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Leeswijzer
Deze bijlage bevat een overzicht van de ontwikkelingen die het CDFD heeft geselecteerd om per 1 april 2022 in de PE-examens op te nemen.
Bij elke ontwikkeling:
 wordt een toelichting op de inhoud van de ontwikkeling gegeven;
 wordt aangegeven wat van de kandidaat wordt verwacht in het PE-examen;
 staat een verwijzing naar de brongegevens;
 staan relevante toetstermen.
Het CDFD heeft dit jaar extra aandacht besteed aan standaardisatie en uniforme weergave van de ontwikkelingen.
Betekenis van een * achter de ontwikkeling:
Betekenis van een * achter de toetsterm:

Deze ontwikkeling is niet definitief. Op het definitieve overzicht dat in januari 2022 wordt
gepubliceerd is de ontwikkeling mogelijk vervallen of kan de ontwikkeling anders geformuleerd zijn.
Deze toetsterm is vanaf 1 april 2022 nieuw of aangepast. Een overzicht van de aangepaste en nieuwe
toetstermen is opgenomen in bijlage 3.

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 voorstellen voor extra ontwikkelingen aandragen bij het Ministerie van Financiën.
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Wft module Basis:
Titel
Besluit
verzekeringskeuringen
ex-kankerpatiënten [B19]

BKR [B03]

Essentiëleinformatiedocument
[B04]
Fiscale wijzigingen * [B02]

Ontwikkeling
Vanaf 1 januari 2021 is het voor
verzekeraars na een bepaalde
termijn niet meer toegestaan om bij
het beoordelen van een aanvraag
voor een
overlijdensrisicoverzekering vragen
te stellen aan de kandidaatverzekerde over diens
ziekteverleden als kankerpatiënt,
nadat die kandidaat-verzekerde van
kanker is genezen.
Bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) zijn wijzigingen doorgevoerd.
De relevante wijzigingen zijn:
- de inzage in de kredietgegevens bij
het BKR;
- de toevoeging van nieuwe
registraties aan het Centraal Krediet
Informatiesysteem (CKI) sinds 2019.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-453.html

Toetstermen
1d.4; 1g.12;
3b.1*; 3d.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante wijzigingen kent en kan
uitleggen.

1a.10; 1b.3; 1c.6;
1c.10; 1c.17

Vanaf 1 januari 2022 vervangt het
Essentiële-informatiedocument (Eid)
de Essentiële beleggingsinformatie
(Ebi).
Jaarlijks presenteert het kabinet haar
plannen voor de belastingen in het
volgende jaar.
De relevante wijzigingen zijn de
aanpassing van de belastingheffing
in box 1 en box 3.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.

•https://www.bkr.nl/veelgesteldevragen/mijn-kredietoverzicht/
•https://www.bkr.nl/nieuws/2020/1/betere
-zorg-voor-financieel-welzijn-van-kleinebedrijven-en-particuliere-vastgoedbeleggers
•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2020/1
1/aanpassingen-cki-vanaf-1-januari/
•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2021/6
/wijzigingen-cki-schuldhulpverlening/
•https://www.afm.nl/nlnl/consumenten/themas/advies/verplichteinfo/eid
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
publicaties/2020/12/15/belangrijkstewijzigingen-belastingen-2021

1a.8; 2a.1*

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante wijzigingen kent en een
eenvoudige berekening van de
inkomstenbelasting kan maken.
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Titel
Kifid [B05]

Leidraden over en
aanpassing van de Wet
ter voorkoming van
witwassen en financieren
van terrorisme * [B01]

Nieuw Protocol
Incidentenwaarschuwings
systeem Financiële
Instellingen * [B32]

Ontwikkeling
Het Kifid breidt de laatste jaren haar
dienstverlening verder uit.
De relevante uitbreidingen zijn:
- Kifid Kennis;
- de Geschillenregeling BKR.
Naar aanleiding van de vierde antiwitwasrichtlijn hebben het
ministerie van Financiën en het
ministerie van Justitie en Veiligheid
op 21 juli 2020 een vernieuwde
versie van de Algemene leidraad
Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme
(Wwft) gepubliceerd en heeft de
AFM op 19 oktober 2020 haar
Leidraad Wwft en Sanctiewet
aangepast. Daarnaast heeft de
Ministerraad op 25 september 2020
ingestemd met het wetsvoorstel
Plan van Aanpak Witwassen.
De Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB), het Verbond van
Verzekeraars (Verbond), de
Vereniging van
Financieringsondernemingen in
Nederland (VFN), de Stichting
Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
hebben een nieuw Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem
Financiële Instellingen (PIFI)
opgesteld. Dit protocol bevat regels
waaraan banken en verzekeraars

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante uitbreidingen kent en kan
toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.
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Bronvermelding
•https://www.kifid.nl/kifid-kennis-geeftinzicht-en-achtergrond-bij-regelmatigvoorkomende-klachten/
•https://www.kifid.nl/geschillenregelingbkr-gaat-over-naar-kifid/
•https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/
ministerie-vanfinancien/documenten/richtlijnen/2020/07/
21/algemene-leidraad-wet-ter-voorkomingvan-witwassen-en-financieren-vanterrorisme-wwft
•https://www.afm.nl/nlnl/nieuws/2020/okt/aangepaste-leidraadwwft-sanctiewet
•https://www.internetconsultatie.nl/wetpla
nvanaanpakwitwassen

Toetstermen
1f.5; 1f.21; 3c.1

•https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ni
euws/vergunning-voor-financi%C3%ABleinstellingen-om-info-over-fraude-te-delen

1b.3; 1f.39; 1f.40

1b.3; 2b.1; 3d.1;
4a.3; 4a.5
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Titel

Premierestitutie bij
schending
mededelingsplicht * [B15]

Schuldhulpverlening *
[B06]

Ontwikkeling
moeten voldoen om informatie over
incidenten, zoals identiteitsfraude of
bankhelpdeskfraude (spoofing), bij
te houden en uit te wisselen.
In de Wijzigingswet financiële
markten 2021 is een
wijzigingsvoorstel opgenomen van
artikel 7:930 van het Burgerlijk
Wetboek. Deze wijziging heeft
gevolgen voor het recht op
premierestitutie door de
verzekeraar.
Sinds de start van het actieplan
Brede Schuldenaanpak zijn er
verschillende maatregelen getroffen
rond de schuldhulpverlening.
De relevante maatregelen zijn:
- de herziening van beslag- en
executierecht;
- de wijziging van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs) op het gebied van
vroegsignalering van problematische
schulden;
- de Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet (WvBVV);
- het Landelijk Convenant
Vroegsignalering;
- het Schuldenknooppunt;
- het moratorium voor de
slachtoffers van de
kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA).

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

•https://www.internetconsultatie.nl/premie
restitutie/details

1g.12; 3d.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante maatregelen op hoofdlijnen kent
en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-239.html
•https://www.kbvg.nl/wetten-enregels/vbvv/wijzigingen-wetvereenvoudiging-beslagvrije-voet
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/09/30/herziening-van-beslag--enexecutierecht-biedt-schuldenaar-meerzekerheid
•https://www.nvvk.nl/thema/vroegsignaleri
ng
•https://www.nvvk.nl/thema/schuldenknoo
ppunt
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2021/03/02/pauzeknop-op-schuldengedupeerde-ouders-van-kracht

1a.3; 1f.39; 1f.40;
3b.1*; 4a.2
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Titel
Stichting Tuchtraad
Verzekeraars [B20]

Stijging AOW-leeftijd
[B07]

Stimulering
arbeidsmarktpositie [B08]

UBO-register [B09]

Ontwikkeling
Op 9 februari 2021 is de Tuchtraad
Financiële Dienstverlening
(Assurantiën) ondergebracht in een
onafhankelijke stichting: de Stichting
Tuchtraad Verzekeraars. De stichting
loopt vooruit op de introductie van
een wettelijke verplichting in de Wft
voor verzekeraars om zich te
onderwerpen aan tuchtrecht.
In het principeakkoord over de
vernieuwing van het pensioenstelsel
is tussen het kabinet en de sociale
partners afgesproken dat de AOWleeftijd vanaf 2020 minder snel
wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in
de Wet temporisering verhoging
AOW-leeftijd.
Sinds 1 januari 2021 kunnen exwerknemers van hun werkgever
scholing krijgen die is vrijgesteld van
loonheffing. Hierdoor wordt
(om)scholing toegankelijker
gemaakt. Daarnaast wordt de
persoonsgebonden aftrekpost
‘studiekosten en andere
scholingsuitgaven’ vanaf 1 januari
2022 vervangen door de
subsidieregeling STAP-budget.
Op 27 september 2020 is het UBOregister opengesteld in navolging op
de vierde anti-witwasrichtlijn.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/onafhankelijke-tuchtraadfinanci%C3%ABle-dienstverleningassuranti%C3%ABn-verder-als-stichting

Toetstermen
1f.5; 1f.21; 3c.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-503.html

1d.8

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkelingen op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
besluiten/2019/11/11/tk-av-161632-bijlage2-concept-regeling-stap
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/belastingplan/belastingwijzigingen-voorons-allemaal/scholingskosten

1a.3; 1a.8; 3b.1*;
3d.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/financiele-sector/ubo-register
•https://www.kvk.nl/advies-eninformatie/top-5/de-belangrijkste-vragenover-het-ubo-register/

1b.3; 2b.1; 3d.1;
4a.3; 4a.5
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Titel
Verlofregelingen * [B13]

Verplichte
assurantiebelasting bij
dubbele vergoeding *
[B31]

WAMCA [B11]

Ontwikkeling
Met de invoering van de Wet
invoering extra geboorteverlof
(WIEG) is het recht van partners op
geboorteverlof gewijzigd. Daarnaast
heeft de Tweede Kamer op 20 april
2021 het Wetsvoorstel betaald
ouderschapsverlof aangenomen,
waardoor het wettelijke recht op
ouderschapsverlof ook wordt
aangepast.
De Kennisgroep
Verzekeringsproducten en
Assurantiebelasting heeft op 17
december 2020 in een brief
bevestigd dat een gedeeltelijke
vrijstelling van de
assurantiebelasting bij een dubbele
vergoeding per 1 januari 2022 komt
te vervallen. Een adviseur die zowel
een vergoeding van de klant
ontvangt als een vergoeding van de
verzekeraar bij advies over
schadeverzekeringen, is dan over de
beide vergoedingen
assurantiebelasting verschuldigd.
De Wet afwikkeling massaschade in
collectieve actie (WAMCA) is vanaf 1
januari 2020 in werking getreden. De
WAMCA maakt het mogelijk
schadevergoeding te vorderen in een
collectieve actie.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de wet
op hoofdlijnen kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://wetten.overheid.nl/BWBR0041646/
2019-01-01
•https://www.eerstekamer.nl/behandeling/
20210420/gewijzigd_voorstel_van_wet/doc
ument3/f=/vli4pxbd6ayk_opgemaakt.pdf

Toetstermen
1a.3; 3b.1*; 3d.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.

