Bijlage 1: Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen Wft PE-examen 2020
Leeswijzer
Deze bijlage bevat een overzicht van de ontwikkelingen die het CDFD niet heeft geselecteerd om in de examens op te nemen.
Bij de ontwikkeling wordt een titel en -voor zover dat is aangeleverd bij het CDFD – een toelichting op de ontwikkeling vermeld.
Reactie op het advies
U kunt tijdens de consultatieperiode uw reactie sturen naar het Ministerie van Financiën.
Reageert u op een ontwikkeling uit Bijlage 1 (geselecteerde ontwikkelingen) of Bijlage 2 (niet-geselecteerde ontwikkelingen) dan verzoeken wij u hierbij te verwijzen naar
de betreffende ontwikkeling. In de bijlagen vindt u bij iedere ontwikkeling een titel en een uniek kenmerk.
Tijdens de consultatieperiode kunt u ook ontbrekende ontwikkelingen aandragen bij het Ministerie van Financiën.
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Titel
Aanpassing leennormen VFN
(C07)
Aanpassingen heffingskortingen
(B17)
Aanpassingen heffingskortingen
(H20)
Aanpassingen heffingskortingen
(I26)
Advies commissie Parameters
(P22)
Aflossen SEW na overlijden
(H32)

Afschaffen middelingsregeling
(V26)
Afschaffing fiscale aftrek
rijksmonumenten
(V22)

Ambtenaren krijgen
arbeidsovereenkomsten
(I34)

Ontwikkeling
-

Module
CK

Afwijsreden
Geen nieuwe ontwikkeling

Diverse heffingskortingen zijn omhoog gegaan.

Basis

Buiten curriculum

Diverse heffingskortingen zijn omhoog gegaan.

HK

Geen nieuwe ontwikkeling

Diverse heffingskortingen zijn omhoog gegaan.

Inkomen

Geen nieuwe ontwikkeling

In dit advies wordt ook ook een lagere UFR vastgesteld die van invloed is op de
hoogte van de rekenrente.
Het Kifid heeft een uitspraak gedaan over de redelijkheid van de voorwaarden van
een geldverstrekker.
Een man en een vrouw gaan een hypothecaire lening aan met hieraan gekoppeld
een SEW. Na een aantal jaar overlijdt de vrouw. Bij deze geldverstrekker is het
beleid dat de helft van de SEW wordt afgelost op de eigenwoningschuld als één
van beiden overlijdt. De man heeft getekend voor deze voorwaarden, maar stelt
dat het voor hem fiscaal voordeliger is om de SEW voort te zetten.
De geschillencommissie stelt de man in het gelijk. Zonder goede argumenten moet
namelijk ook de mogelijkheid worden aangeboden om de SEW voort te zetten. De
geldverstrekker moet de man een schadevergoeding van € 11.523,- betalen . Dit
bedrag is opgebouwd uit het misgelopen fiscale voordeel van de man als hij de
SEW wel had voortgezet.
-

Pensioen

Buiten curriculum

HK

Uitleg bestaande regelgeving

Vermogen

Niet relevant (meer)

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten in
werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is de fiscale aftrek van
uitgaven voor monumentenpanden in de Wet inkomstenbelasting vervallen. Om
rijksmonumentenonderhoud te blijven ondersteunen is de fiscale aftrek vervangen
door een subsidie. Vanaf 2019 kunnen eigenaren (natuurlijke personen) van
rijksmonumenten met een woonfunctie subsidie aanvragen.
Op 16 mei 2019 zijn de wetswijzigingen gepubliceerd die noodzakelijk zijn voor de
in- en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De
verwachting is dat de wetswijziging per 1 januari 2020 in werking treedt.
Met de Wnra krijgen ambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een
aanstellingsbesluit. Daarnaast worden arbeidsvoorwaarden in een cao geregeld in

Vermogen

Niet relevant (meer)

Inkomen

Buiten curriculum
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Titel

Besluit waarderingsaspecten
pensioen en lijfrenten in eigen
beheer
(P18)
Bewaren bonnetjes verbouwing
voor bewijs renteaftrek eigen
woningfinanciering.
(H23)
Bewaren bonnetjes verbouwing
voor bewijs renteaftrek eigen
woningfinanciering.
(V33)
Box 3
(B12)
Data in ruil voor korting
(SP15)
Diagnose en betalingssystematiek
GGZ
(Z41)
Een nieuw bekostigings-model voor
de zintuiglijke gehandicapten-zorg in
de Zorgverzekeringswet

Ontwikkeling
plaats van via een rechtspositieregeling. De belangrijkste wijziging is verder dat de
Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) ook gaat gelden voor ambtenaren met
betrekking tot een transitievergoeding en de ketenbepaling. De Wab treedt
namelijk naar verwachting per 1 januari 2020 in werking.
De eerdere aanstellingen van de ambtenaar worden gezien als
arbeidsovereenkomsten. Deze perioden tellen dus mee voor de berekening van
een eventuele transitievergoeding en de ketenbepaling zoals die voor werknemers
geldt.
Ook de ontslagroute zal hetzelfde worden zoals die voor werknemers geldt. Hierbij
moet de werkgever toestemming vragen aan de kantonrechter of het UWV,
afhankelijk van de reden voor ontslag.
Het besluit waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten van 3 juli 2008 is per
19 maart 2019 geactualiseerd.

