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Voorbeeldvragen voor de VNA-website  
 
Module 1 
 
Vraag 1-1 
Een onderneming met een groot eigen personenautopark kiest voor operationele leasing. Wat is de 
belangrijkste reden om dat te doen? 
 
A door het leasen krijgen de medewerkers meer keuzevrijheid 
B de BTW kan voortaan verrekend worden 
C het betekent een administratieve lastenverlichting 
 
Vraag 1-2 
De CO2-uitstoot van een auto met dieselmotor in gram per km is bepalend voor: 
 
A de hoogte van de motorrijtuigen belasting van de auto 
B de hoogte van het BPM bedrag van de auto 
C het motorvermogen van de auto 
 
Vraag 1-3 
Het verstrekken van een kilometervergoeding boven de maximale onbelaste vergoeding aan 
werknemers voor zakelijke ritten die zij met een privéauto rijden heeft voor de werkgever het 
volgende nadeel: 
 
A bij een dergelijke vergoeding dient de werkgever bij ‘netto vergoeding’ ook loonbelasting en 

voor zover van toepassing ook sociale lasten te betalen 
B de autokostenfictie is van toepassing, waardoor de werkgever extra risico loopt 
C de werkgever kan een boete krijgen als de belastingdienst ontdekt dat er een bedrag per 

kilometer wordt betaald dat hoger is dan de werkelijke kosten 
 
Vraag 1-4 
Wanneer is er sprake van operationele leasing? 

 
A als het economisch eigendom aan de lessee is overgedragen 
B  als het juridisch eigendom bij de berijder ligt 
C als het economisch en juridisch eigendom bij de lessor blijft 
  
 
  



 

 

Module 2 
 
Vraag 2-1 
Een leaseofferte voor 36 maanden en 40.000 km per jaar bevat naast de maandelijkse leaseprijs ook 
een prijs uitgedrukt in een prijs per kilometer. Voor dezelfde auto wordt ook een tweede leaseofferte 
gemaakt voor 36 maanden en 50.000 km per jaar. 
Wat gebeurt er met de kilometerprijs bij de tweede offerte ten opzichte van de eerste offerte? 
 
A prijs per kilometer blijft gelijk 
B prijs per kilometer wordt hoger 
C prijs per kilometer wordt lager 
 
Vraag 2-2 
Een leaseauto heeft een gemiddelde investering van € 30.000,00. De rente bedraagt 5% en de 
restwaarde ligt € 24.000,00 onder de netto-investering. De looptijd van het leasecontract bedraagt 
24 maanden. 
Wat is de netto-investering voor de leasemaatschappij bij aanschaf? 
 
A € 42.000,00 
B € 48.000,00 
C € 54.000,00 
 
Vraag 2-3 
Een dieselpersonenauto met een CO2-uitstoot van 98 gr/km en een Euro-5 motor  geldt op basis van 
het schijventarief een BPM bedrag van € 2077,00. Voor deze auto moet echter ook een dieseltoeslag 
betaald worden. Wat is hiervan de reden? 
 
A de CO2-uitstoot is hoger dan 61 gr/km waardoor er een dieseltoeslag van toepassing is 
B de auto heeft geen Euro-6 motor waardoor er een dieseltoeslag van toepassing is  
C voor een dieselmotor geldt altijd een dieseltoeslag 
 
Vraag 2-4 
In een calculatie wordt uitgegaan van een bepaalde restwaarde. 
Wat gebeurt er met de gemiddelde investering als men de calculatie 
nogmaals maakt, maar dan met een hogere restwaarde? 
 
A de gemiddelde investering blijft gelijk 
B de gemiddelde investering daalt 
C de gemiddelde investering stijgt 
 
Vraag 2-5 
Een werknemer heeft een leaseauto ter beschikking van zijn werkgever met een fiscale waarde van 
€ 27.000,00, waarmee privé meer dan 500 km per jaar wordt gereden. Per maand betaalt de 
werknemer aan zijn werkgever een bijdrage voor dit privé gebruik van € 125,00. Voor deze auto geldt 
een bijtelling van 22%. Met welk bedrag dient het belastbaar inkomen van deze werknemer dit jaar 
verhoogd te worden? 
 
A      22% van € 25.500,00 
B       € 4.440,00 
C       € 5.610,00 
 
 



 

 

Module 3 
 
Vraag 3-1 
Waarom stuurt een lessor een afleveringsverklaring aan lessee? 
 
A om aan de transporteur te melden dat de ingeleverde auto kan worden opgehaald 
B om te voorkomen dat de auto te laat betaald wordt aan de dealer 
C om de startdatum van het leasecontract vast te leggen 
 
Vraag 3-2 
Een auto-importeur wil zo snel mogelijk een (actie)model in de markt zetten. 
Wat moet de importeur doen in de richting van de leasemaatschappijen? 
 
A de catalogusprijs zo snel mogelijk doorsturen naar de leasemaatschappijen 
B zorgen dat autodataleveranciers over de gegevens beschikken 
C zorgen voor demonstratieauto’s voor de lessors 
 
Vraag 3-3 
Welke verplichting volgt uit de WAM 
 
A  de verplichting om een motorrijtuig altijd WA en Casco te verzekeren 
B de verplichting om een schadeverzekering voor inzittenden af te sluiten 
C de verplichting om een motorrijtuig WA te verzekeren  
 
Vraag 3-4 
Een lessee wil de totale kosten van het leasewagenpark verlagen en vraagt advies aan de lessor. 
Het advies dat de lessor zal geven zal gaan over de inhoud van de 
 
A meer/minder kilometerregeling 
B individuele leaseovereenkomst 
C autoregeling 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoorden: 
1-1 C 
1-2 B 
1-3 A 
1-4 C 
2-1 C 
2-2 A 
2-3 A 
2-4 C 
2-5 B 
3-1 C 
3-2 B 
3-3 C 
3-4 C  