•https://www.adfiz.nl/media/3915/2020121
7-bijlage-3-brief-btw-en-assbelbemiddeling.pdf

1d.11

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0042074/
2020-01-01
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/bescherming-van-consumenten/vraag-enantwoord/kan-ik-samen-met-andereslachtoffers-een-collectieveschadevergoeding-eisen

1f.5; 4a.2
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Titel
Wet arbeidsmarkt in
balans [B12]

Wijzigingsbesluit
financiële markten 2021 *
[B17]

Ontwikkeling
Sinds 1 januari 2020 is het grootste
deel van de Wet arbeidsmarkt in
balans (Wab) in werking getreden. In
deze wet zijn verschillende
maatregelen genomen.
De relevante maatregelen zijn:
- de nieuwe ontslagmogelijkheden;
- de transitievergoeding;
- de ketenbepaling met betrekking
tot tijdelijk personeel;
- bescherming van de rechtspositie
van payrollmedewerkers en
oproepkrachten.
Het Wijzigingsbesluit financiële
markten 2021 wijzigt relevante weten regelgeving onder andere met
betrekking tot de wettelijke
verankering van ‘onafhankelijk
advies’ en
schadeprovisietransparantie.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante maatregelen op hoofdlijnen kent
en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannenkabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werken-flexwerk

Toetstermen
1a.3; 1d.2; 3b.1*;
3d.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
wijzigingen op hoofdlijnen kent.

•https://www.internetconsultatie.nl/wijzigin
gsbesluitfm2021

1f.7; 1f.12; 1f.29;
1f.30; 1f.36; 1f.37
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Wft module Consumptief krediet:
Titel
Actualisatie leennormen
[C11]

Besluit tijdelijke verlaging
kredietvergoeding * [C03]

BKR * [C01]

Herziening beslag- en
executierecht [C02]

Ontwikkeling
Op 1 april 2021 heeft de VFN in
samenwerking met NVB en AFM de
leennormenmethodiek
geactualiseerd. De variabelen die
van invloed zijn op de leennorm zijn
gewijzigd.
De maximale kredietvergoeding voor
consumptieve kredieten is vanaf 10
augustus 2020 tijdelijk verlaagd naar
10%. De verlaging is van toepassing
tot 1 juli 2022.
Bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) zijn vanaf 2019 wijzigingen
doorgevoerd.
Deze wijzigingen hebben betrekking
op:
- de regels voor de inzage in eigen
kredietgegevens bij het BKR;
- de regel uit het algemeen
reglement van het BKR over het
delen van de toetsuitslag door de
kredietverstrekker met een
intermediair (artikel 7 lid 2 sub d);
- het registreren van schuldhulp
vanuit de gemeente in het CKI van
het BKR.
Vanaf 1 oktober 2020 is de
herziening van het beslag- en
executierecht gefaseerd in werking
getreden.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
Afbakening: De kandidaat weet dat dit
besluit kan worden aangepast.
Aanpassingen na 1 januari 2022 maken
geen onderdeel uit van de examenstof.
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Bronvermelding
•https://vfn.nl/wpsite/wpcontent/uploads/2021/04/Leennormenmeth
odiek-01042021.pdf
•https://www.nvb.nl/media/4414/gedragsc
ode-consumptief-krediet-plus-addendum2021.pdf
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-371.html

Toetstermen
1a.1; 1b.2; 2c.3;
2d.2; 2e.1; 2e.2,
2e.3, 2g.1; 3a.1;
3a.2; 3b.1; 3b.3;
3e.2

•https://www.bkr.nl/algemeen-reglement/

1b.2; 1b.3; 1c.2;
1i.1; 1i.2; 2a.3;
2c.2; 2g.1; 3a.1;
4a.1

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/09/30/herziening-van-beslag--enexecutierecht-biedt-schuldenaar-meerzekerheid

1i.1; 1i.2; 1i.5;
2a.2; 2a.3; 2a.4;
2g.1

1b.2; 1c.2; 1e.5;
2e.1; 3e.2
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Titel

Ontwikkeling
Deze herziening heeft gevolgen voor
het beslag- en executierecht voor
consumptieve kredieten.

Toelichting

Passend consumptief
krediet [C05]

De VFN heeft vanaf 1 mei 2019
verschillende wijzigingen
doorgevoerd in de VFN
Gedragscode. Deze wijzigingen
moeten ervoor zorgen dat een
consumptief krediet beter bij de
kredietnemer past.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Regeling aanpak
flitskrediet * [C04]

De wijzigingen hebben betrekking
op:
- het aansluiten van het krediet bij
de financiële situatie van de klant
gedurende de looptijd;
- de maximale looptijd voor
doorlopende kredieten;
- de locked-up problematiek;
- de verplichtingen van de aanbieder
en de intermediair bij het
actualiseren van een consumptief
krediet.
Vanaf 1 januari 2020 is de Regeling
aanpak flitskrediet in werking
getreden. Deze regeling heeft tot
doel kwetsbare klanten beter te
beschermen tegen buitenlandse
aanbieders van dure minileningen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-177.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-277.html
•http://www.vfn.nl/wpsite/wpcontent/uploads/2019/01/VFNGedragscode-per-1-mei-2019.pdf
•http://www.vfn.nl/wpsite/wpcontent/uploads/2019/01/Toelichting-VFNGedragscode-per-1-mei-2019.pdf

Toetstermen

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0042618/
2020-01-01
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-54568.html

1a.1; 1a.4; 1b.2;
1i.1; 3e.2

1a.1; 1b2; 2c.3;
2d.2; 2e.1; 2e.2;
2e.3; 2g.1; 3a.2;
3b.1; 3b.2; 3b.3;
3a.1; 3e.2
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Wft module Hypothecair krediet:
Titel
Actualisatie leennormen
[H25]

Besluit tijdelijke verlaging
kredietvergoeding *
[H05]

BKR * [H01]

Energiebespaarhypothee
k * [H06]

Ontwikkeling
Op 1 april 2021 heeft de VFN in
samenwerking met NVB en AFM de
leennormenmethodiek
geactualiseerd. De variabelen die
van invloed zijn op de leennorm zijn
gewijzigd.
De maximale kredietvergoeding voor
consumptieve kredieten is vanaf 10
augustus 2020 tijdelijk verlaagd naar
10%. De verlaging is van toepassing
tot 1 juli 2022.
Bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) zijn vanaf 2019 wijzigingen
doorgevoerd.
Deze wijzigingen hebben betrekking
op:
- de regels voor de inzage in eigen
kredietgegevens bij het BKR;
- de regel uit het algemeen
reglement van het BKR over het
delen van de toetsuitslag door de
kredietverstrekker met een
intermediair (artikel 7 lid 2 sub d);
- het registreren van schuldhulp
vanuit de gemeente in het CKI van
het BKR.
Het Nationaal Warmtefonds
verstrekt vanaf 2021 de
Energiebespaarhypotheek.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
Afbakening: De kandidaat weet dat dit
besluit kan worden aangepast.
Aanpassingen na 1 januari 2022 maken
geen onderdeel uit van de examenstof.
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.
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Bronvermelding
•https://vfn.nl/wpsite/wpcontent/uploads/2021/04/Leennormenmeth
odiek-01042021.pdf
•https://www.nvb.nl/media/4414/gedragsc
ode-consumptief-krediet-plus-addendum2021.pdf
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-371.html

Toetstermen
1a.9; 1a.8; 2c.2;
2e.1; 2e.2; 2e.3;
2f.1; 3b.2, 3a.2;
3c.1; 3c.2; 3e.1;
3e.3

•https://www.bkr.nl/algemeen-reglement/

1a.8; 1e.6; 3b.1;
1j.7; 1j.8; 2a.3;
2c.1; 2f.1; 3b.2;
4a.1

•https://www.energiebespaarlening.nl/vera
ntwoord-verduurzamen-met-beperkteleenruimte/

1b.6; 1e.2; 1e.3

1a.8; 3b.1; 1b.12;
2e.1; 3e.1; 3e.3
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Titel
Fiscale beoordeling
leningen voor de eigen
woning van familie of
eigen bv [H19]

Ontwikkeling
Op 21 april 2021 publiceerde het
ministerie van Financiën (deels) een
handreiking over de wijze waarop
een lening voor een woning van
familie of eigen bv fiscaal
kwalificeert, en in hoeverre
overeengekomen rente aftrekbaar is.
Vanaf 1 oktober 2020 is de
herziening van het beslag- en
executierecht gefaseerd in werking
getreden.
Deze herziening heeft gevolgen voor
het beslag- en executierecht voor
consumptieve kredieten.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
wob-verzoeken/2021/04/21/besluit-wobverzoek-beleid-en-uitvoering-familiebank

Toetstermen
1a.1; 1a.3; 1h.4;
2e.1; 3c.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

1j.5; 1j.7; 1j.8;
2f.1; 2a.2; 2a.3;
2a.4

Inkomensvaststelling
[H04]

De wijze van inkomensvaststelling
voor advies over een hypothecair
krediet is mede afhankelijk van de
bron van het inkomen dat de klant
geniet.

Inkomstenbelasting met
betrekking tot de eigen
woning * [H02]

De politiek wijzigt regelmatig fiscale
regels, die van invloed zijn op de
fiscale behandeling van de eigen
woning en eigenwoningschuld.

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de aanpassingen in inkomensvaststelling
van het toetsinkomen vanaf 2020 kent;
- de volgende begrippen in het kader van
inkomensvaststelling kent, kan toepassen
en daarvan de werkwijze en aanvraag kan
beschrijven:
• perspectiefverklaring van een Externe
Perspectief Taxateur;
• arbeidsmarktscan;
• inkomensbepaling pensioen*.
*Onder voorbehoud van oplossen van
gebleken problemen in de zomer van 2021.
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/09/30/herziening-van-beslag--enexecutierecht-biedt-schuldenaar-meerzekerheid
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-177.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-277.html
•https://www.perspectiefverklaring.nl/
•https://arbeidsmarktkansen.nl/
•https://www.inkomensbepalingpensioen.nl
/

•https://www.tweedekamer.nl/downloads/
document?id=c46ad4f9-576b-4d3e-b19bcd452ba3ce25&title=Reactie%20op%20verz
oek%20commissie%20inzake%20duidelijkhei
d%20over%20duur%20renteaftrek%20en%2

1a.1; 1a.3; 1e.9;
1g.2; 1h.1; 2c.1;
2d.1; 2d.2; 3c.1;
3e.1

Herziening beslag- en
executierecht [H03]

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022
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Titel

Ontwikkeling
Relevante wijzigingen zijn:
- 2020: de fiscale gevolgen van een
huwelijk in algehele gemeenschap
van goederen, waarbij één van de
echtgenoten een voorhuwelijks
eigenwoningverleden heeft.
- 2022: nog in te vullen. Op 31
augustus 2021 is een voornemen tot
aanpassing van de
eigenwoningregeling gepubliceerd.

Marktontwikkeling
hypothecair lenen in box
3 [H24]

Nationale Hypotheek
Garantie * [H08]

Afbakening:
- De kandidaat hoeft fiscale cijfers of
tarieven niet uit zijn hoofd te
kennen.
Er is een marktontwikkeling
zichtbaar waarbij steeds vaker een
keuze gemaakt wordt om voor de
financiering van de woning (deels)
hypothecair te lenen in box 3 van de
inkomstenbelasting. Er wordt
bewust gekozen niet aan alle fiscale
eisen van een eigenwoningschuld te
voldoen.

Het hypotheekadvies moet altijd
afgestemd zijn op de meest recente
Voorwaarden en Normen van NHG.
Voor de adviespraktijk zijn sommige
ontwikkelingen uit eerdere jaren nog
relevant.

