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Bijlage 2: Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen Wft PE-examen 2021 
 
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 is 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 Bijlage 1 en Bijlage 2 vindt u bij iedere ontwikkeling een titel en in Bijlage 1 naast de titel ook een uniek kenmerk. 
 
Tijdens de consultatieperiode kunt u ook ontbrekende ontwikkelingen aandragen bij het Ministerie van Financiën. 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Aanpassing box 3  Staatssecretaris Snel wil de opzet van box 3 wijzigen per 2022. De vaste 
vermogensmix tussen sparen en beleggen maakt plaats voor een werkelijke 
vermogensmix. 

Basis Niet tijdig bekend of definitief 

Aanvullende taak Stichting Salvage St. Salvage heeft per 1-5-20 ook een taak als er een ongeval is met een auto bij 
aanrijding met een gebouw. 

SP Dubbel 

Afkoop levensverzekering na 
echtscheiding 

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft duidelijk gemaakt dat toestemming 
van de ex-partner nodig kan zijn bij het afkopen van een levensverzekering. 
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2020/03/Uitspraak-2020-008.pdf 

Vermogen Onvoldoende impact op het 
adviestraject 

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 
werking getreden. Sindsdien geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese 
Unie (EU). 

Basis Te oud op peildatum 

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 
werking getreden. Sindsdien geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese 
Unie (EU). 

Zorg Te oud op peildatum 

Automatische waardeoverdracht 
klein pensioen als gevolg van de 
collectieve beëindiging van de 
pensioenregeling. 

Voorgestelde wetswijziging per 1 januari 2022 om waarde overdracht van kleine 
pensioenen ook te laten plaatsvinden in geval van collectieve beëindiging van de 
pensioenregeling en niet alleen wanneer dit het gevolg is van het beëindigen van 
de arbeidsrelatie. Dit heeft ook al consequenties in 2020 en 2021 omdat 
pensioenuitvoerders al voor juli 2020 de gegevens hiertoe mogen opvragen in het 
Pensioenregister. 

Vermogen Buiten curriculum 

BAV voor 
verzekeringstussenpersonen 

Op last van de Europese Unie zijn de vereiste verzekerde bedragen van de 
verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor de 
(her)verzekeringstussenpersoon verhoogd. Ondanks dat de Nederlandse 
wetgeving hierop nog niet is aangepast, moeten adviseurs en bemiddelaars wel al 
aan deze nieuwe BAV-bedragen voldoen 

SZ Niet relevant (meer) 

Behandelingsovereenkomst De wet (artikel 7:447 lid1 BW) bepaalt dat minderjarigen van 16 of 17 jaar zonder 
tussenkomst van de gezagdragende ouder(s)/voogd(en) een rechtsgeldige 
behandelingsovereenkomst kunnen sluiten. Ook mag een 16- of 17-jarige zelf 
rechtshandelingen verrichten die onmiddellijk verbandhouden met de 
behandelingsovereenkomst. Een minderjarige kan zonder een wettelijke 
vertegenwoordiger die toestemming geeft voor het afsluiten van een 
zorgverzekering zelf deze verzekering niet afsluiten. 

Zorg Geen nieuwe ontwikkeling 

Beheertoets Uitkopen ex wordt gemakkelijker met NHG. Met de gevonden oplossing voert NHG 
bij een nieuwe hypotheek niet de normale acceptatietoets voor een nieuwe lening 
uit, maar een zogenoemde beheertoets. Daarbij wordt niet gekeken naar wat er 

HK Dubbel 
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geleend kan worden maar wat er per maand aan hypotheeklast betaald moet 
worden. 

Besluit 13-12-2019 Uitkeringen uit VUT-regelingen, overbruggingspensioenen, 
nabestaandenoverbruggingspensioenen, prepensioenen en 
overbruggingslijfrenten mogen worden uitgekeerd tot uiterlijk de AOW-leeftijd van 
de gerechtigde. 

Pensioen Dubbel 

Besluit 13-12-2019 Uitkeringen uit VUT-regelingen, overbruggingspensioenen, 
nabestaandenoverbruggingspensioenen, prepensioenen en 
overbruggingslijfrenten mogen worden uitgekeerd tot uiterlijk de AOW-leeftijd van 
de gerechtigde. 