Module

Afwijsreden

Pensioen

Uitleg bestaande regelgeving

Uitspraak HR op 19 april 2019.
ECLI:NL:HR:2019:627
Bonnetje kunnen gedurende de hele looptijd van de geclaimde renteaftrek
opgevraagd worden door de belastingdienst. Ook na 5 jaar en als de aangifte al
definitief zijn.
Uitspraak HR op 19 april 2019.
ECLI:NL:HR:2019:627
Bonnetje kunnen gedurende de hele looptijd van de geclaimde renteaftrek
opgevraagd worden door de belastingdienst. Ook na 5 jaar en als de aangifte al
definitief zijn.
Nieuwe VRH-tarieven

HK

Buiten curriculum

Vermogen

Buiten curriculum

Basis

Buiten curriculum

Met name ANWB is hier mee aan het experimenteren. In ruil voor premiekorting
krijgt de ANWB alle data over het rijgedrag van de automobilist
-

SP

Maatschappij specifiek

Zorg

Niet tijdig bekend of definitief

De zorg voor mensen met een zintuigelijke handicap krijgt per 2020 een heel
nieuwe bekostigingsstructuur, waarbij de geleverde zorg beter wordt
gespecificeerd. Dat moet ertoe leiden dat cliënten een herkenbare factuur krijgen

Zorg

Niet relevant (meer)
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Titel
(Z27)

EESSI
(Z47)
Efficiëntere schadeafhandeling
(SP17)
Garantie niet altijd
schadeverzekering
(SP20)
Gedragscode geïnformeerde
verlenging en contractstermijnen
particuliere schade-en
inkomensverzekeringen
(SP12)
Gedragscode geïnformeerde
verlenging en contractstermijnen
particuliere schade-en
inkomensverzekeringen
(Z13)
Gedragscode goed

Ontwikkeling
en dat zorg doelmatiger wordt geleverd.
Wat betreft de bekostiging stelt de NZa een tweetal prestatiestructuren voor, één
voor de auditief en/of communicatieve sector en één voor de visuele sector. De
belangrijkste elementen van de geadviseerde prestatiestructuren zijn:
• Gedifferentieerde prestatiebeschrijvingen: de prestatiebeschrijvingen worden
gedifferentieerd naar doelgroep, zorginhoud en/of periode waar de zorg
betrekking op heeft (per traject of per periode van een uur, week of 28 dagen).
Deze differentiatie geeft meer inzicht in de zintuiglijke gehandicaptenzorg en de
bekostiging sluit beter aan bij de te maken kosten voor verschillende prestaties ten
opzichte van de huidige situatie.
• Indirect declarabele tijd vervalt: de mogelijkheid om indirecte cliëntgebonden
tijd te declareren komt te vervallen. De uren die besteed worden aan indirect
cliëntgebonden tijd worden bekostigd door een opslag op de directe
cliëntgebonden tijd. Dit werkt normerend en vergroot de doelmatigheid,
transparantie en herkenbaarheid van de factuur voor zorgverzekeraar en cliënt.
EESSI is per juli in werking getreden staat voor european Exchange of social
security information en vervangt E-formulieren door structured electronic
documents
Door de bezittingen te taggen en uit te rusten met onzichtbare sensoren, en trackand-traceapparatuur te installeren, kan de recovery rate van gestolen goederen
vele malen hoger zijn. Een goed voorbeeld hiervan is Viloc.
Bovag-garantie is toch geen verzekering

Module

Afwijsreden

Zorg

Buiten curriculum

SP

Buiten curriculum

SP

Buiten curriculum

Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 januari 2019 de ‘Gedragscode
geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade-en
inkomensverzekeringen’ onder druk van consument en politiek aangepast. Het
betreft aanpassingen op gebied van de opzegtermijn bij overdracht van het
verzekerd object en aanpassingen op gebied van de opzeggingskosten.
Het Verbond van Verzekeraars heeft per 1 januari 2019 de ‘Gedragscode
geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade-en
inkomensverzekeringen’ onder druk van consument en politiek aangepast. Het
betreft aanpassingen op gebied van de opzegtermijn bij overdracht van het
verzekerd object en aanpassingen op gebied van de opzeggingskosten.
-

SP

Buiten curriculum

Zorg

Buiten curriculum

Zorg

Niet tijdig bekend of definitief
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Titel
zorgverzekeraarschap
(Z40)
Geen vergoeding reisverzekeraar na
diefstal bagage uit auto
(SP21)

Geldmaat
(B08)

Handreiking (CAP) RVU
(V37)
Hoge Raad: Uitsluitingsclausule
werkt ook als het geld al uitgegeven
is
(V40)
Inbrengen van box 3 vermogen in
box 2
(V21)