Toelichting

Bronvermelding
0berekening%20hypotheekbedragen.pdf
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2021/08/31/kamerbriefvoorgenomen-wetswijzigingen-toepassingeigenwoningregeling-bij-partners

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de gevolgen van hypothecair lenen in box
3 kan uitleggen, zowel op het moment van
afsluiten als op de lange termijn;
- de voor- en nadelen van hypothecair
lenen in box 3 in een concrete situatie kan
benoemen en deze kan berekenen;
- in een gegeven situatie kan beoordelen of
(deels) hypothecair lenen in box 3 een
passend advies is, en een dergelijk advies
kan geven.
Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij
de ontwikkeling kent en kan toepassen.

•

1a.1; 1a.3; 1a.7;
1e.2; 1e.9; 1h.1;
1h.2; 1h.3; 1h.4;
2c.1; 2d.1; 2d.2;
2e.1; 2e.2; 3a.1;
3b.1; 3c.1; 3c.2

•https://www.nhg.nl/media/h5gh3pzc/vn2020-2def.pdf?fileticket=EQdzq1mXsgw%3d&portal
id=0
•https://www.nhg.nl/kennisinnovatie/voorwaarden-normen2021/#DewijzigingenV&N2021-2opeenrij

1a.2; 1a.3; 2a.5;
2d.2; 2e.1; 3c.1;
3e.3; 3e.4
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Titel

Ontwikkeling
De relevante wijzigingen uit 2020
zijn:
- vervallen ORV-plicht bestaande
leningen;
- oversluiten HK naar NHG bij een
woningwaarde boven de
kostengrens niet meer mogelijk;
- andere berekeningswijze provisie
bij oversluiten bestaande NHGlening;
- regels kostengrens
nieuwbouwwoningen zijn opgerekt;
- beheertoets ook bij echtscheiding.

Toelichting

Bronvermelding
•https://www.nhg.nl/media/1o3fihr2/vn2021-2-def.pdf

Toetstermen

Relevante wijzigingen in 2021:
- wijzigingen in Norm 3.1 en 3.2
(oversluiten);
- de nieuwe Norm 8.3
(seniorenregeling met
leeftijdsverschil);
- het nieuwe model
werkgeversverklaring;
- meerdere financieringsdoelen in
één aanvraag mogelijk;
- inkomensbepaling pensioen
toegestaan.
- toestaan desktoptaxaties (sinds 1
juli 2021).
- rekening houden bij toetsing
vervallen hypotheekrenteaftrek < 10
jaar en box 3-leningen met NHG
vanaf 2031 (sinds 1 juli 2021).
- toestaan gebruik brondata (sinds 1
Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022
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Titel

Ontwikkeling
juli 2021).

Passend consumptief
krediet [H15]

Regeling aanpak
flitskrediet * [H09]

Relevante wijzigingen in 2022*:
- in te vullen na publicatie V&N
2022-I.
De VFN heeft vanaf 1 mei 2019
verschillende wijzigingen
doorgevoerd in de VFN
Gedragscode. Deze wijzigingen
moeten ervoor zorgen dat een
consumptief krediet beter bij de
kredietnemer past.
De wijzigingen hebben betrekking
op:
- het aansluiten van het krediet bij
de financiële situatie van de klant
gedurende de looptijd;
- de maximale looptijd voor
doorlopende kredieten;
- de locked-up problematiek;
- de verplichtingen van de aanbieder
en de intermediair bij het
actualiseren van een consumptief
krediet.
Vanaf 1 januari 2020 is de Regeling
aanpak flitskrediet in werking
getreden. Deze regeling heeft tot
doel kwetsbare klanten beter te
beschermen tegen buitenlandse
aanbieders van dure minileningen.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•http://www.vfn.nl/wpsite/wpcontent/uploads/2019/01/VFNGedragscode-per-1-mei-2019.pdf
•http://www.vfn.nl/wpsite/wpcontent/uploads/2019/01/Toelichting-VFNGedragscode-per-1-mei-2019.pdf

1a.8; 1a.9; 2c.2;
2e.1; 2e.2; 2e.3;
2f.1; 3a.2; 3b.2;
3c.1; 3c.2; 3c.6; ,
3e.1; 3e.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0042618/
2020-01-01
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-54568.html

1a.8; 1a.9; 1b.10;
1j.7; 3e.1
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Titel
Rentemiddeling [H10]

Subsidies verduurzaming
ISDE [H11]

Tariefdifferentiatie
overdrachtsbelasting *
[H23]

Taxatie woningen * [H12]

Ontwikkeling
Op 1 juli 2019 is het BGfo gewijzigd.
Dit heeft gevolgen voor de
renteopslag na rentemiddeling. De
AFM heeft van haar wettelijke
bevoegdheid gebruik gemaakt om
nadere invulling te geven aan de
vaststelling van het financiële nadeel
van de geldverstrekker.
Er zijn diverse subsidieregelingen
voor energiebesparende
voorzieningen. Sinds 1 januari 2021
zijn de Subsidie energiebesparing
eigen huis (SEEH) en de oude ISDE
opgegaan in de Investeringssubsidie
duurzame energie en
energiebesparing (de nieuwe ISDE)
en zijn de voorwaarden aangepast.
Op 1 januari 2021 zijn
wetswijzigingen in de Wet
belastingen van rechtsverkeer
ingevoerd, waardoor de tarieven in
de overdrachtsbelasting zijn
gedifferentieerd. Op 1 april 2021 en
1 januari 2022 is deze wet opnieuw
op enkele punten aangepast.
Het Nederlands Register Vastgoed
Taxateurs (NRVT) heeft een nieuw
model taxatierapport Woonruimte
gepubliceerd. Woningtaxateurs
werken vanaf 1 oktober 2021 met
het nieuwe model. Daarnaast is de
modelmatige waardebepaling van

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de wetswijziging kent en kan toepassen in
een praktijksituatie;
- de door de AFM genoemde
uitgangspunten van de berekening van de
maximale renteopslag bij rentemiddeling
kent.

Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2019-93.html
•https://www.afm.nl/nlnl/professionals/nieuws/2019/jun/rentemid
deling-hypotheken

Toetstermen
1a.1; 1a.3; 1a.5;
3c.1; 3c.2; 3e.3;
4a.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- in grote lijnen kan beschrijven voor welke
maatregel de nieuwe ISDE kan worden
aangevraagd door eigenaar-bewoners;
- de klant op de juiste wijze doorverwijst
naar de instantie die de subsidieregeling
uitvoert;
- weet hoe ver zijn
adviesverantwoordelijkheid gaat met
betrekking tot subsidieregelingen.
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/isde/particulieren
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2020-65131.pdf
•https://www.kifid.nl/wpcontent/uploads/2020/04/Uitspraak-2020281-Bindend-1.pdf

1b.4; 1b.6; 3a.1;
4a.2

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-545.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2021-34540.html

1a.1; 1e.7; 2c.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.nrvt.nl/home/validatieinstituten/model-taxatierapporten-enbijlagen/
•https://www.nrvt.nl/actueel3/publicaties/nieuwe-ingangsdatum-modeltaxatierapport-woonruimte-2021/
•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke

1b.3; 2a.3; 2c.1

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022

16

Titel

Ontwikkeling
woningen vanaf 30 juni 2021 voor
banken niet meer toegestaan als
waardebepaling bij het verstrekken
van hypothecair krediet.

Toelichting

Tijdelijke regeling
hypothecair krediet *
[H13]

Jaarlijks stelt de minister van
Financiën de wettelijke leennormen
vast, door via een Wijzigingsregeling
hypothecair krediet de Trhk aan te
passen. In de Trhk zijn de normen en
voorwaarden van maximale
hypothecaire kredieten vastgelegd.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
n/kamervragen/detail?id=2021D26032&did=
2021D26032
•https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijks
overheid/documenten/kamerstukken/2020/
09/23/beantwoording-kamervragen-overkosten-voor-taxaties/beantwoordingkamervragen-over-kosten-voor-taxaties.pdf
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2020-55946.pdf (wijzigingen 2021)

Toetstermen

1a.2; 1a.3; 2d.2;
2e.1; 3c.1; 3c.2

De relevante wijzigingen in 2020 zijn:
- de vaststelling van de LTI bij
aanvragers, waarvan er één de
AOW-leeftijd heeft bereikt en de
ander niet;
- de verruiming van de LTI bij treffen
EBV geldt niet alleen meer bij
aangaan HK, maar ook bij verhogen
HK.
De relevante wijzigingen in 2021 zijn:
- de wijze waarop het
financieringslastpercentage voor
tweeverdieners wordt vastgesteld;
- de veranderde definitie van
energiebesparende voorzieningen en
de vervanging van het EPC.
- de impact van studieleningen op de
Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022
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Titel

Ontwikkeling
leencapaciteit.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

De relevante wijzigingen in 2022 zijn:
- nader in te vullen na publicatie
Trhk 2022.
Afbakening:
De in de Trhk genoemde cijfers en
percentages hoeft de kandidaat niet
te kennen.

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022
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Wft module Inkomen:
Titel
Addendum werkwijzer
Poortwachter i.v.m.
COVID-19 [I01]

Ontwikkeling
Door de COVID-19-crisis kunnen zich
situaties voordoen waarin de
werkgever niet aan de verplichtingen
rond het RIV kan voldoen. In het
Addendum versie 3: Wet verbetering
Poortwachter i.v.m. COVID-19 van
18 mei 2020 wordt vastgesteld of er,
gezien de omstandigheden,
voldoende is gedaan en of de
verwachte procesgang gevolgd kon
worden.
Compensatie
Vanaf 1 januari 2021 kunnen kleine
transitievergoeding bij
werkgevers, onder voorwaarden,
bedrijfsbeëindiging * [I04] een compensatie voor de
transitievergoeding krijgen als het
bedrijf beëindigd wordt wegens
pensionering of overlijden van de
werkgever.
Compensatie
Vanaf 1 april 2020 is de Regeling
transitievergoeding na
compensatie transitievergoeding in
twee jaar ziekte [I05]
werking getreden.
- Jurisprudentie slapend
dienstverband: op 8 november 2019
heeft de Hoge Raad uitspraak
gedaan over "slapende
dienstverbanden".
- Jurisprudentie:
geen gedeeltelijke
transitievergoeding voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werknemer die

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.