Vermogen Dubbel 

Besluit pensioenverdeling bij 
scheiding 

Introductie Wet pensioenverdeling scheiding 2021 waarbij conversie de nieuwe 
standaard rekenmethode wordt waarop het pensioen verdeeld wordt bij 
scheiding. Pensioen dat voor het huwelijk opgebouwd is wordt niet meer verdeeld.  

Vermogen Niet tijdig bekend of definitief 

Besluit tot wijziging van het 
inkooptarief voor nettopensioen 

Op 9 januari 2018 is met terugwerkende kracht (ingangsdatum 1 september 2016) 
een besluit in werking getreden voor het inkooptarief dat een pensioenfonds moet 
hanteren bij de omzetting van het kapitaal dat is opgebouwd in een regeling voor 
nettopensioen in een (aanspraak op) een periodieke uitkering bij dit 
pensioenfonds. 

Pensioen Te oud op peildatum 

betaald ouderschapsverlof vanaf 1-
8-2022 

Ouders krijgen vanaf 1-8-2022 50% doorbetaald bij ouderschapsverlof. Inkomen Dubbel 

Bevorderen samenwerking en 
rechtmatige zorg 

- Zorg Dubbel 

Bronontsluiting Bijvoorbeeld OCKTO app HK Onvoldoende impact op het 
adviestraject 

De wet toetreding zorgaanbieders 
(Wtza) 

- Zorg Geen nieuwe ontwikkeling 

Dekking asbestdaken Het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden is op 4 juni 2019 verworpen. 
Verzekeraars liepen echter vooruit op het voorgenomen verbod op asbestdaken en 
vergoeden bij schade aan een asbestdak vaak minder dan de herbouwwaarde. 

HK Te oud op peildatum 

Dekking asbestdaken Het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden is op 4 juni 2019 verworpen. 
Verzekeraars liepen echter vooruit op het voorgenomen verbod op asbestdaken en 
vergoeden bij schade aan een asbestdak vaak minder dan de herbouwwaarde. 

SP Te oud op peildatum 

Dekking asbestdaken Het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden is op 4 juni 2019 verworpen. 
Verzekeraars liepen echter vooruit op het voorgenomen verbod op asbestdaken en 
vergoeden bij schade aan een asbestdak vaak minder dan de herbouwwaarde. 

SZ Te oud op peildatum 
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Directe autoverzekering Er zijn plannen om de directe verzekering te introduceren als vervanging van het 
huidige systeem waarbij automobilisten WA-schades met de maatschappij van de 
tegenpartij afhandelen. Verkeersdeelnemers kunnen schade dan rechtstreeks bij 
hun eigen verzekeraar claimen, ongeacht wie er aansprakelijk is. 

SP Niet tijdig bekend of definitief 

DUO-financieringen - Basis Te oud op peildatum 

Een lager vergoedingspercentage 
dan 75% 

Een zorgverzekeraar mag een lagere vergoeding dan 75% van het gemiddeld 
gecontracteerd of wettelijk of het door de niet-gecontracteerde zorgaanbieder 
gehanteerde tarief vergoeden voor niet-gecontracteerde zorg die niet spoedeisend 
van aard is als deze lagere vergoeding volgens de zorgverzekeraar geen hinderpaal 
vormt voor de verzekerde. 

Zorg Dubbel 

Einde overgangsrecht 
levensloopregeling per 31 december 
2021 

Einde overgangsrecht levensloopregeling per 31 december 2021 Vermogen Te oud op peildatum 

Erfenis bij overlijden beide partners Het gerechtshof Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat de erfgenamen van de 
laatst overleden partner de erfenis ontvangen als een echtpaar zonder kinderen en 
zonder testament kort na elkaar overlijdt. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:891 

Vermogen Uitleg bestaande regelgeving 

Essentiële  beleggingsinformatie 
(Ebi) vervangen door Eid (Essentiële-
informatiedocument (Eid) 

Als voor beleggingsinstellingen en ICBE’s (instellingen voor collectieve beleggingen 
in effecten) een Ebi (Essentiële Beleggersinformatie) moet worden opgesteld, dan 
mag tot nu toe geen Eid (Essentiële informatiedocument) te worden opgesteld. 
Per 1 januari 2022 verandert dit en vervangt het Eid ook de Ebi. 