Incassoregister
(B38)

Incassoregister
(Z53)

Infographic klimaatrisico’s
(SP23)

Infographic klimaatrisico’s

Ontwikkeling

Module

Afwijsreden

Interpolis hoeft niet de gestolen bagage te vergoeden die dieven uit de auto
haalden op een parkeerplaats bij een hotel. De kampeerder was op doorreis naar
zijn vakantiebestemming en had volgens de verzekeraar de hele auto leeg moeten
halen om zijn spullen op de veilige hotelkamer te stallen. De Geschillencommissie
van Kifid is het met Interpolis eens.
ABN AMRO, Rabobank en ING bundelen de krachten met de introductie van een
nieuwe gezamenlijke geldautomaat, de Geldmaat. Geldservice Nederland (GSN)
neemt de geldautomaten van deze drie banken volledig over. Uiterlijk eind 2020
zijn de huidige geldautomaten vervangen door de gele Geldmaat
-

SP

Niet relevant (meer)

Basis

Buiten curriculum

Vermogen

Niet relevant (meer)

De Hoge Raad heeft in baanbrekend arrest bepaald bij de verdeling van de boedel
na echtscheiding, dat een ontvangen schenking onder uitsluitingsclausule ook
werkt als het geld al uitgegeven is.

Vermogen

Uitleg bestaande regelgeving

Actuele praktijkontwikkeling uit de praktijk dat particulieren met ‘veel’ box 3
vermogen en een laag rendement een deel van hun vermogen naar box 2 over
brengen. Bijvoorbeeld door een BV op te richten en kapitaal e/o agio te storten.
Maar ook het oprichten van een open fonds voor gemene rekening (meerdere
participanten nodig)
Het kabinet heeft aangekondigd dat er in 2021 een incassoregister wordt
ingevoerd, waar alle incassobureaus ingeschreven moeten zijn. Alleen
incassobureaus die voldoen aan bepaalde kwaliteits- en professionaliteitseisen
kunnen zich laten inschrijven in het incassoregister.
Het kabinet heeft aangekondigd dat er in 2021 een incassoregister wordt
ingevoerd, waar alle incassobureaus ingeschreven moeten zijn. Alleen
incassobureaus die voldoen aan bepaalde kwaliteits- en professionaliteitseisen
kunnen zich laten inschrijven in het incassoregister.
Het Verbond van Verzekeraars heeft op de site een Infographic over de
verzekerbaarheid klimaatrisico’s gepubliceerd. Het overzicht is ontwikkeld in
samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en er
wordt onderscheid gemaakt tussen particulier en zakelijk.
Het Verbond van Verzekeraars heeft op de site een Infographic over de

Vermogen

Buiten curriculum

Basis

Niet tijdig bekend of definitief

Zorg

Niet tijdig bekend of definitief

SP

Niet relevant (meer)

SZ

Niet relevant (meer)
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Titel
(SZ10)

Invoering MBO-studentenfonds
(I21)
Kamerbrief regulering cryptovaluta
(V24)

Kleine ondernemers regeling (KOR)
(I23)
Kortingspercentage
ongecontracteerde zorg
(Z18)

Ontwikkeling
verzekerbaarheid klimaatrisico’s gepubliceerd. Het overzicht is ontwikkeld in
samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en er
wordt onderscheid gemaakt tussen particulier en zakelijk.
MBO-studenten die geen studiefinanciering meer krijgen kunnen als ze vertraging
oplopen door een goede reden een vergoeding krijgen van school. Het gaat om
Ziekte, zwangerschap of een gebrek.
Cryptovaluta zoals de bitcoin worden gezien als betaalmiddel en belegging.
Transacties vinden plaats door partijen die elkaar niet kennen, zonder centrale
regulering, toezicht of goedkeuring en gebaseerd op blockchaintechnologie. Aan
de hand van het rapport ‘Crypto’s, aanbevelingen voor een regelgevend kader
(december 2018) heeft de minister van Financiën een kamerbrief gestuurd naar de
Tweede Kamer waarin hij een vergunningsplicht aankondigt voor aanbieders van
omwisseldiensten tussen crypto’s en fiat geld, en bewaarportemonnees voor
crypto’s vanaf 10 januari 2020.