Bronvermelding
•https://www.uwv.nl/werkgevers/overigeonderwerpen/addendum-werkwijzerpoortwachter/index.aspx

Toetstermen
1i.9; 1k.5; 1k.13;
1k.14

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
compensatieregeling kent en kan
toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2020/10/16/kamerbriefupdate-regelingen-compensatietransitievergoeding

1d.1; 3c.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
regeling compensatie transitievergoeding
na twee jaar ziekte en de uitspraak van de
Hoge Raad kent en kan toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/ontslag/compensatie-transitievergoedingna-2-jaar-ziekte
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-10547.html
•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:HR:2020:749
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2019/12/13/kamerbriefcompensatieregeling-transitievergoeding-bijlangdurige-arbeidsongeschiktheid-van-dewerknemer

1b.1; 1d.1; 1d.2;
1k.6; 2d.4; 3c.2
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Titel

Instrumenten ter
bevordering van
arbeidsdeelname * [I07]

Loondoorbetaling bij
ziekte in geval van

Ontwikkeling
tegen een lager salaris aangepast
werk gaat doen.
(wel recht op een gedeeltelijke
transitievergoeding bij een
substantieel urenverlies.)
- In een brief van de minister aan de
Tweede Kamer van 13 december
2019 geeft de minister duidelijkheid
over:
• maximering compensatie
transitievergoeding;
• transitievergoeding na slapende
dienstverbanden.
In de Wet temporisering verhoging
AOW-Leeftijd (3 juli 2019) wijzigt LIV
en Jeugd-LIV:
- Vanaf 1 januari 2020:
• LIV maximaal €1000;
• Jeugd-LIV gehalveerd.
- Vanaf 1 januari 2024:
• Jeugd-LIV vervalt.
Om het voor werkzoekenden met
afstand tot de arbeidsmarkt en voor
hun toekomstige werkgever
inzichtelijker te maken voor welke
regeling of subsidie de
werkzoekende in aanmerking komt,
is er in maart 2019 een digitale
regelhulp, het financieel CV,
gelanceerd.
Vanaf 1 januari 2022 wordt de
loondoorbetalingsperiode bij ziekte

Toelichting

Bronvermelding
•https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/ni
euwsbrief/2020/maart/aanvraagcompensatie-transitievergoeding-vanaf-1april.aspx

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat weet
wat de wijzigingen van de LIV en Jeugd-LIV
zijn en op hoofdlijnen de inhoud van het
financieel CV kent.

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
brochures/2017/08/28/kennisdocument-wtl
•www.financieelcv.nl

1b.6

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0037099/
2016-07-01

1b.1; 1d.1; 1d.2;
1g2
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Titel
werken na de AOWgerechtigde leeftijd *
[I23]
Minimumloon en
minimum jeugdloon [I08]

MKB verzuimontzorgverzekering [I09]

Ontwikkeling
voor werknemers die de AOWgerechtigde leeftijd bereikt hebben
teruggebracht van 13 weken naar 6
weken.
Vanaf 1 juli 2019 is de leeftijd
waarop werknemers recht hebben
op het volledige minimumloon
stapsgewijs verlaagd naar 21 jaar.
Ook is het percentage minimumloon
voor 18- t/m 20-jarigen stapsgewijs
verhoogd.
De LIV geldt vanaf 1 juli 2019 ook
voor 21-jarigen.
Werkgevers kunnen voor de
loonstijging van 18- t/m 20-jarigen
een deel terugkrijgen via de
compensatieregeling:
Tegemoetkoming verhoging
minimumloon.
Kleine werkgevers ervaren de
loondoorbetalingsverplichting bij
ziekte als een zware verplichting,
zowel financieel als niet-financieel.
Om deze last te verlichten, heeft de
minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een aantal
maatregelen genomen.
Een van de maatregelen is de MKB
verzuim-ontzorgverzekering (vanaf 1
januari 2020). In een
kaderconvenant en een
productconvenant is de MKB

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling, de bijbehorende
compensatieregeling en de gevolgen voor
de LIV kent.

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/wet-tegemoetkomingen-loondomeinwtl/tegemoetkoming-loonkosten-ouderejongere-of-gehandicaptewerknemers/tegemoetkoming-verhogingminimumjeugdloon-jeugd-liv

1a.5; 1b.1; 1b.6

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke
n/detail?id=2018D61004&did=2018D61004
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-7984.html
•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke
n/detail?id=2018D61002&did=2018D61002

1a.7; 1d.1; 1d.2;
1d.3; 1f.12; 1g.1;
1g.3; 1g.4; 1g.10;
1g.22; 1g.23;
2d.3; 2d.5; 3b.1;
3c.3; 3c.4
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Titel

Wet arbeidsmarkt in
balans [12]

Wet financiering sociale
verzekeringen * [I14]

Ontwikkeling
verzuim-ontzorgverzekering verder
uitgewerkt.
Vanaf 1 januari 2020 is het grootste
deel van de Wet arbeidsmarkt in
balans (Wab) in werking getreden.
In deze wet zijn maatregelen
genomen op het gebied van:
- ontslag en transitievergoeding;
- tijdelijk personeel en
ketenbepaling;
- payrollmedewerkers en
oproepkrachten;
- WW-premie.
Vanaf 1 januari 2022 gaat de
premiedifferentiatie Aof
klein/middel en groot in. Deze
maatregel is bedoeld als
compensatie van de kosten van
loondoorbetaling en re-integratie.
De grens van 25 maal het
gemiddelde premieplichtige loon
gaat ook gelden als grens tussen
kleine en middelgrote werkgever
voor de Whk-premie.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0042307/
2019-06-20

1b.1; 1b.3; 1d.1;
1d.2; 1d.4; 2d.1;
2d.4

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
regeling en de samenhang met de MKB
verzuim-ontzorgverzekering kent.

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2020/09/03/wetsvoorstel-entoelichting-wijziging-wet-financieringsociale-verzekeringen

1b.1; 1b.3; 1i.1
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Wft module Pensioen:
Titel
Aanpassing van de
regeling voor
waardeoverdracht en
invoering van afkoop
klein netto pensioen en
nettolijfrente * [P19]

Adequate
pensioenregeling voor
Payrollmedewerkers
[P01]

Collectieve
waardeoverdracht
protocol en leidraad AFM
[P02]

Ontwikkeling
Het is nu ook mogelijk (behalve
uitzonderingen) dat
pensioenuitvoerders kleine
pensioenen die zijn ontstaan na
collectieve beëindiging – en niet
alleen na individuele beëindiging –
automatisch overdragen. Ook voor
het recht van pensioenuitvoerders
op tussentijdse afkoop en afkoop bij
ingang speelt de reden van het
kleine pensioen (collectieve dan wel
individuele beëindiging) geen rol
meer. Daarnaast is het recht op
afkoop van kleine nettopensioenen
en kleine nettolijfrenten ingevoerd.
Payrollmedewerkers hebben vanaf 1
januari 2021 recht op een pensioen
dat gelijk is aan dat van de
medewerkers in vaste dienst bij de
opdrachtgever. Het alternatief is dat
het payrollbedrijf (onder
voorwaarden) een eigen
pensioenregeling treft.
Collectieve waardeoverdracht (CWO)
is niet tot in detail in regelgeving
vastgelegd.
Het Verbond van Verzekeraars heeft
- om dit proces te stroomlijnen - een
protocol Collectieve
waardeoverdracht en een
modelovereenkomst opgesteld.
Daarnaast heeft de AFM de Leidraad

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://www.internetconsultatie.nl/wijzigin
gpensioenwet

Toetstermen
1g.4; 1h.4; 3f.1;
3f.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2019-487.html

1c.4; 1c.10*; 1g.8;
1h.8; 1h.9; 2g.8;
3d.2*

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.afm.nl/nlnl/professionals/doelgroepen/pensioenuitvo
erders/informeren-cwo
•https://www.verzekeraars.nl/media/5642/
protocol-collectieve-waardeoverdracht2019.pdf

1g.4; 1h.4; 2g.3;
3f.1
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Titel

Eenmalige mogelijkheid
aanpassing
uitkeringsperiode
ingegane
oudedagsverplichting
[P03]

Handreiking (CAP) inhaal
en inkoop van pensioen
[P05]

Handreiking vaststellen
compensatie ter
voorkoming van een
belaste schenking bij
uitfasering pensioen in
eigen beheer [P24]

Ontwikkeling
informatieverstrekking aan
deelnemers bij een Collectieve
Waardeoverdracht opgesteld. In
deze leidraad staan de
uitgangspunten voor de
informatieverstrekking door de
overdragende en de overnemende
pensioenuitvoerder.
Een oudedagsverplichting (ODV) die
voor de AOW-leeftijd en voor de
inwerkingtreding van de Wet
temporisering verhoging AOWleeftijd al is ingegaan, kan eenmalig
worden aangepast. De
uitkeringsperiode kan worden
ingekort omdat de AOW-leeftijd is
vervroegd.
De wijze waarop de fiscale ruimte
om pensioen in te halen en in te
kopen moet worden vastgesteld
volgens de Belastingdienst (CAP) is
uitgebreid (versie 15 mei 2020).
De door de Belastingdienst
gepubliceerde handreiking (versie 30
april 2021) behandelt diverse
aspecten van de compensatie om
een belaste schenking in situaties
van prijsgeven van
pensioenaanspraken bij uitfaseren
pensioen in eigen beheer te
voorkomen.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-20-003v200324/

1h.3; 1h.13; 1j.9;
3g.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/handreikinginhaal-inkoop-v200515/

1g.13; 1i.10;
1j.20; 2g.5; 2j.5

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/handreikingvaststellen-compensatie-ter-voorkomingvan-een-belaste-schenking-bij-uitfaseringpensioen-in-eigen-beheer-v201211/

1j.1; 1j.5; 1j.6*;
1j.14; 1j.17; 1j.18;
1j.22*; 2i.1; 3g.1
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Titel
Hoofdlijnennotitie
uitwerking
pensioenakkoord * [P06]

Hoogte loongerelateerde
uitkering voor
voortgezette
pensioenopbouw na
onvrijwillig ontslag *
[P22]

Opname bedrag ineens
op
pensioeningangsdatum *
[P20]

Scenariobedragen,
scenariosets en
rekenmethodes * [P09]

Ontwikkeling
De hoofdlijnennotitie uitwerking
pensioenakkoord is op 22 juni 2020
gepubliceerd. Deze notitie is het
vertrekpunt voor nieuwe wetgeving.
Het bevat onder meer een nadere
uitwerking van het nieuwe
pensioencontract, de verbeterde
premieregeling, het transitiekader
en het fiscale kader.
Voortgezette pensioenopbouw na
het einde van de dienstbetrekking
als gevolg van onvrijwillig ontslag is
mogelijk indien en voor zover een
loongerelateerde uitkering wordt
ontvangen. De Belastingdienst geeft
in een V&A aan dat de uitkering
tenminste op bijstandsniveau dient
te zijn. Dit geldt ook voor DGA's.
Een (gewezen) deelnemer heeft
vanaf 1 januari 2023 het recht om op
de pensioeningangsdatum een deel
(maximaal 10%) van de waarde van
de aanspraken op
ouderdomspensioen ineens op te
nemen. Pensioenuitvoerders zijn
verplicht (gewezen) deelnemers
tijdig en duidelijk te informeren over
dit recht.
De weergave van het te bereiken
ouderdomspensioen door
pensioenuitvoerders vindt plaats
door drie scenario’s. Er zijn drie
rekenmethodes (Uniforme

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
publicaties/2020/06/22/hoofdlijnennotitiepensioenakkoord

Toetstermen
1h.13; 2g.8; 2j.5;
3d.4; 3f.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-21-003v210205/

1h.3; 1h.17; 1g.1;
1i.4; 1j.15; 2c.3*;
2g.6*; 3c.2; 3f.3;
3g.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-20.html

1g.5; 1g.13; 2g.6*

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0020892/
2020-01-01#Hoofdstuk2_Artikel7e
•https://www.dnb.nl/voor-de-sector/openboek-toezichtsectoren/pensioenfondsen/haalbaarheidsto

1h.3; 2g.1; 2g.6*;
3f.3
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Titel

Ontwikkeling
Rekenmethodiek) om tot de
scenariobedragen te komen, waarbij
pensioenuitvoerders gebruik maken
van de scenariosets van DNB.