Vermogen Dubbel 

Fiscale en juridische ontwikkelingen 
tijdelijke verhuur 

RvS oordeelt dat tijdelijke vakantieverhuur (zoals Airbnb) alleen mag met een 
vergunning. 
Fiscaal: verwacht wordt een uitspraak van de Hoge Raad over de ‘tuinhuisje-zaak’. 

HK Dubbel 

Gebruik informatie uit Centraal 
Informatie Systeem (CIS) bij 
acceptatie 

- Basis Niet relevant (meer) 

Gebruik informatie uit Centraal 
Informatie Systeem (CIS) bij 
acceptatie 

- Zorg Niet relevant (meer) 

Gedragscode Hypothecaire 
financieringen 

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is herzien om beter aan te sluiten op 
de huidige wet- en regelgeving. Een groot deel van de bepalingen uit de 
Gedragscode is inmiddels verankerd in wetgeving, zoals in het Besluit 
gedragstoezicht financiële ondernemingen en in de Tijdelijke Regeling Hypothecair 
Krediet. Daarnaast heeft de Autoriteit Financiële Markten enkele leidraden 

HK Geen nieuwe ontwikkeling 
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gepubliceerd ter verduidelijking van de wetgeving. Sommige bepalingen uit de 
Gedragscode waren daarom niet meer actueel. 

Geen dekking brandschade door 
horecaclausule 

De rechtbank Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat het niet nakomen van de 
voorwaarden van een horecaclausule voldoende reden is voor een verzekeraar om 
geen dekking te geven bij brandschade. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:3269 

SZ Geen nieuwe ontwikkeling 

GGZ naar Wlz - Zorg Dubbel 

Goedkeuring fiscale renteaftrek 
betaalpauze voor 
hypotheekverplichtingen 

Hypotheekverstrekkers gaan op zoek naar oplossingen voor woningeigenaren die 
als gevolg van de coronacrisis  hun hypotheeklasten niet kunnen opbrengen. Tot 
(ten minste) 1 juli 2020 zullen banken niet overgaan tot gedwongen verkopen van 
woningen.  Alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van de woningeigenaren 
blijven onverminderd van kracht. Daarnaast vervalt de opschorting van gedwongen 
verkoop als er sprake is van criminele activiteiten, fraude, oneigenlijk gebruik van 
de woning of bedreiging. Oplossingen die hypotheekverstrekkers kunnen bieden is 
het hanteren van andere betalingstermijnen of het uitstellen van betaling van de 
hypotheeklasten. 

HK Dubbel 

Handreiking fiscale behandeling 
elders verzekerd pensioen (versie 
01-01-2020) 

De handreiking behandelt de vraag hoe aanspraken in eigen beheer moeten 
worden vastgesteld bij deels verzekerd pensioen, hoe om te gaan met elders 
verzekerd pensioen en welke invloed hebben doorbetaalde pensioenpremies op 
aanspraken in eigen beheer. 

Pensioen Geen nieuwe ontwikkeling 

Handreiking van zorgverzekeraars 
aan hun 
verzekerdenvertegenwoordiging 
voor het informeren en consulteren 
van verzekerden 

- Zorg Dubbel 

Helmplicht Het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht SP Niet tijdig bekend of definitief 

Hoge Raad beoordeelt 
consumptieve bestedingen als 
gemeenschapsschuld 

Als een partner met privévermogen een schuld van de gemeenschap voldoet, 
ontstaat er een vordering op de gemeenschap. 
Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad in een uitspraak bepaald dat consumptieve 
bestedingen en kosten van de huishouding behoren tot die 
gemeenschapsschulden totdat anders bewezen wordt. 

Vermogen Onvoldoende impact op het 
adviestraject 

Huwelijksvermogensrecht Op 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in 
werking getreden. Voor stellen die zonder huwelijkse voorwaarden of 
partnerschapsvoorwaarden trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, 
geldt sindsdien automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. 

Basis Te oud op peildatum 
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iDIN iDIN, de online dienst op het gebied van online inloggen en identificeren, kan sinds 
2019 ook gebruikt worden om online documenten te ondertekenen. Daarbij is iDIN 
uitgebreid met QR-codes. 