Module

Afwijsreden

Inkomen

Buiten curriculum

Vermogen

Buiten curriculum

Per 1-1-2020 veranderd de KOR. Ondernemers met een omzet tot 20.000,- hoeven
geen btw aangifte meer te doen.
Er mag bij vergoeding van ongecontracteerde zorg door de zorgverzekeraar geen
generiek kortingspercentage gehanteerd worden, maar uitsluitend een korting die
correspondeert met de extra kosten die de verzekeraar maakt (met inachtneming
van een bovengrens van 25%).
Op 1 februari 2019 heeft de rechtbank in Arnhem uitspraak gedaan in een zaak
over artikel 13 Zvw. In deze zaak stond Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze
tegenover VGZ, CZ, Zilveren Kruis en Menzis. De inzet van deze procedure was een
uitspraak over hoe de vergoeding van ongecontracteerde zorg berekend moet
worden. De Stichting eiste dat:
• het uitgangspunt voor de hoogte van de vergoeding niet het gemiddeld
gecontracteerde tarief moet zijn maar het hogere marktconforme tarief.
• door zorgverzekeraars geen generiek kortingspercentage gehanteerd mag
worden, maar uitsluitend een korting die correspondeert met de extra kosten die
de verzekeraar maakt (met inachtneming van een bovengrens van 25%).
Rekening houdend met de memorie van toelichting bepaalde de rechter dat het
uitgangstarief minimaal de kosten van het (gewogen) gecontracteerde tarief zijn
en niet het marktconforme tarief. Zorgverzekeraars mogen een hoger bedrag als
uitgangspunt nemen, zodat zij zich kunnen onderscheiden, maar zijn hiertoe niet

Inkomen

Buiten curriculum

Zorg

Niet relevant (meer)
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Titel

Lang leve het persoonlijk
ontwikkelbudget
(I35)

Langdurige zorg voor mensen met
een psychische stoornis die

Ontwikkeling
verplicht.
Vervolgens oordeelde de rechter dat een generiek kortingspercentage niet is
toegestaan, omdat – in lijn met de memorie van toelichting- de kosten voor het
afnemen van ongecontracteerde zorg bij de berekening leidend moeten zijn. De
hoogte van de reële extra kosten verschilt per zorgtype en per zorgverzekeraar.
Dat maakt – zo oordeelt de rechter – dat er geen algemeen percentage aan korting
is vast te stellen. De zorgverzekeraars zullen dit per zorgtype moeten bepalen.
Vervolgens zal dit kortingspercentage wel de toets van het hinderpaalcriterium
moeten doorstaan. De rechter plaatst nog wel enkele nuances bij deze uitleg. Een
vergoeding van 85% van de gemiddelde kosten doorstaat deze toets bijvoorbeeld
niet automatisch. De hoogte van de nota is daarbij relevant. Ook de andere kant
op geredeneerd wil het niet zeggen dat een afslag van 50% automatisch een
hinderpaal oplevert.
Het kabinet gaat de fiscale scholingsaftrek vervangen voor een uitgavenregeling,
het zogenaamde STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie). Dit hebben de
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.
Het doel van het STAP-budget is om mensen te stimuleren om zichzelf te
ontwikkelen om hiermee hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Zowel
werkenden als niet-werkenden kunnen in aanmerking komen voor een budget van
jaarlijks € 1.000,- tot € 2.000,- om een goedgekeurde opleiding of cursus bij een
erkende opleidingsinstelling te volgen. Het budget is voornamelijk bedoeld voor
personen die het hoogste risico lopen om werkloos te raken of langdurig werkloos
te blijven. Personen die al aanspraak kunnen maken op een publieke financiering
(zoals bijvoorbeeld de studiefinanciering) komen niet in aanmerking voor het
STAP-budget.
Een loopbaanadviseur kan helpen bij het selecteren van een opleiding. Het budget
kan online worden aangevraagd, waarbij de kosten voor de opleiding direct
worden overgemaakt naar de betreffende opleider.
De invoering van het STAP-budget en de afschaffing van de fiscale scholingsaftrek
zal pas ná 1 januari 2020 plaatsvinden.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/persoonlijkontwikkelbudget-voor-iedereen
Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan
mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan
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Module

Afwijsreden

Inkomen

Niet tijdig bekend of definitief

Zorg

Buiten curriculum

Titel
permanent toezicht nodig hebben.
(Z17)

Nieuwe beleidsregel DGS
(B13)

Nieuwe beleidsregel DGS
(H31)

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting
(I25)
Ondernemer kan straks ook bij Kifid
klagen over alternatieve
kredietverstrekker
(C10)
Op gebruik gebaseerde
verzekeringen
(SP18)
Overheveling burgerregelingen
(SP24)

Oversluit- of middelings- advies
(H18)

Ontwikkeling
permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij. Op dit moment is toegang tot de
Wlz nog beperkt tot cliënten met een psychische stoornis die na drie jaar
behandeling met verblijf op grond van het basispakket in de Zorgverzekeringswet
(Zvw) een behoefte hebben aan voortzetting van deze zorg (ook wel «voortgezet
verblijf» genoemd).
Depositogarantiestelsel, enkele beleidswijzigingen, oa:
- Omgang tijdelijk extra hoge garantie (tot €500K) en negatieve saldi
- Verkorting uitkeringstermijn
- Internationale aspecten
Depositogarantiestelsel, enkele beleidswijzigingen, oa:
- Omgang tijdelijk extra hoge garantie (tot €500K) en negatieve saldi
- Verkorting uitkeringstermijn
- Internationale aspecten
Nieuwe tariefstelling inkomsten belasting/ belastingplan 2019. Mensen met
inkomen boven € betalen minder belasting.
De Stichting MKB Financiering (SMF) heeft de nieuwe Gedragscode MKB Financiers
gepresenteerd. Onderdeel van de code is dat ondernemers met klachten over de
kredietverstrekking vanaf deze zomer ook terechtkunnen bij Kifid.