Toelichting

Verzamelbesluiten
pensioenen [P10]

Besluit van 11 december 2018. Dit
besluit bevat de volgende relevante
punten:
• vrijwillige voortzetting van de
pensioenopbouw door een IBondernemer of resultaatgenieter na
beëindiging van de
arbeidsverhouding op grond
waarvan werd deelgenomen aan een
bedrijfstak- of
beroepspensioenregeling en de
daaraan inherente voorwaarden
(onderdeel 2.3.2);
• goedkeuring met betrekking tot de
indexatie van het gemiddeld
pensioengevend inkomen van een
IB-ondernemer of resultaatgenieter
in geval van arbeidsongeschiktheid
(onderdeel 3.5);
• vier nieuwe aanwijzingen voor
(premievrije) voortzetting van de
pensioenopbouw na onvrijwillig
ontslag wegens
arbeidsongeschiktheid (onderdeel
8.2).

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Bronvermelding
ets/uitvoering-en-normen/scenariosethaalbaarheidstoets-pensioenfondsen/
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2018-22286.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2018-63529.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2018-68653.html
•https://www.officielebekendmakingen.nl/s
tcrt-2020-62989.html

Toetstermen

1g.1; 1g.10;
1g.13; 1j.18; 3f.3
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Titel

Verzamelwet pensioenen
2019 * [P11]

Waardebepaling
afstorten
pensioenrechten na
echtscheiding [P12]

Wet verandering
koppeling AOW-leeftijd
[P13]

Ontwikkeling
Besluit van 7 december 2020. Dit
besluit bevat vier onderwerpen.
Er zijn maatregelen genomen ter
verbetering van de
pensioenwetgeving.
De relevante wijzigingen zijn onder
andere:
- waardeoverdracht;
- overbruggingspensioen;
- versterken medezeggenschap bij
kleine ondernemingen.
Op 14 februari 2020 heeft de Hoge
Raad uitspraak gedaan over de wijze
van vaststellen van de af te storten
waarde van in eigen beheer
gehouden pensioenen bij
echtscheiding.
De Wet verandering koppeling AOWleeftijd zorgt ervoor dat vanaf 2026
een stijging van de
levensverwachting met één jaar een
stijging van de AOW-leeftijd en de
fiscale pensioenrichtleeftijd met acht
maanden betekent.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2018-476.html

1g.4; 1g.6; 1h.13

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:HR:2020:276

1j.1; 2i.1; 3c.1;
3g.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-503.html

1g.13; 2e.4; 2j.5;
3d.3
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Wft module Schadeverzekeringen particulieren:
Titel
Beveiligingseisen keylessentry auto’s [SP01]

Ontwikkeling
Het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(het CCV) scherpt de eisen voor
auto’s met keyless entry vanaf 1
januari 2021 aan. Alle auto's met
keyless entry/start moeten aan de
voorwaarden van het keurmerk
voldoen om het Keurmerk CCV
Voertuigbeveiliging voor de auto te
krijgen. In de keuringsvoorschriften
is vanaf 1 september 2020 een
risicoklassenindeling opgenomen.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

CIS-registratie [SP02]

Naar aanleiding van een uitspraak
van het Kifid heeft de Stichting
Centraal Informatie Systeem (CIS)
verzekeraars verzocht om pechhulp
niet meer te registeren in CIS.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

CLNI [SP03]

Nederland heeft het CLNI 2012
inzake de beperking van
aansprakelijkheid in de pleziervaart
op de binnenwateren goedgekeurd.
Het verdrag is op 1 juli 2019 in
werking getreden.

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de ontwikkeling kent voor zover deze
relevant is voor de adviespraktijk;
- weet op welke vaartuigen het CLNI 2012
wel en niet van toepassing is;
- op hoofdlijnen weet wat met het nieuwe
CLNI-verdrag is veranderd op het gebied
van aansprakelijkheidslimieten van
pleziervaartuigen;
- weet wat het toepassingsgebied is van
het nieuwe CLNI-verdrag.
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Bronvermelding
•https://hetccv.nl/keurmerken/particulier/a
uto-motor-en-scooter-beveiliging/keylessentry/start-en-relay-attack/
•https://hetccv.nl/nieuws/nieuwsdetail/article/aangescherpte-eisen-omdiefstal-via-slimme-autosleutels-tevoorkomen/
•https://hetccv.nl/nieuws/overgangstermijn
-maatregelen-keyless-entry/start-keurmerkccv-voertuigbeveiliging-verlengd/
•https://hetccv.nl/keurmerken/expert/keur
merk-ccv-voertuigbeveiliging/
•https://autodiefstalcheck.nl/
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/stichting-cis-pechhulp-door-eigengebrek-voertuig-hoort-niet-thuis-inclaimdatabase
•https://www.kifid.nl/wpcontent/uploads/2020/01/Uitspraak-2020066.pdf
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks
t-34622-3.html

Toetstermen
1b.2; 1h.2; 2d.1;
2d.2; 2g.6

1a.8; 1e.1; 1h.6

1c.6; 1c.10; 2e.10
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Titel
Directe
schadeafhandeling [SP21]

Gedragscode
geïnformeerde verlenging
en contractstermijnen
particuliere schade-en
inkomensverzekeringen
[SP05]

Het CCV introduceert de
Veilig Wonen Scan [SP36]

Invloed op beleid
zorgverzekeraar [SP07]

Ontwikkeling
Vanaf juli 2021 zijn verzekeraars
gestart met het afhandelen van de
materiële schade aan particuliere
personenauto’s van hun eigen WAverzekerde klanten. Het gaat om
klanten waarbij de schade is
veroorzaakt door een ander
motorvoertuig, waarvan die
bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor
kan deze vorm van schade straks
sneller en eenvoudiger worden
afgehandeld.
Het Verbond van Verzekeraars heeft
vanaf 1 januari 2019 de
‘Gedragscode geïnformeerde
verlenging en contractstermijnen
particuliere schade-en
inkomensverzekeringen’ aangepast.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de ontwikkeling kent en kan toepassen;
- kan vaststellen in welke situaties de
regeling van toepassing is.

Bronvermelding
•https://www.verzekeraars.nl/verzekeringst
hemas/schade/directe-schadeafhandeling
•https://www.adfiz.nl/nieuws/adfizberichten/vanaf-1-juli-mogelijkheid-directeschadeafhandeling-bij-wa-beperkt-casco/

Toetstermen
1c.6; 2c.4; 1f.2;
2e.7; 3d.4; 1h.6;
1h.13; 1h.22;
1h.24; 1h.25;
2g.3; 2g.5; 3e.1;
3e.2; 3e.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

1a.11; 2e.1

De Veilig Wonen Scan helpt de
bewoner om snel inzicht te krijgen in
de inbraakwerendheid van zijn
woning. De scan is een initiatief van
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKV)
van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(het CCV).
Verzekerden hebben verdergaande
inspraak gekregen in het beleid van
hun zorgverzekeraar.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.verzekeraars.nl/media/6299/
gedragscode-geinformeerde-verlenging-encontractstermijnen-particuliere-schade-eninkomensverzekeringen-2019-definitiefversie-16-juli.pdf
•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke
n/kamervragen/detail?id=2018Z07027&did=
2018D31817
•https://www.veiligwonenscan.nl

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks
t-34971-3.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-95.html

1e.2; 2a.2; 2a.5;
2e.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.
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1b.2; 2b.2; 2d.1;
2d.2; 3a.1

29

Titel
Opzetclausule [SP09]

Ontwikkeling
Het verbond van Verzekeraars heeft
een nieuwe model-opzetclausule
voor de particuliere
aansprakelijkheidsverzekering
gepubliceerd.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
heeft de Regeling
informatieverstrekking
ziektekostenverzekeraars aan
consumenten herzien.
Stichting Salvage heeft vanaf 1 maart
2019 ook bij branden met
asbestverspreiding een
coördinerende rol.
Vanaf 1 mei 2020 heeft Stichting
Salvage mandaat om ook in actie te
komen bij aanrijdingschade waarbij
een motorrijtuig en een gebouw
betrokken zijn.
Er zijn maatregelen genomen ter
verbetering van de
wanbetalersregeling.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Vereende assisteert bij
schuldhulpverlening *
[SP27]

De Vereende biedt verzekeringen
aan tegen een verlaagde premie.

Vergoeding van
ongecontracteerde zorg
bij

Het is zorgverzekeraars toegestaan
om bij een restitutiezorgverzekering
een deel van de rekening van een
behandeling niet te vergoeden.

Regeling
informatieverstrekking
ziektekostenverzekeraars
aan consumenten [SP10]
Uitbreiding
dienstverlening Stichting
Salvage [SP11]

Verbetering
wanbetalersmaatregelen
[SP12]

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/nieuwe-opzetclausule-vooraansprakelijkheidsverzekeringen
•https://www.verzekeraars.nl/media/7238/
gewijzigde-opzetclausule.pdf
•

Toetstermen
1a.5; 1d.1; 1d.3;
1h.28; 3e.2

1d.3; 1h.34;
2e.11; 2g.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://www.stichtingsalvage.nl/tag/samen 1h.6; 1h.16; 1h.21
-doorpakken/
•https://www.stichtingsalvage.nl/ook-bijbranden-met-asbestverspreiding-een-rolvoor-salvage/
•https://www.stichtingsalvage.nl/uitbreiding
-mandaat-stichting-salvageaanrijdingschade/

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2020-63814.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-34671.html
•https://www.hetcak.nl/regelingen/wanbet
alers
•https://www.vereende.nl/actueel/devereende-helpt-bij-schuldhulpverlening

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:CBB:2020:489
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1a.4; 1f.8; 2e.1;
2e.12; 3d.1

1b.1; 1c.4; 1h.25;
1h.26; 2b1; 2c.1;
2e.6; 3b.1; 3c.1;
3e.2
1c.16; 1d.18;
1h.10; 1h.33;
1h.34; 2e.4; 2e.6;
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Titel
restitutieverzekeringen
[SP14]
Verlaging maximale
collectiviteitskorting
[SP15]
Verzekeraars
transparanter over
afschrijving inboedel en
bagage [SP16]

Wegenverkeerswet
[SP18]

Wetgeving drones [SP39]

Wijzigingen in de dekking
van de zorgverzekering
(pakketadvies) [SP19]

Ontwikkeling
Zorgverzekeraars moeten in dat
geval per rekening aantonen
waarom deze onredelijk hoog is.
De collectiviteitskorting op
zorgverzekeringen wordt per 1
januari 2023 afgeschaft.
Het uit te keren bedrag bepaalt de
verzekeraar aan de hand van de
zogeheten afschrijvingstabel. Deze
tabel wordt standaard toegevoegd
aan de Verzekeringskaart van reis-,
inboedel- en
recreatiewoningverzekeringen.
Vanaf 1 januari 2020 is de
Wegenverkeerswet aangepast. In de
wet zijn nu twaalf opzettelijke
verkeersgedragingen opgenomen
die als roekeloos gelden. Daarnaast
zijn hogere straffen mogelijk voor
verkeersovertredingen.
Vanaf 31 december 2020 gelden
Europese regels voor drones. Doel is
meer veiligheid in de lucht en op de
grond.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen
2e.11; 2g.2; 2g.8;
3e.4

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke
n/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteld
etails&qry=wetsvoorstel%3A35872
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/verzekeraars-transparanter-overafschrijving-inboedel-en-bagage