Basis Te oud op peildatum 

iDIN iDIN, de online dienst op het gebied van online inloggen en identificeren, kan sinds 
2019 ook gebruikt worden om online documenten te ondertekenen. Daarbij is iDIN 
uitgebreid met QR-codes. 

Zorg Te oud op peildatum 

Incoterms 2020 Om uniformiteit in de internationale handel te bevorderen worden sinds 1939 
uniforme handelscondities gepubliceerd door De International Chamber of 
Commerce (ICC). ICC heeft de versie 2020 Incoterms® gepubliceerd. Daar horen 
ook afspraken bij over het verzekeren van handelsgoederen. 

SZ Buiten curriculum 

Informatie over producten voor de 
Wet verbeterde premieregeling 
(Wvp) sluit onvoldoende aan bij 
doelgroep. 

De impact en gevolgen van de per 1 september 2016 ingevoerde  Wet verbeterde 
premieregeling (Wvp) worden steeds duidelijker. Bij het bieden van de keuze 
tussen vast en variabel moeten pensioenuitvoerders deelnemers relevante 
informatie geven over de gevolgen en risico’s van de mogelijkheid om in de  
uitkeringsfase (deels) te beleggen. Deze producten moeten gericht zijn op 
specifieke doelgroepen. 

Pensioen Te oud op peildatum 

Informatieverstrekking bij 
hypothecair krediet 

Kifid-uitspraak inzake informatieverstrekking bij hypothecair krediet: 
https://www.kifid.nl/kifid-informatie-over-wezenlijke-wijziging-inzake-hypotheek-
alleen-op-website-volstaat-niet/ 
Een geldverstrekker moet een klant informeren bij een belangrijke wetswijziging 
die van invloed is op een afgesloten hypothecaire lening. Dit kan de  
geldverstrekker doen in een brief of e-mail. 

HK Onvoldoende impact op het 
adviestraject 

Inkeerregeling Sinds 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om zonder boete verzwegen 
vermogen na twee jaar vrijwillig te verbeteren (de inkeerregeling). 

Basis Buiten curriculum 

Kamerbrief  regulering cryptovaluta 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. 

HK Buiten curriculum 

Kamerbrief  regulering cryptovaluta 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 

Vermogen Buiten curriculum 
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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. 

Kamerbrief aanpassingen Vrh Box 3? 
Dd 6 september 2019 

- Basis Dubbel 

Kamerverhuurvrijstelling uitgelegd Het gerechtshof Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat kamerverhuurvrijstelling 
ook geldt als de huurders niet staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen 
(BRP). In dit geval moet de verhuurder wel aan alle andere voorwaarden van de 
kamerverhuurvrijstelling voldoen. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:887 

HK Buiten curriculum 

Kosten beleggingsdiensten ten laste 
van een lijfrentebeleggingsrekening 

Op 14 februari 2020 heeft de Belastingdienst in de vorm van een vraag en 
antwoord duidelijkheid gegeven over welke kosten van beleggingsdiensten ten 
laste van het geldsaldo van een lijfrentebeleggingsrekening mogen worden 
gebracht. 

Vermogen Buiten curriculum 

Kosten ORV benoemen in 
adviestraject 

De Commissie van Beroep heeft bepaald dat een adviseur moet benoemen wat de 
kosten zijn voor een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Dit hoeft niet als de klant 
risicobereid is, weet wat de risico’s zijn, voldoende kennis heeft van de kosten en 
aangeeft geen ORV te willen sluiten. https://www.kifid.nl/wp-
content/uploads/2020/02/Uitspraak-2020-006.pdf 

HK Geen nieuwe ontwikkeling 

Lage WW-premie bij contract voor 
onbepaalde tijd 

Werkgevers wordt de mogelijkheid geboden om tot 1 april 2020 de administratie 
op orde te brengen waardoor zij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 
het lage tarief aan WW-premie betalen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/wab-
vanaf-2020-ww-premie-naar-type-contract 

Inkomen Dubbel 

Lagere maximale kredietrente Vorig jaar zag Hoekstra nog niets in de verlaging van de maximale kredietrente, 
mede omdat het rentepercentage niet de belangrijkste oorzaak zou zijn van 
schulden. Begin dit jaar uitte hij wel zijn zorgen omdat het aantal mensen met een 
betalingsachterstand door verzendhuiskrediet nog aanzienlijk is. Een op de vijf 
mensen met problematische schulden heeft zo’n lening. Desondanks is het 
percentage verzendhuiskredieten met een betalingsachterstand tussen 2017 en 
2019 gedaald van 34% naar 26%. Concrete maatregelen kondigde hij toen nog niet 
aan; hij gaf eerst de branche de gelegenheid om zelf maatregelen te nemen. 