Module

Afwijsreden

Basis

Buiten curriculum

HK

Buiten curriculum

Inkomen

Geen nieuwe ontwikkeling

CK

Buiten curriculum

Een “af-en-toe” autorijder koopt een autoverzekering voor bijvoorbeeld 1000
kilometer. Een slimme stekker houdt de gereden kilometers bij. Nationale
Nederlanden heeft al een verzekering op dit gebruik gebaseerd.
Per 1 januari 2017 heeft het CAK de volgende taken overgenomen van het
Zorginstituut Nederland ( ZiNL):
- regeling voor wanbetalers;
- regeling onverzekerden;
- regeling gemoedsbezwaarden;
- regeling onverzekerbare vreemdelingen;
- buitenlandregeling.
Naast deze burgerregelingen heeft het CAK ook de uitvoering van het Nationaal
Contactpunt Grensoverschrijdende zorg overgenomen van ZiNL.
Jurisprudentie: adviseur schadeplichtig bij oversluitadvies.
Ondeugdelijk advies rentemiddeling:
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/03/Uitspraak-2019-153Bindend.pdf

SP

Maatschappij specifiek

SP

Te oud op peildatum

HK

Uitleg bestaande regelgeving
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Titel

PanEuropeesPersoonlijkPensioenpro
duct PEPP
(V27)
Papieren aandelen
(V42)

Persoonlijke gezondheids-omgeving
(Z22)

PIFI
(Z45)

Ontwikkeling
AFM-leidraad oversluitadvies onvoldoende:
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/04/Uitspraak-2019-222Bindend.pdf
Standaard derdepijler pensioenproduct waarmee mensen uit de europese unie
overal kunnen sparen voor hun oudedag.

Module

Afwijsreden

Vermogen

Niet tijdig bekend of definitief

23 mei 2019: De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wet die een einde maakt
aan de aandelen aan toonder. Hiermee moet belastingontduiking, witwassen en
terrorismefinanciering worden voorkomen.
Per 1 juli 2019 worden papieren aandelen van niet-beursgenoteerde
vennootschappen afgeschaft. Aandeelhouders moeten deze zogenoemde
toonderstukken inleveren bij de betreffende vennootschap. De aandeelhouders
kunnen alleen dan hun rechten nog uitoefenen.
Aandelen aan toonder kunnen vanaf 1 juli 2019 alleen nog worden verhandeld via
een effectenrekening bij bijvoorbeeld een bank of beleggingsonderneming. Deze
effectenrekening staat op naam. Hierdoor wordt de aandeelhouder
geïdentificeerd.
De vennootschappen zelf moeten aandelen aan toonder via een statutenwijziging
omzetten in aandelen op naam. Als de vennootschap dit niet doet vóór 1 januari
2020, dan gebeurt dit van rechtswege. De aandeelhouders zijn dan te identificeren
via het aandeelhoudersregister.
Aandeelhouders moeten hun toonderstukken vóór 1 januari 2021 hebben
ingeleverd. Doen zij dat niet, dan verliezen zij hun rechten en komen deze
automatisch in handen van de vennootschap. Tot en met 1 januari 2026 kan de
aandeelhouder nog wel een vervangend aandeel op naam verkrijgen bij inlevering
van het toonderstuk.
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/23/wet-aandelen-aantoonder-per-1-juli-2019-van-kracht
minister Bruins (Medische Zorg) heeft een regeling aangekondigd, waarmee het
voor iedere Nederlander mogelijk is om de komende jaren kostenloos gebruik te
maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een PGO is een
digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee men toegang heeft
tot de eigen gezondheidsgegevens.
-

Vermogen

Buiten curriculum

Zorg

Niet tijdig bekend of definitief

Zorg

Te oud op peildatum
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Titel
Premie werkhervattingskas kleine
werkgevers
(I20)
Problemen rondom onverzekerbare
risico's
(SZ13)

Productrationalisatie
(B11)

Programma Bevorderen
Keuzegedrag
(I10)

Risicoassessment
(SP16)

Salderingsregeling zonnepanelen
jaar uitgesteld
(V39)