1d.16, 1g.1, 2e.2

1a.5; 1d.1; 1d.3;
3e.2

De afgelopen jaren zijn er
verschillende wijzigingen
doorgevoerd in de dekking van de
zorgverzekering, onder meer:
- vergoeding fysiotherapie voor
mensen met COPD;

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2019/11/05/hogere-straf-voor-ernstigeverkeersdelicten
•https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/
2021-01-01
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks
t-35086-A.html
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/drone/nieuwe-regels-drones
•https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijks
overheid/documenten/brochures/2020/11/
10/europese-droneregels-voor-piloten-diemomenteel-recreatief-vliegen/recreatievedronepiloten.pdf
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-337.html
•https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwso
verzicht/2021/juli/zorgverzekeraartoegestaan-alleen-bepaalde-sterktegeneesmiddel/

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de ontwikkeling op hoofdlijnen kent en
kan toepassen;
- kan uitleggen voor welke gebruikers een
aansprakelijkheidsverzekering verplicht is.
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1d.4; 1h.10; 2g.2

1c.1; 1c.2; 1c.3;
1e.1; 2b.1; 2c.1;
2c.4; 2e.5; 2e.10;
3d.2; 3d.4

1c.14; 1d.18;
1h.33; 2e.11;
2g.2; 2g.8; 3c.1;
3d.3; 3e.4
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Titel

Ontwikkeling
- vergoeding glucose-zelfmeting;
- vergoeding gecombineerde
leefstijlinterventie;
- voorwaardelijke toegang
geneesmiddelen;
- voorwaardelijke toegang
behandelingen op grond van de
subsidieregeling ‘Veelbelovende
Zorg sneller bij de Patiënt’;
- verruiming vergoeding van zittend
ziekenvervoer naar o.a.
dagbehandeling;
- vergoeding vervoer inzake
geriatrische revalidatiezorg;
- het vervallen van de vergoeding
van vitaminen, mineralen en
paracetamol waarvoor een
gelijkwaardig of nagenoeg
gelijkwaardig alternatief bestaat in
de vrije verkoop;
- logeervergoeding voor verzekerden
die drie dagen of langer achter
elkaar in het ziekenhuis moeten zijn
voor een behandeling zonder
opname;
- vergoeding voor verblijf in de
nabijheid van een ziekenhuis in
verband met CAR-T behandeling;
- vergoeding voor zorg door een arts
voor verstandelijk gehandicapten;
- vergoeding voor zorg door een
specialist ouderengeneeskunde;
- vergoeding apotheekbereidingen;
- vergoedingsbeperking bepaalde

Toelichting
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Bronvermelding
•https://www.cbgmeb.nl/documenten/publicaties/2021/03/3
0/medicijnoverzicht-wisselen-ongewenst

Toetstermen
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Titel

Zonnepanelen [SP20]

Ontwikkeling
sterktes van geneesmiddelen;
- vergoeding van elektriciteitskosten
bij mechanische
ademhalingsondersteuning in de
thuissituatie;
- vrijstelling voor het eigen risico
voor het stoppen met roken
programma;
- vrijstelling voor het eigen risico bij
orgaandonatie, ook voor zorgkosten
die na 13 weken na de donatie
worden gemaakt door de donor;
- vergoeding voor paramedische
herstelzorg na COVID-19;
- geneeskundige zorg voor specifieke
patiëntengroepen (gzsp);
- fixatie van de hoogte van het eigen
risico;
- vergoeding bij ongewenste
wisseling van medicijnen met
dezelfde werkzame stof.
Het Verbond van Verzekeraars heeft
een brochure over zonnepanelen
uitgebracht. Daarin opgenomen is
een hoofdstuk met aandachtspunten
rondom het verzekeren van
zonnepanelen (PV-installaties).

Toelichting

Bronvermelding

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
•https://www.verzekeraars.nl/media/8199/
ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk preventiebrochure-pv-installaties.pdf
7 van de brochure kent en kan toepassen.
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Toetstermen

1c.3; 1c.6; 1d.2;
1d.4; 1h.2; 2c.1;
2c.2; 2e.4; 2e.6;
2f.1; 3c.1; 3d.2
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Wft module Schadeverzekeringen zakelijk:
Titel
Aangepaste Handreiking
voor
Beveiligingsmaatregelen
Buitenterreinen [SZ01]

Ontwikkeling
Het Verbond van Verzekeraars heeft
de Handreiking voor
Beveiligingsmaatregelen
Buitenterreinen voor
Mobiliteitsbedrijven en transport en
logistieke bedrijven aangepast.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kan toepassen.

CLNI [SZ03]

Nederland heeft het CLNI 2012
inzake de beperking van
aansprakelijkheid in de binnenvaart
goedgekeurd. Het verdrag is op 1 juli
2019 in werking getreden.
Afbakening:
De kandidaat moet op hoofdlijnen
weten wat met het nieuwe CLNIverdrag is veranderd op het gebied
van aansprakelijkheidslimieten in de
binnenvaart. De kandidaat hoeft
geen bedragen te kennen. De
kandidaat moet weten wat de
Nederlandse wetgever heeft
geregeld ten aanzien van de
aansprakelijkheidslimieten van
pleziervaartuigen en van schepen die
worden aangemerkt als
bouwwerken, vastliggen aan de kade
en zich in beginsel niet verplaatsen,

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.
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Bronvermelding
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/handreikingenbeveiligingsmaatregelen-buitenterreinenaangepast
•https://www.verzekeraars.nl/media/6040/
handreiking-beveiligingsmaatregelenbuitenterreinen-mobiliteitsbedrijven-versie30.pdf
•https://www.verzekeraars.nl/media/6070/
handreiking-beveiligingsmaatregelen-voorbuitenterreinen-transportbedrijven-versie20-mei-2019.pdf
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks
t-34622-3.html
•https://www.ccrzkr.org/files/conventions/clni_2012_nl.pdf#
page=12&zoom=auto,-274,123

Toetstermen
2b.2; 2d.1; 2d.2;
2g.6

1c.7; 1c.13; 1i.24
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Titel

Elektrische fiets en AVB
[SZ05]
Gevolgen Brexit [SZ06]

Leidraad Afwikkeling
Beroepsziektezaken
[SZ12]

Nieuwe
Risicoklasseindeling
Digitale Veiligheid en
pentest [SZ15]

Ontwikkeling
zoals woonboten. De kandidaat
moet weten wat het
toepassingsgebied is van het nieuwe
CLNI-verdrag.
Schade door een elektrische fiets is
niet op elke AVB gedekt.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt
geen deel meer uit van de Europese
Unie (EU) en ook niet van de
Europese Economische Ruimte
(EER). Hierdoor verschuift de
productaansprakelijkheid naar de in
Nederland gevestigde importeur.
Dit document biedt een leidraad
voor de afhandeling van verzoeken
om schadevergoeding aan
werkgevers in verband met een
beroepsziekte.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kan toepassen.

•https://verzekeren.vereende.nl/kennisbank
/schade-door-elektrische-bezorgfietsen-nietgedekt-op-avb/
•

1c.1; 1e.2; 1i.21;
2c.5; 2e.6; 3d.1;
3d.2
2c.5; 2e.5; 2e.6;
2e.10; 2f.1; 2f.3;
2g.7; 3c.1; 3d.1;
3d.2; 3d.3

•https://deletselschaderaad.nl/wpcontent/uploads/Leidraad-AfwikkelingBeroepsziektezaken-1.pdf

1i.3; 1i.6; 1i.23

•https://hetccv.nl/nieuws/nieuwinstrument-gelanceerd-omcyberweerbaarheid-ondernemers-tevergroten
•https://www.digitaltrustcenter.nl/nieuws/l
ancering-risicoklassenindeling-voorondernemers
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/nieuwe-risicoklasseindeling-vergrootcyberweerbaarheid-mkb

1b.3; 1c.5; 1c.6;
2b.2; 2d.1; 2d.2;
2e.1; 2g.6

De nieuwe Risicoklasseindeling
Digitale Veiligheid is een hulpmiddel
met als doel de cyberweerbaarheid
van ondernemers te vergroten.
Met een ‘pentest’ (penetratietest)
worden de zwakke plekken en
risico’s in een website, applicatie of
gehele IT-infrastructuur blootgelegd.
Er is een keurmerk voor bedrijven
die een pentest uitvoeren.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.
Afbakening:
De kandidaat moet bekend zijn met de
samenvatting, de hoofdlijnen van het
stappenplan en de inleiding van de
leidraad.
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Titel

Ontwikkeling

Toelichting

Registratie en
kentekenplicht tractoren
en landbouwwerktuigen
* [SZ19]

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe
regels voor (land)bouwvoertuigen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

Uitbreiding
dienstverlening Stichting
Salvage [SZ07]

Stichting Salvage heeft vanaf 1 maart
2019 ook bij branden met
asbestverspreiding een
coördinerende rol.
Vanaf 1 mei 2020 heeft Stichting
Salvage mandaat om ook in actie te
komen bij aanrijdingschade waarbij
een motorrijtuig en een gebouw
betrokken zijn.
De Wet afwikkeling massaschade in
collectieve actie (WAMCA) is vanaf 1
januari 2020 in werking getreden. De
WAMCA maakt het mogelijk
schadevergoeding te vorderen in een
collectieve actie.
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
van kracht geworden. De wet beoogt
de kwaliteit van bestuur en toezicht
bij verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Iedere bestuurder,
commissaris of toezichthouder loopt

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://www.stichtingsalvage.nl/ook-bij1i.6; 1i.14; 1i.19
branden-met-asbestverspreiding-een-rolvoor-salvage/
•https://www.stichtingsalvage.nl/uitbreiding
-mandaat-stichting-salvageaanrijdingschade/

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2019/12/12/collectief-naar-rechter-voorschadevergoeding-bij-massaschade
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2019-130.html

1i.6; 1i.7; 1i.23;
1i.24; 2e.4; 2e.5;
2e.10; 2f.3; 3c.1;
3d.2; 3d.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://wbtr.nl/hoofdelijkeaansprakelijkheid-van-bestuursleden

1c.17; 1e.1; 1i.23;
1i.24

WAMCA [SZ09]

Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen [SZ20]
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Bronvermelding
•https://hetccv.nl/nieuws/het-ccv-lanceertkeurmerk-voor-pentesten
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/bijzondere-voertuigen/vraag-enantwoord/moet-ik-mijn-landbouwvoertuigregistreren
•https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen
/landbouwvoertuig/nieuwe-regels-voorlandbouwvoertuigen

Toetstermen

1c.1; 1c.2; 1c.7;
1c.12; 1c.13; 1g.1
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Titel

Zonnepanelen [SZ10]

Ontwikkeling
een risico dat hij hoofdelijk
aansprakelijk wordt gesteld.
Het Verbond van Verzekeraars heeft
een brochure over zonnepanelen
uitgebracht. Daarin opgenomen is
een hoofdstuk met aandachtspunten
rondom het verzekeren van
zonnepanelen (PV-installaties).
Daarnaast heeft de Coöperatieve
Vereniging Nederlandse Assurantie
Beurs (VNAB) een
zonnepanelenclausule voor
zonnepaneleninstallaties met een
vermogen van meer dan 5kVA
(garantie) ontwikkeld.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de ontwikkeling zoals beschreven in
hoofdstuk 7 van de brochure kent en kan
toepassen;
- de circulaire behorend bij de clausule
Zonnepaneleninstallaties op hoofdlijnen
kent;
- de clausule Zonnepaneleninstallaties kan
toepassen.

