en beoordeling van 
een leasecontract. 
 

3 

18 De kandidaat kan de belangrijkste begrippen verklaren die bij operationele 
lease/wagenparkbeheer van belang zijn, overeenkomstig de VNA Begrippenlijst. 
 

5 

19 De kandidaat heeft inzicht in de opbouw en de onderlinge samenhang van de 
diverse processen die voor de autoleasemaatschappij noodzakelijk zijn om het 
wagenpark van de lessee te beheren en kan de service-aspecten voor de lessee 
hierin benoemen. 
 

4 

20 De kandidaat kan de relevante aspecten en begrippen van diverse soorten 
verzekering van lease-auto’s benoemen en toelichten. 
 

3 

21 De  kandidaat kan de bijzondere aspecten noemen van het verzekeren van lease-
auto’s door de autoleasemaatschappij respectievelijk de lessee alsook van schade 
aan de lease-auto. 
 

2 

22 De kandidaat kan het belang van automatisering voor de autoleasebranche 
omschrijven en kan kenmerken en processen omschrijven van geautomatiseerde 
systemen die gebruikt worden voor communicatie met leveranciers en overige 
instanties. 
 

4 

                                                                                             Totaal per toets 25 

 

 