Ontwikkeling
Ingangsdatum 1-1-2020. Startende werkgever worden automatisch ingedeeld bij
"kleine ondernemers" voor het bepalen van de premie voor werkhervattingskas.
Dit geldt voor het jaar van starten en de twee daarop volgende jaren.
Door slechte combined ratios is er al enige tijd een verharding gaande binnen de
co-assurantiemarkt. Volgverzekeraars accepteren steeds minder blindelings de
tarieven en voorwaarden van de leidende verzekeraar. Bepaalde risico's zijn steeds
lastiger of helemaal niet meer verzekerbaar. Meer aandacht voor
risicomanagement en preventie.
zie AFM paper ivm KNVB-criteria voor bedieningsconcepten. Dit is een begrip dat
gaat over het vereenvoudigen van de verzekeringsportefeuille van een
verzekeraar.
Het verminderen van het aantal productvarianten (en dus tarieven) door
conversies.
Hierdoor worden processen vereenvoudigd, kan de zorgplicht beter worden
uitgevoerd en een klant krijgt meer duidelijkheid over zijn verzekering met de
meest actuele voorwaarden.
Minister Koolmees wil bereiken dat zelfstandigen bewust gaan nadenken over wel
of geen arbeidsongeschiktheidsdekking. Dit via een dit najaar uit te rollen
interventie of instrument. De minister: "Het kan zijn dat zelfstandigen niet
verzekerd zijn of onderverzekerd zijn. Omdat zij het risico onderschatten, zij alleen
aan de korte termijn denken of hun kennis over deze mogelijkheden tekortschiet.
Met het Programma Bevorderen Keuzegedrag wil ik samen met het Verbond van
Verzekeraars bevorderen dat zelfstandigen een bewuste keuze maken om zich wel
of niet te verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Ik wil bereiken dat
zelfstandigen tijdig gaan nadenken over een AOV, de afweging maken of ze deze
verzekering nodig hebben en zo ja, ook daadwerkelijk gaan doorpakken. Daarbij
wil ik gebruikmaken van gedragsinzichten uit de gedragseconomie."
Het inschatten van de risico’s voor verzekeraars wordt steeds secuurder op basis
van de reeds verzamelde big data, verrijkt met externe big data en in combinatie
met het gebruik van bijvoorbeeld drones. Vooral vastgoedverzekeraars gebruiken
drones steeds vaker. Sommige consultants schatten dat drones de workflow van
verzekeringstechnici 40 tot 50 procent efficiënter kunnen maken.
Minister Wiebes (EZK) schrijft dat mensen met zonnepanelen op hun huis tot 2021
de opbrengst kunnen blijven salderen met hun elektraverbruik. Een voorstel is dat
de salderingsregeling (de energie die de zonnepanelen hebben opgewekt worden
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Module
Inkomen

Afwijsreden
Buiten curriculum

SZ

Geen nieuwe ontwikkeling

Basis

Buiten curriculum

Inkomen

Niet tijdig bekend of definitief

SP

Buiten curriculum

Vermogen

Niet relevant (meer)

Titel

Stimulering E-Health
(Z14)
Subsidieregeling medisch
noodzakelijke zorg aan
onverzekerden
(Z43)
Thema duurzaamheid
(H33)
Uitstel van betaling valt niet onder
Wft
(B32)
Uitstel van betaling valt niet onder
Wft
(C08)
Uitstel van betaling valt niet onder
Wft
(H15)
Verbod binaire opties en beperking
CFD's
(V41)

Ontwikkeling
gesaldeerd tegen de energie die is verbruikt) wordt omgevormd in een
terugleversubsidie (een subsidie voor de stroom die de particulier aan het
elektriciteitsnet levert). Bij de nadere uitwerking van de terugleversubsidie is de
afgelopen maanden echter gebleken dat de uitvoering complexer is dan in eerste
instantie gedacht. Verschillende partijen hebben inmiddels hun ernstige zorgen
geuit over de uitvoering van de terugleversubsidie. Het is inmiddels duidelijk dat
inwerkingtreding per 2020 niet haalbaar is.
Op 1 maart 2019 is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) in werking
getreden. Het doel van SET is het opschalen en borgen van e-health-toepassingen
die ondersteuning en zorg aan cliënten thuis mogelijk maken.
De subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden is een regeling
om financiële belemmeringen weg te nemen voor zorgaanbieders om zorg te
verlenen aan onverzekerde personen. Deze subsidieregeling is per 1 maart 2019
met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 aangepast.
Groene hypotheek, EBV, nul op de meter woning, duurzaamheidlening.

Module

Afwijsreden

Zorg

Buiten curriculum

Zorg

Buiten curriculum

HK

Geen nieuwe ontwikkeling

Aanpassing en verduidelijking regel dat uitstel van betaling onder
vrijstellingsregeling Wft valt

Basis

Niet relevant (meer)

Aanpassing en verduidelijking regel dat uitstel van betaling onder
vrijstellingsregeling Wft valt

CK

Niet relevant (meer)

Aanpassing en verduidelijking regel dat uitstel van betaling onder
vrijstellingsregeling Wft valt

HK

Niet relevant (meer)

Per 19 april 2019 geldt een verbod op binaire opties en een verkoopbeperking voor Vermogen
contracts for difference (CFD’s). Binaire opties en CFD’s zijn volgens de AFM
namelijk te riskante en complexe producten. Bovendien is de
informatieverstrekking onvoldoende.
Hiermee is het voor beleggingsondernemingen verboden om binaire opties in of
vanuit Nederland op de markt te brengen, te verspreiden of te verkopen aan nietprofessionele beleggers.
Voor het aanbieden van CFD’s gelden de volgende voorwaarden:
- Er moet een hefboomlimiet worden toegepast, afhankelijk van de aard van
onderliggende waarde;
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Buiten curriculum