Basis Niet relevant (meer) 
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Minder aanbod doorlopende 
kredieten 

- CK Geen nieuwe ontwikkeling 

Minimumloon zzp’er Per 2021 gaat zzp-er minimaal €16 per uur verdienen. Daarnaast voor zzp’er met 
uurloon vanaf €75 zelfstandigenverklaring die zekerheid geeft over fiscale status 
ondernemerschap (dit is wellicht aparte ontwikkeling) 

Basis Niet tijdig bekend of definitief 

Minimumloon zzp’er Per 2021 gaat zzp-er minimaal €16 per uur verdienen. Daarnaast voor zzp’er met 
uurloon vanaf €75 zelfstandigenverklaring die zekerheid geeft over fiscale status 
ondernemerschap (dit is wellicht aparte ontwikkeling) 

Vermogen Niet tijdig bekend of definitief 

Netto pensioen Mogelijkheid afkoop netto pensioen (regeling voor salarissen boven loongrens € 
110.111)  

Vermogen Dubbel 

NHG breidt vangnetfunctie uit NHG biedt een borgstelling van 9% van de oorspronkelijke hoofdsom van de 
geldlening, de woonlastenfaciliteit. 
Deze borgstelling is nu ook geldig voor klanten die getroffen zijn door de 
coronacrisis. De borgstelling geldt voor achterstanden maar ook voor preventieve 
betalingsregelingen zonder achterstand. De faciliteit mag nu gedurende drie 
maanden worden uitgevoerd zonder betaalbaarheidstoets, waardoor de klant niet 
naar draagdracht hoeft te betalen. 

HK Dubbel 

NHG: wijzigingen V&N 2020-2 De volgende belangrijkste wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 
2020 en gelden alleen voor leningen waarop een bindend aanbod op of na 1 juni 
2020 is uitgebracht: 
• Introductie van de betaling verwachte verlies 
• Beperking van de te maken kosten bij oversluiten en aanvullende leningen 
• Boeterente mag niet meegefinancierd worden bij aanvullende lening 
• Bij het oversluiten van een SVn lening via een aanvullende lening is geen 
borgtochtprovisie verschuldigd en hoeft er geen LTI toets of LTV toets uitgevoerd 
te worden 
Andere NHG-nieuws: 
• Verdiepende vragen bij toetsing inkomen zelfstandigen 
• NHG staat betalingsachterstand tot 9%t toe met behoud van garantie 
• NHG Beheertoets ook voor niet-NHG leningen 

HK Dubbel 

Nieuw Staffelbesluit pensioenen Besluit 20-12-2019.  
De premiestaffels en nettopremiestaffels zijn berekend op basis van de meest 
actuele overlevingstafel. Voorts enkele verduidelijkingen en redactionele 
wijzigingen. 

Pensioen Geen nieuwe ontwikkeling 

Onduidelijke en oneerlijke De Geschillencommissie van het Kifid heeft duidelijk gemaakt dat een voorwaarde SP Onvoldoende impact op het 
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voorwaarde van een verzekeraar duidelijk moet zijn voor de klant om te voorkomen dat deze 
oneerlijk is voor de klant. https://www.kifid.nl/wp-
content/uploads/2020/05/Einduitspraak-2020-391.pdf 

adviestraject 

Opname pensioen Vertrek pensionado wordt zwaar belast na opname van pensioen ineens. Pensioen Dubbel 

Overbruggingslijfrente: fiscale 
regeling 

Besluit VUT-regelingen, overbruggings- en prepensioenen, 
nabestaandenoverbruggingspensioenen en overbruggingslijfrenten van 24 
december 2019 

Vermogen Dubbel 

Overgangstermijn CCV voor keyless 
entry verlengd 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verlengt de 
overgangstermijn voor maatregelen bij ‘keyless entry’-systemen van reeds 
goedgekeurde systemen met zes maanden. 

SP Dubbel 

Overheveling Per 2021 vergoedt de zorgverzekering zorg voor specifieke patiëntgroepen, zoals 
de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Dit vervangt de huidige subsidieregeling. 