•https://www.verzekeraars.nl/media/8199/
preventiebrochure-pv-installaties.pdf
•https://www.vnab.nl/nlNL/downloads/modelvoorwaarden-enclausules

1c.3; 1c.6; 1c.8;
2c.2; 1e.1; 1e.3;
2e.6; 2f.1; 2f.3;
1i.17; 3c.1
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Wft module Vermogen:
Titel
Besluit
verzekeringskeuringen
ex-kankerpatiënten [V03]

Herziening
partneralimentatie *
[V04]

Hoge Raad: Inkomsten uit
tijdelijke verhuur van deel
eigen woning belast in
box 1 [V05]
Inkomstenbelasting box 1
[V06]

Ontwikkeling
Vanaf 1 januari 2021 is op bepaalde
aanvragen voor een
overlijdensrisicoverzekering en
uitvaartverzekering het besluit
verzekeringskeuringen exkankerpatiënten van toepassing. Als
de verzekeringsaanvraag onder het
besluit valt, is het voor verzekeraars
na een bepaalde periode niet meer
toegestaan om bij het beoordelen
van de aanvraag vragen te stellen
aan de kandidaat-verzekerde over
diens ziekteverleden als
kankerpatiënt, nadat die kandidaatverzekerde van kanker is genezen.
Vanaf 1 januari 2020 is de Wet
herziening partneralimentatie in
werking getreden. Hierdoor is de
maximale wettelijke duur van de
partneralimentatie gewijzigd.
Op 18 september 2020 heeft de
Hoge Raad geoordeeld dat de
opbrengsten uit tijdelijke verhuur
van een deel van de eigen woning
belast zijn in box 1.
Conform de Belastingplannen 2019
tot en met 2021 vindt vanaf 2020
een aantal wijzigingen plaats in box 1
van de inkomstenbelasting. Er is een
tweeschijvenstelsel ingevoerd, de
zelfstandigenaftrek wordt
stapsgewijs verlaagd en het

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en dat hij kan aangeven
op welke verzekeringsaanvragen het
besluit van toepassing is.

Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-453.html

Toetstermen
1a.3; 1e.1; 1n.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2019-283.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2019-352.html

1b.5; 2g.10; 3d.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:HR:2020:1448

1m.2; 2d.2; 2g.2;
2g.5

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/belastingplan/documenten/kamerstukken/
2018/09/18/belastingplan-2019
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2019/09/17/belastingplan2020

1e.2; 1m.2; 2d.1;
2d.2; 2g.2; 2g.5
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Titel

Jaarlijks Uniform
Pensioenoverzicht
gewezen deelnemers *
[V07]

Mijnwaardeoverdracht.nl
[V08]

Nationaal Regime [V01]

Oudedagsverplichting van
de directeurgrootaandeelhouder
[V10]

Ontwikkeling
maximale belastingvoordeel over
een aantal aftrekposten
(grondslagverminderende posten)
wordt stapsgewijs beperkt.
Een pensioenuitvoerder moet vanaf
januari 2019 een gewezen
deelnemer jaarlijks informeren over
het pensioen. Daarnaast moet een
pensioenuitvoerder vanaf januari
2019 een gewezen deelnemer
informeren binnen drie maanden na
een voor hem relevante wijziging in
de pensioenregeling.
De pensioensector krijgt een
centrale website voor
waardeoverdrachten. Via
mijnwaardeoverdracht.nl kunnen
deelnemers een individuele
waardeoverdracht regelen. De
website is opgezet door APG, PGGM,
Blue Sky Group en NN.
Vanwege de invoering van MiFID II
vanaf 3 januari 2018 is het Nationaal
Regime vanaf 1 april 2019
aangepast. De aanpassingen hebben
betrekking op de dossiervorming, de
informatieverstrekking, het advies
en kostentransparantie.
Een directeur-grootaandeelhouder
(DGA) kon tot 2020 zijn pensioen in
eigen beheer omzetten in een
oudedagsverplichting (ODV). Deze
ODV kan in de vennootschap worden

Toelichting

Bronvermelding
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/belastingplan/belastingplanstukken

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2018-515.html

1b.1; 1b.8

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.mijnwaardeoverdracht.nl/

1n.4; 1o.1; 2d.3;
2h.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-11214.html

1a.9; 1b.16; 1h.2;
1k.3; 1k.4; 1k.5

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de ontwikkeling kent en kan toepassen;
- weet wanneer hij moet doorverwijzen
naar een andere expert.

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0002471/
2020-01-01/#HoofdstukVIII_Artikel38p
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-18-004v200101

1c.4; 2h.1; 3b.1;
3c.3; 3d.2
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Titel

Overbruggingslijfrenten
en -pensioenen in relatie
tot Wet temporisering
verhoging AOW-leeftijd
[V11]

Pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct [V12]

Scenariobedragen in
pensioenoverzichten *
[V13]

Verhoging tarief inkomen
uit aanmerkelijk belang
(box 2) en aanpassingen
vennootschapsbelasting *
[V16]

Ontwikkeling
aangehouden. In dat geval gelden
specifieke voorwaarden met
betrekking tot de ingangsdatum,
looptijd en het vaststellen van de
hoogte van de uitkering. De ODV kan
ook worden omgezet in een bancaire
of verzekerde lijfrente. In dat geval
gelden de reguliere voorwaarden.
In een besluit van 13 december 2019
is goedgekeurd dat wanneer de
AOW-leeftijd na de ingangsdatum
van een overbruggingslijfrente en pensioen wordt verlaagd, de looptijd
van de overbruggingslijfrente en pensioen mag worden ingekort.
Op 14 augustus 2019 is een
Europese verordening in werking
getreden die het aanbieden van het
pan-Europees Persoonlijk
Pensioenproduct (PEPP) vanaf 15
augustus 2020 mogelijk maakt.
Zowel mijnpensioenoverzicht.nl
(MPO) als het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) is
uitgebreid met drie
scenariobedragen.
Het box 2-tarief (inkomen uit
aanmerkelijk belang) is de afgelopen
jaren een aantal keer verhoogd. Het
lage tarief van de
vennootschapsbelasting is verlaagd.
De winstgrens, tot waar het lage
tarief van de

Toelichting

Bronvermelding
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-17-008v210319

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-66199.html

1m.1; 1m.6; 1o.1;
2i.2; 2g.5; 2h.1;
3d.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- het doel van de ontwikkeling kent;
- de uitgangspunten van de ontwikkeling
kent.

•https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4407
262

1m.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2018-466.html

1b.1; 1b.8; 2a.4;
2d.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2018-504.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks
t-35302-6.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-540.html

1c.3; 1c.6; 1m.2;
2d.2; 2g.5
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Titel

Verplicht gebruik
standaardmodellen UPO
en Pensioen 123
afgeschaft * [V23]

Verzamelbesluit
Lijfrenten [V15]

Voortzetting
overgangsrecht hybride
lijfrenten [V18]

Wet arbeidsmarkt in
balans [V19]

Wet bedrag ineens, RVU
en verlofsparen * [V24]

Ontwikkeling
vennootschapsbelasting geldt, is
verhoogd.
Pensioenuitvoerders mogen hun
deelnemers en
pensioengerechtigden voortaan in
een vrije vorm informeren over hun
pensioen. De wettelijke verplichting
om hiervoor de standaardmodellen
voor Pensioen 123 en UPO te
gebruiken vervalt.
Op 16 mei 2019 is het
Verzamelbesluit Lijfrenten
vervangen. Vervolgens is het besluit
op 8 september 2020 gewijzigd. Het
besluit bevat een aantal relevante
goedkeuringen.
Vanaf 1 januari 2021 is het
overgangsrecht voor op 2001
bestaande zuivere saldolijfrenten
geëindigd. Conform Belastingplan
2020 is het overgangsrecht voor
hybride lijfrenten (lijfrenten waarbij
de premie deels wel en deels niet in
aftrek kon worden gebracht)
ongewijzigd voortgezet.
Vanaf 1 januari 2020 is het grootste
deel van de Wet arbeidsmarkt in
balans (Wab) in werking getreden.
Hierdoor is onder andere de opbouw
van de transitievergoeding gewijzigd.
In 2021 is de Wet bedrag ineens,
RVU (regeling vervroegd uitreden)
en verlofsparen gedeeltelijk in

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent.

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2020/01/31/kamerbrief-overevaluatie-wet-pensioencommunicatie

1b.8

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-30558.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2020-47727.html

1b.2; 1b.5; 1b.10;
1m.1; 1m.6; 1n.1;
1n.2; 1n.7;1o.1;
1o.2; 2g.10;
2h.1;3c.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent.

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/belastingplan/belastingplanstukken
•https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijks
overheid/documenten/kamerstukken/2019/
09/17/belastingplan-2020-memorie-vantoelichting/Belastingplan%202020%20memo
rie%20van%20toelichting.pdf

1m.1; 1m.6

Er wordt verwacht dat de kandidaat weet
hoe de opbouw van de transitievergoeding
plaatsvindt na inwerkingtreding van de
Wab.

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-enantwoord/hoe-hoog-is-detransitievergoeding-als-ik-word-ontslagen

1b.4

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
gevolgen van deze ontwikkeling voor de
(ex-)werknemer kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-20.html

1b.1; 1e.2; 1m.1;
1o.1; 2g.5; 2h.1;
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Titel

Wet pensioenverdeling
bij scheiding 2022 * [V21]

Wet verandering
koppeling AOW-leeftijd
[V20]

Ontwikkeling
werking getreden. Dat geldt voor het
wetsonderdeel verlofsparen en het
grootste deel van het wetsonderdeel
RVU. Het wetsonderdeel bedrag
ineens zal op een nader te bepalen
tijdstip in werking treden. De
beoogde inwerkingtredingsdatum is
1 januari 2023.
Vanaf 1 juli 2022 geldt de Wet
pensioenverdeling scheiding 2022.
Deze wet bevat nieuwe regels over
de verdeling van pensioen bij
echtscheiding.
Vanaf de invoering van de Wet
verandering koppeling AOW-leeftijd
zal vanaf 2026 een stijging van de
levensverwachting met één jaar voor
een stijging van de AOW-leeftijd en
de pensioenrichtleeftijd met acht
maanden zorgen.

Toelichting

Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-21.html

Toetstermen
2i.2; 3b.3; 3b.4;
3c.3; 3d.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
35287_wet_pensioenverdeling_bij

1b.5; 2g.3; 2g.10;
4b.3; 2d.3; 3b.3;
2i.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-503.html

1b.1; 1m.5; 2d.4;
2g.5; 2i.2; 3b.3
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Wft module Zorgverzekeringen:
Titel
Actualisatie Gedragscode
Verwerking
Persoonsgegevens
Zorgverzekeraars [Z01]

Ontwikkeling
De Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Zorgverzekeraars
is per 1 januari 2020 gewijzigd.