Titel

Module

Afwijsreden

Zorg

Onvoldoende impact op het
adviestraject

Verruiming werkkosten-regeling
(I33)
Verschil VOF en Maatschap gaat
verdwijnen
(B18)

Ontwikkeling
- De consument moet automatisch worden beschermd tegen verliezen van meer
dan 50%;
- De consument moet worden beschermd tegen een negatief saldo door een
begrenzing;
- Er mogen geen stimulansen worden aangeboden om consumenten over te halen
in CFD’s te handelen; en
- Er moet een standaard risicowaarschuwing worden verstrekt, inclusief het
geleden verliespercentage op CFD-rekeningen van niet-professionele beleggers
van de afgelopen twaalf maanden.
Vorig jaar waren deze maatregelen al genomen door de Europese Autoriteit voor
effecten en markten (ESMA). De AFM heeft de maatregelen nu opgenomen in
nationale regelgeving. Ze gelden voor onbepaalde tijd. https://www.afm.nl/nlnl/professionals/nieuws/2019/apr/binaire-opties-cfds-interventies
Met ingang van 1 juli 2019 is het verdrag inzake sociale zekerheid tussen
Nederland en Kaapverdië op een aantal onderdelen gewijzigd. Een van de
wijzigingen betreft het vervallen van het recht op onmiddellijk noodzakelijke
medische zorg bij tijdelijk verblijf. Het gevolg is dat Nederlandse verzekerden met
ingang van 1 juli op grond van het verdrag geen aanspraak meer hebben op zorg
bij tijdelijk verblijf in Kaapverdië. Daarmee komt het formulier N/K 111 te
vervallen. Deze wijziging heeft overigens geen gevolgen voor de aanspraken op
grond van de Zorgverzekeringswet zelf.
Voor de integrale tekst van het gewijzigde verdrag verwijs ik u naar de
Verdragenbank op www.overheid.nl.
Kleine werkgevers mogen tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan
werknemers
De naam VOF en Maatschap blijft maar verschillen verdwijnen. O.a. hoofdelijke
aansprakelijkheid, mogelijk om winst te verpanden. Beoogde ingangsdatum 01-012020, maar ligt nog niet vast.

Inkomen

Buiten curriculum

Basis

Buiten curriculum

Verschil VOF en Maatschap gaat
verdwijnen
(H21)

De naam VOF en Maatschap blijft maar verschillen verdwijnen. O.a. hoofdelijke
aansprakelijkheid, mogelijk om winst te verpanden. Beoogde ingangsdatum 01-012020, maar ligt nog niet vast.

HK

Buiten curriculum

Verschil VOF en Maatschap gaat
verdwijnen

De naam VOF en Maatschap blijft maar verschillen verdwijnen. O.a. hoofdelijke
aansprakelijkheid, mogelijk om winst te verpanden. Beoogde ingangsdatum 01-01-

Inkomen

Niet tijdig bekend of definitief

Verdrag met Kaapverdië
(Z46)
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Titel
(I27)

Ontwikkeling
2020, maar ligt nog niet vast.

Module

Afwijsreden

Verschil VOF en Maatschap gaat
verdwijnen
(V31)

De naam VOF en Maatschap blijft maar verschillen verdwijnen. O.a. hoofdelijke
aansprakelijkheid, mogelijk om winst te verpanden. Beoogde ingangsdatum 01-012020, maar ligt nog niet vast.

Vermogen

Niet tijdig bekend of definitief

Versnelde afbouw aftrekposten voor
inkomstenbelasting
(I22)
Voorwaardelijke toelating
(Z21)

Voor ondernemers met winst uit onderneming zal de ondernemers aftrek worden
afgebouwd. beoogde ingangsdatum 01-01-2020 (nog niet definitief)

Inkomen

Buiten curriculum

De minister van Medische Zorg en Sport kan besluiten om zorg die nog niet
bewezen effectief is toch tijdelijk toe te laten tot het basispakket. Dit gebeurt op
advies van het ZiNL.

Zorg

Buiten curriculum

Inkomen

Buiten curriculum

Op 4 maart 2019 is het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap
gepubliceerd. Als dit voorstel wordt omgezet in wetgeving moeten aanmerkelijk
belanghouders vanaf 2022 belasting gaan betalen over schulden bij hun
vennootschap voor zover deze meer bedragen dan €500.000.
Eigenwoningschulden kunnen buiten beschouwing worden gelaten.
Als dit voorstel wordt aangenomen in 2020 al van belang omdat aanmerkelijk
belanghouders voor datum ingang eventueel schulden moeten afbouwen.
Opschorting nieuwe regeling, handhaving DBA. Vwb nieuwe regeling mogelijk
onderverdeling in drie categoriën ogv uurtarief
Deze verordening is gericht op harmonisering van regelgeving binnen de unie én
op een efficiënter proces met betrekking tot het opstellen van de prospectus. Ook
worden als gevolg van de verordening de bevoegdheden van de AFM uitgebreid
Laatste ontwikkelingen

Vermogen

Niet tijdig bekend of definitief

Inkomen

Niet tijdig bekend of definitief

Vermogen

Niet relevant (meer)

Zorg

Niet tijdig bekend of definitief

Laatste ontwikkelingen

Zorg

Niet tijdig bekend of definitief

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming ingegaan. De nieuwe wet heeft
gevolgen voor jagers en de aansprakelijkheidsverzekering voor jagers.