Zorg Dubbel 

Partneralimentatie Gewijzigde regeling per 1-1-2020 Vermogen Dubbel 

Pensioenopbouw voor 
zelfstandigen/ AOV voor ZZP-ers 

Pensioenopbouw voor zelfstandigen/ AOV voor ZZP-ers Pensioen Niet tijdig bekend of definitief 

Pensioenverdeling bij scheiding Eind 2019 werd er daarom een nieuw wetsvoorstel gepubliceerd: de Wet 
pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wet VP). Deze treedt waarschijnlijk op 1 
januari 2021 in werking. 

Pensioen Niet tijdig bekend of definitief 

Pilot generieke 
werkgeversvoorziening 

- Inkomen Geen nieuwe ontwikkeling 

Premierestitutie bij schending 
mededelingsplicht 

Het recht op premierestitutie als een verzekeraar zich beroept op het verval van 
uitkering wegens schending van de mededelingsplicht en de verzekeringnemer te 
goeder trouw heeft gehandeld, wordt per 2021 bij wet geregeld. 

Basis Niet tijdig bekend of definitief 

Premierestitutie bij schending van 
de mededelingsplicht 

Het recht op premierestitutie als een verzekeraar zich beroept op het verval van 
uitkering wegens schending van de mededelingsplicht en de verzekeringnemer te 
goeder trouw heeft gehandeld, wordt per 2021 bij wet geregeld. 

Zorg Niet tijdig bekend of definitief 

Private Aanvulling WW en WGA De WW-duur is in de Wet werk en zekerheid verkort van maximaal 38 tot 
maximaal 24 maanden. Reparatie is nu mogelijk via een speciaal daarvoor 
opgericht fonds, Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). 

Zorg Te oud op peildatum 

Rechtsbijstandsverzekering en inzet 
externe advocaten 

Vergoeding door rechtsbijstandsverzekeraars met betrekking tot inzet externe 
advocaten: Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Achtste Kamer) 
van 7 november 2013 in zaak C-442/12. 

SP Te oud op peildatum 

Redelijke termijn Voor de invulling van het begrip redelijke termijn na de overeengekomen 
expiratie- of deblokkeringsdatum van de polis is het nodig een onderscheid te 

Pensioen Uitleg bestaande regelgeving 
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maken tussen de situatie bij leven en de situatie bij overlijden. Voor beide situaties 
is helder hoe de invulling van de redelijke termijn eruitziet. 

Regulering crypto's Sinds 20 mei 2020 vallen cryptodienstverleners onder het toezicht van DNB. Deze 
aanbieders moeten sindsdien een vergunning hebben. Het doel van deze 
regulering is het tegengaan van criminele geldstromen. 

Basis Buiten curriculum 

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 moeten alle woningen verplicht voorzien zijn van rookmelders. 
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012) 
wordt hiervoor gewijzigd.  

SP Niet tijdig bekend of definitief 

Schade veroorzaakt in het verkeer 
onder invloed van lachgas is niet 
verzekerd 

Door de toename van het gebruik van lachgas is ook het aantal 
verkeersongelukken (waarbij lachgas in het spel was) explosief gestegen: In 2016 
ging het om zestig gevallen, halverwege 2019 waren het er al 960. 
Het bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. De werkzame stof staat (nog) 
niet op de lijsten in de Opiumwet, wat het technisch gezien geen drug maakt. Dus 
het bezit en/of het gebruik van lachgas is op basis van de wet niet strafbaar. 
Verzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden van de motorrijtuigverzekering een 
bepaling opgenomen waarin wordt vermeld dat schade veroorzaakt onder invloed 
van een bedwelmend of een opwekkend middel (dus niet alleen alcohol) niet is 
verzekerd. Een benadeelde die schade lijdt doordat een schade is veroorzaakt 
onder invloed, krijgt de schade wel vergoed van de verzekeraar van de 
schadeveroorzaker, maar vervolgens zal die verzekeraar de schade verhalen op de 
verzekeringnemer. 

SP Geen nieuwe ontwikkeling 

Schenkingsvrijstelling ook voor 
betalingen in het verleden? 

Het Gerechtshof Den Haag-Arnhem (Hof) heeft duidelijk gemaakt dat een klant 
moet kunnen bewijzen dat hij van plan was om een verbouwing te betalen met 
een schenking die pas na de verbouwing is gekregen. Kan de klant dit niet 
bewijzen? Dan is de schenking belast. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:3250 

HK Uitleg bestaande regelgeving 

Schone lei afspraken - Vermogen Dubbel 

Schuldenwijzer De Schuldenwijzer is een site waar beslagen door aangesloten 
gerechtsdeurwaarders worden geregistreerd, zoals loonbeslag. De site geeft ook 
informatie over de beslagvrije voet. Burgers kunnen met hun DigiD inloggen en 
deze gegevens raadplegen. Schuldhulpverleners die door hun cliënt gemachtigd 
zijn, krijgen ook toegang tot dit systeem. 

Basis Onvoldoende impact op het 
adviestraject 

Schuldenwijzer De Schuldenwijzer is een site waar beslagen door aangesloten 
gerechtsdeurwaarders worden geregistreerd, zoals loonbeslag. De site geeft ook 
informatie over de beslagvrije voet. Burgers kunnen met hun DigiD inloggen en 

CK Onvoldoende impact op het 
adviestraject 
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deze gegevens raadplegen. Schuldhulpverleners die door hun cliënt gemachtigd 
zijn, krijgen ook toegang tot dit systeem. 

Schuldenwijzer De Schuldenwijzer is een site waar beslagen door aangesloten 
gerechtsdeurwaarders worden geregistreerd, zoals loonbeslag. De site geeft ook 
informatie over de beslagvrije voet. Burgers kunnen met hun DigiD inloggen en 
deze gegevens raadplegen. Schuldhulpverleners die door hun cliënt gemachtigd 
zijn, krijgen ook toegang tot dit systeem. 

HK Onvoldoende impact op het 
adviestraject 

Subsidies verduurzaming Er zijn diverse subsidieregelingen voor energiebesparende voorzieningen. 
Huiseigenaren en andere belanghebbenden kunnen via de Investeringssubsidie 
duurzame energie (ISDE) of Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) subsidie 
krijgen. Op 1 januari 2020 en op 1 juni 2020 zijn deze regelingen aangepast.. 

Basis Buiten curriculum 

Temporisering verhoging AOW-
leeftijd 

Per 3 juli 2019 is de Wet temporisering  verhoging van de AOW-leeftijd ingevoerd. Pensioen Niet relevant (meer) 

ten onrechte verzekerden - Vermogen Dubbel 

Tijdelijke verlaging maximale  
kredietvergoeding consumptief 
krediet 

In verband met de coronacrisis wordt de wettelijke maximale kredietvergoeding 
verlaagd naar 10%. Op de wettelijke rente van 2% komt een verlaagde maximale 
renteopslag van 8%. Hierdoor komt de totale maximale wettelijke 
kredietvergoeding uit op 10% De regeling geldt tot eind 2020 maar kan daarna 
worden verlengd. 

CK Dubbel 

Uitstelmogelijkheden consumenten 
hypotheeklasten 

Klanten met een hypotheek bij diverse geldverstrekkers kunnen een verzoek doen 
om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten. De banken hebben in een 
sneltreinvaart een noodplan in elkaar getimmerd om mensen die in acute 
financiële problemen zitten te helpen. Zo hebben een aantal 
hypotheekverstrekkers - waaronder de vier grote banken - een betaalpauze van 
drie maanden ingelast voor wie zijn hypotheek tijdelijk niet kan betalen. / 
Als een regeling langer duurt dan drie maanden, moet de bank deze met een Code-
notering melden bij het BKR. Hierover zijn de banken in gesprek met het BKR. 
Meer informatie vind je op de site van het BKR. 

HK Dubbel 

Update leidraad Wwft Update leidraad Wwft zal naar verwachting in september 2020 door de AFM 
gepubliceerd worden.  

Vermogen Dubbel 

Variabele rente moet marktrente 
volgen, wordt nu alleen verwezen 
naar Kifid, maar er lopen ook civiele 
procedures. 