SP

Te oud op peildatum

Werkwijzer gegevensverwerking
zieke werknemer
(I15)
Wet (voorstel!) excessief lenen bij
eigen vennootschap
(V12)

Wet DBA
(I16)
Wet implementatie
prospectusverordening
(V11)
Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz)
(Z29)
Wet medezeggenschap clienten
zorginstellingen (Wmcz)
(Z30)
Wet natuurbescherming
(SP25)
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Titel
Wet toetreding zorgaanbieders
(WTZa)
(Z28)

Wet Verdeling pensioenrechten bij
Scheiding 2020
(P20)
Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz)
(Z25)

Wet WOZ
(H27)
Wet zorg en dwang gaat ook gelden
voor mensen met een
persoonsgebonden budget
(Z24)
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij
scheiding 2021
(V23)
Wetsvoorstel VTO
(Z32)
Wijziging Tarief box 2
(B19)

Wijziging Tarief box 2
(H22)

Wijziging Tarief box 2
(I28)

Ontwikkeling
Het wetsvoorstel Wtza voorziet in een meldplicht voor alle nieuwe aanbieders van
zorg als bedoeld in de Wkkgz, voor aanvang van de zorgverlening. Doel is het
risicotoezicht van de IGJ effectiever vorm te geven en te waarborgen dat deze
aanbieders vooraf kennis nemen van de eisen aan zorgverlening en hun
verantwoordelijkheid daarvoor.
In 2020 zal een andere wettelijke verdeling van pensioenrechten bij scheiding
worden ingevoerd. Wetgeving is hiervoor in de maak.

Module
Zorg

Afwijsreden
Niet relevant (meer)

Pensioen

Niet tijdig bekend of definitief

Naast de Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 ook de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg in. Deze wet regelt de rechten van mensen die te
maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat
verplichte zorg straks ook, net als bij de Wet zorg en dwang, buiten een GGZinstelling opgelegd kan worden. Dit zal waarschijnlijk wel gevolgen hebben voor
een aantal wooninitiatieven.
-

Zorg

Buiten curriculum

HK

Niet tijdig bekend of definitief

Op 1 januari 2020 zal de Wet zorg en dwang in werking treden. Deze wet gaat ook
gelden voor mensen die een pgb hebben. De Wet zorg en dwang regelt de rechten
van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een
psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.
Standaard conversie, bijzonder partnerpensioen tijdens huwelijkse periode,
regelend recht.

Zorg

Buiten curriculum

Vermogen

Niet tijdig bekend of definitief

-

Zorg

Buiten curriculum

Tarief vennootschapsbelasting wijzigt:
In 2020 van 25% naar 26,25%
In 2021 van 26,25% naar 26,90%
Ingangsdatum 01-01-2020 (nog niet definitief)
Tarief vennootschapsbelasting wijzigt:
In 2020 van 25% naar 26,25%
In 2021 van 26,25% naar 26,90%
Ingangsdatum 01-01-2020 (nog niet definitief)
Tarief vennootschapsbelasting wijzigt:
In 2020 van 25% naar 26,25%

Basis

Buiten curriculum

HK

Buiten curriculum

Inkomen

Buiten curriculum
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Titel

Wijziging werkwijzer Poortwachter
(I17)
Wijzigingen in de regels
paramedische zorg 2020
(Z23)

Ontwikkeling
In 2021 van 26,25% naar 26,90%
Ingangsdatum 01-01-2020 (nog niet definitief)
De werkwijzer Poortwachter is op 1-12-2018 geactualiseerd. Vb: ZW en 1e spoorre-integratie.
Meekijkconsult
Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener in de eerste lijn de
mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise in te roepen
van andere (meer gespecialiseerde) zorgverleners. Voor deze prestatie geldt een
contractvereiste met de zorgverzekeraar.
Onderlinge dienstverlening
De andere zorgverlener kan het meekijkconsult in rekening brengen via de
prestatie onderlinge dienstverlening. De zorgverlener in de eerste lijn en de andere
zorgverlener maken hiervoor een (vrij onderhandelbare) prijsafspraak.
Logopedie: behandeling afasiepatiënten
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor de zorg door logopedisten aan
afasiepatiënten. Dit maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.
Bekken- en geriatrie oefentherapie
Per 2020 geldt een aparte prestatie voor bekkenoefentherapie en geriatrie
oefentherapie. Dit maakt expliciete afspraken met de zorgverzekeraar mogelijk.
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Module

Afwijsreden

Inkomen

Buiten curriculum

Zorg

Buiten curriculum