- CK Onvoldoende impact op het 
adviestraject 

Verlenging Convenant Regres Zorg- - Zorg Buiten curriculum 



 

Bijlage 2: Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen Wft PE-examens 2021                                                                           12 
 

Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

en aansprakelijkheidsverzekeraars 

Verplicht AOV - Inkomen Niet tijdig bekend of definitief 

Vervallen vergoeding 
hooggebergtebehandeling 

- Zorg Dubbel 

Vrijstelling assurantiebelasting voor 
verzekering loondoorbetaling bij 
ziekte per 01-01-2020 

Tot en met 2019 was er op het gebied van inkomensverzekeringen voor 
ongevallen-, invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekeringen 
een vrijstelling van assurantiebelasting van toepassing.  
Per 1 januari 2020 is er ook vrijstelling van assurantiebelasting voor 
verzuimverzekeringen en WIA-eigenrisicodragersverzekeringen. 

Inkomen Uitleg bestaande regelgeving 

Waardebepaling afstorten 
pensioenrechten na echtscheiding 

Bij afstorten pensioen in eigen beheer na echtscheiding is het moment van 
afstorten bepalend voor de vaststelling van de af te storten waarde en niet de 
datum inschrijving echtscheiding. 

Pensioen Uitleg bestaande regelgeving 

Wacht niet te lang met klacht over 
beleggingsverzekering 

De Geschillencommissie van het Kifid heeft duidelijk gemaakt wanneer een klant 
een klacht over een beleggingsverzekering te laat heeft ingediend bij het Kifid. 
https://www.kifid.nl/kifid-klacht-verjaart-als-consument-te-lang-stilzit/ 

Vermogen Uitleg bestaande regelgeving 

Werkgever is buiten werktijd 
aansprakelijk bij een ongeval op de 
werkplek. 

- SZ Geen nieuwe ontwikkeling 

Werkgeversaansprakelijkheid bij 
gebruik van drones 

Een drone kan voor zakelijke doeleinden worden gebruikt.  Aan het gebruik zijn 
aansprakelijkheidsrisico’s verbonden. 

SZ Te oud op peildatum 

Wet aanpak meervoudige 
problematiek sociaal domein 
‘Wams’ 

Het is de taak van de gemeente om tijdig de juiste hulp en ondersteuning te 
bieden aan kwetsbare burgers met meervoudige domeinoverstijgende 
problematiek. 

Basis Buiten curriculum 

Wet aanpak meervoudige 
problematiek sociaal domein 
‘Wams’ 

Het is de taak van de gemeente om tijdig de juiste hulp en ondersteuning te 
bieden aan kwetsbare burgers met meervoudige domeinoverstijgende 
problematiek. 

Zorg Niet tijdig bekend of definitief 

Wet bedrag ineens, RVU en 
verlofsparen 

Uitwerking uit het Pensioenakkoord. RVU-vrijstelling en uitbreiden fiscaal 
gefaciliteerd verlofsparen 

Pensioen Dubbel 

Wet invoering extra geboorteverlof 
(WIEG) 

Met de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is het recht 
van partners op geboorteverlof gewijzigd. 

Inkomen Dubbel 

Wet vereenvoudiging beslagvrije 
voet 

Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet 
vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking 

Basis Dubbel 

Wijzen op premiewijziging in 
overlijdensrisicoverzekering 

De Commissie van Beroep van het Kifid heeft duidelijk gemaakt dat een adviseur 
een klant alleen moet wijzen op wijzigingen in het afgesloten product. Dit moet 
volgens de wettelijke nazorgplicht. Een adviseur hoeft een klant niet te wijzen op 

Basis Onvoldoende impact op het 
adviestraject 
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een algemene premiedaling in de markt van overlijdensrisicoverzekeringen 
(ORV’s). https://www.kifid.nl/commissie-van-beroep-adviseur-hoeft-niet-te-
wijzen-op-algemene-premiedaling-orv/ 

Wijziging dagloon besluit 
werknemersverzekeringen 

De berekeningswijze van het dagloon voor werknemersverzekeringen is voor twee 
doelgroepen gewijzigd: 
-  per 1 december 2017 voor werknemers, die na twee jaar ziekte voor minder dan 
35% arbeidsongeschikt zijn verklaard; 
-  per 29 juni 2018 voor werknemers, die in de referteperiode ziek zijn geweest en 
in de WW of WIA belanden. 

Inkomen Niet relevant (meer) 

ZZP plannen/wetgeving - Inkomen Niet tijdig bekend of definitief 

 

 