Akte van cessie [Z02]

Door een akte van cessie kan een
verzekerde zijn recht op vergoeding
door de zorgverzekeraar overdragen
aan de zorgaanbieder. Sommige
zorgverzekeraars nemen in de
polisvoorwaarden een cessieverbod
op, wat kan botsen met het belang
van de verzekerde.
Vanaf 1 januari 2021 is het voor
verzekeraars na een bepaalde
termijn niet meer toegestaan om bij
het beoordelen van een aanvraag
voor een
overlijdensrisicoverzekering vragen
te stellen aan de kandidaatverzekerde over diens
ziekteverleden als kankerpatiënt,
nadat die kandidaat-verzekerde van
kanker is genezen.
Aan het gebruik en het doel van het
opvragen van medische gegevens
door zorgverzekeraars ten behoeve
van het verstrekken van een
machtiging zijn regels verbonden.
Deze regels zijn aangescherpt op
basis van jurisprudentie in 2019.

Besluit
verzekeringskeuringen
ex-kankerpatiënten *
[Z38]

Gebruik machtiging ten
behoeve van een
behandeling [Z04]

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
wijzigingen kent die betrekking hebben op
de werking van de privacyverklaring in het
kader van GGZ-zorg en de positie van de
medisch adviseur.
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bl
g-880479.pdf
•https://www.zn.nl/zorgverzekeraars/gedra
gscode

Toetstermen
1a.7; 1a.13;
1a.14; 1l.3

•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:69

1g.2; 1l.7; 1l.13;
2e.7*; 2g.2; 2g.4;
3f.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-453.html

1a.6; 1c.1; 1i.10

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites 1l.3; 1l.7; 2c.1;
/default/files/atoms/files/beleidsregels_ver
2g.1; 2g.4; 3f.1
werken_persoonsgegevens_voor_het_macht
igingsvereiste_in_de_zorgpolis.pdf
•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:GHARL:2019:10906
•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:5934
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Titel
Informatie Knooppunt
Zorgfraude * [Z05]

Invloed op beleid
zorgverzekeraar [Z06]

Kifid [Z07]

Premierestitutie bij
schending
mededelingsplicht * [Z21]

Regeling
informatieverstrekking
ziektekostenverzekeraars
aan consumenten * [Z09]

Ontwikkeling
Op grond van het Convenant
houdende afspraken over
samenwerking in het kader van de
verbetering van de bestrijding van
zorgfraude verzamelt en beoordeelt
het Informatie Knooppunt
Zorgfraude (IKZ) meldingen over
fouten en fraude in de zorg. Het IKZ
werkt hierbij actief samen met
andere organisaties, die een rol
spelen bij de aanpak van fraude in de
zorg.
Verzekerden hebben verdergaande
inspraak gekregen in het beleid van
hun zorgverzekeraar.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://wetten.overheid.nl/BWBR0039581/
2018-08-01/0
•https://www.ikz.nl/

Toetstermen
1a.3; 1a.8; 1a.10;
4a.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

1a.6; 1a.7; 1h.1

Het Kifid breidt de laatste jaren haar
dienstverlening verder uit.
De relevante uitbreidingen zijn:
- Kifid Kennis;
- de Geschillenregeling BKR.
In de Wijzigingswet financiële
markten 2021 is een
wijzigingsvoorstel opgenomen van
artikel 7:930 van het Burgerlijk
Wetboek. Deze wijziging heeft
gevolgen voor het recht op
premierestitutie door de
verzekeraar.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
heeft de Regeling
informatieverstrekking

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante uitbreidingen kent en kan
toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks
t-34971-3.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-95.html
•https://www.kifid.nl/kifid-kennis-geeftinzicht-en-achtergrond-bij-regelmatigvoorkomende-klachten/
•https://www.kifid.nl/geschillenregelingbkr-gaat-over-naar-kifid/
•https://www.internetconsultatie.nl/premie
restitutie/details

•

1d.1; 1d.2; 1d.4;
1j.2; 2a.2; 2a.4;
2e.1; 2e.7*

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Titel

Richtlijn toepassing
gerede twijfel
verzekeringsplicht
Zorgverzekeringswet *
[Z34]
Schuldhulpverlening *
[Z10]

Stichting Tuchtraad
Verzekeraars [Z36]

Ontwikkeling
ziektekostenverzekeraars aan
consumenten herzien.
De Richtlijn toepassing gerede twijfel
verzekeringsplicht
Zorgverzekeringswet is herzien.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•

1b.1; 1f.8; 1j.2;
1k.1; 1k.7; 2e.7*;
2f.2

Sinds de start van het actieplan
Brede Schuldenaanpak zijn er
verschillende maatregelen getroffen
rond de schuldhulpverlening.
De relevante maatregelen zijn:
- de herziening van beslag- en
executierecht;
- de wijziging van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs) op het gebied van
vroegsignalering van problematische
schulden;
- de Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet (WvBVV);
- het Landelijk Convenant
Vroegsignalering;
- het Schuldenknooppunt;
- het moratorium voor de
slachtoffers van de
kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA).
Op 9 februari 2021 is de Tuchtraad
Financiële Dienstverlening
(Assurantiën) ondergebracht in een
onafhankelijke stichting: de Stichting
Tuchtraad Verzekeraars. De stichting
loopt vooruit op de introductie van

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante maatregelen op hoofdlijnen kent
en kan toepassen.

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/06/23/eerste-kamer-stemt-in-metwijziging-wet-gemeentelijkeschuldhulpverlening
•https://www.kbvg.nl/wetten-enregels/vbvv/wijzigingen-wetvereenvoudiging-beslagvrije-voet
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/09/30/herziening-van-beslag--enexecutierecht-biedt-schuldenaar-meerzekerheid
•https://www.nvvk.nl/thema/vroegsignaleri
ng
•https://www.nvvk.nl/thema/schuldenknoo
ppunt
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2021/03/02/pauzeknop-op-schuldengedupeerde-ouders-van-kracht

1a.2; 1a.13;
1a.14; 1j.2; 1j.3;
1k.2; 1l.6; 2e.1;
2e.8; 3e.2; 4a.4

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/onafhankelijke-tuchtraadfinanci%C3%ABle-dienstverleningassuranti%C3%ABn-verder-als-stichting

1a.11; 1a.12
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Titel

Ontwikkeling
een wettelijke verplichting in de Wft
voor verzekeraars om zich te
onderwerpen aan tuchtrecht.
In het principeakkoord over de
vernieuwing van het pensioenstelsel
is tussen het kabinet en de sociale
partners afgesproken dat de AOWleeftijd vanaf 2020 minder snel
wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in
de Wet temporisering verhoging
AOW-leeftijd.
Op 27 september 2020 is het UBOregister opengesteld in navolging op
de vierde anti-witwasrichtlijn.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling op hoofdlijnen kent.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-503.html

1c.3

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

1a.6; 1b.3; 1j.2;
2a.2; 2c.1; 2c.2;
3e.1; 4a.1; 4a.3

Verbetering
wanbetalersmaatregelen
[Z14]

Er zijn maatregelen genomen ter
verbetering van de
wanbetalersregeling.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Verdrag sociale zekerheid
tussen Nederland en
Marokko [Z15]

Het socialezekerheidsverdrag met
Marokko is gewijzigd. Dit heeft
gevolgen voor verzekerden die
tijdelijk in Marokko verblijven en
zorg nodig hebben.
Het is zorgverzekeraars toegestaan
om bij een restitutiezorgverzekering
een deel van de rekening van een
behandeling niet te vergoeden.
Zorgverzekeraars moeten in dat

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/financiele-sector/ubo-register
•https://www.kvk.nl/advies-eninformatie/top-5/de-belangrijkste-vragenover-het-ubo-register/
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2020-63814.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2019-34671.html
•https://www.hetcak.nl/regelingen/wanbet
alers
•

•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:CBB:2020:489

1d.1; 1d.2; 1d.6;
1g.1; 1g.2; 1l.1;
1l.4; 1l.13; 2e.1;
2e.4; 2e.6; 2e.7*;
2g.2; 2g.4; 3f.2;
3f.3

Stijging AOW-leeftijd
[Z11]

UBO-register [Z13]

Vergoeding van
ongecontracteerde zorg
bij
restitutieverzekeringen
[Z16]

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Titel

Verlaging maximale
collectiviteitskorting [Z17]
WAMCA [Z19]

Wijzigingen in de dekking
van de zorgverzekering
(pakketadvies) * [Z20]

Ontwikkeling
geval per rekening aantonen
waarom deze onredelijk hoog is.
De collectiviteitskorting op
zorgverzekeringen wordt per 1
januari 2023 afgeschaft.
De Wet afwikkeling massaschade in
collectieve actie (WAMCA) is vanaf 1
januari 2020 in werking getreden. De
WAMCA maakt het mogelijk
schadevergoeding te vorderen in een
collectieve actie.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

1c.6; 1g.5; 1h.1;
1j.2; 2e.2

De afgelopen jaren zijn er
verschillende wijzigingen
doorgevoerd in de dekking van de
zorgverzekering, onder meer:
- vergoeding fysiotherapie voor
mensen met COPD;
- vergoeding glucose-zelfmeting;
- vergoeding gecombineerde
leefstijlinterventie;
- voorwaardelijke toegang
geneesmiddelen;
- voorwaardelijke toegang
behandelingen op grond van de
subsidieregeling ‘Veelbelovende
Zorg sneller bij de Patiënt’;
- verruiming vergoeding van zittend
ziekenvervoer naar o.a.
dagbehandeling;
- vergoeding vervoer inzake
geriatrische revalidatiezorg;
- het vervallen van de vergoeding

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.

•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke
n/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteld
etails&qry=wetsvoorstel%3A35872
•https://wetten.overheid.nl/BWBR0042074/
2020-01-01
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/bescherming-van-consumenten/vraag-enantwoord/kan-ik-samen-met-andereslachtoffers-een-collectieveschadevergoeding-eisen
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-337.html
•https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwso
verzicht/2021/juli/zorgverzekeraartoegestaan-alleen-bepaalde-sterktegeneesmiddel/
•https://www.cbgmeb.nl/documenten/publicaties/2021/03/3
0/medicijnoverzicht-wisselen-ongewenst

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.
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Titel

Ontwikkeling
van vitaminen, mineralen en
paracetamol waarvoor een
gelijkwaardig of nagenoeg
gelijkwaardig alternatief bestaat in
de vrije verkoop;
- logeervergoeding voor verzekerden
die drie dagen of langer achter
elkaar in het ziekenhuis moeten zijn
voor een behandeling zonder
opname;
- vergoeding voor verblijf in de
nabijheid van een ziekenhuis in
verband met CAR-T behandeling;
- vergoeding voor zorg door een arts
voor verstandelijk gehandicapten;
- vergoeding voor zorg door een
specialist ouderengeneeskunde;
- vergoeding apotheekbereidingen;
- vergoedingsbeperking bepaalde
sterktes van geneesmiddelen;
- vergoeding van elektriciteitskosten
bij mechanische
ademhalingsondersteuning in de
thuissituatie;
- vrijstelling voor het eigen risico
voor het stoppen met roken
programma;
- vrijstelling voor het eigen risico bij
orgaandonatie, ook voor zorgkosten
die na 13 weken na de donatie
worden gemaakt door de donor;
- vergoeding voor paramedische
herstelzorg na COVID-19;
- geneeskundige zorg voor specifieke

Toelichting
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Titel

Wijzigingsbesluit
financiële markten 2021 *
[Z24]

Zorgprestatiemodel *
[Z29]

Ontwikkeling
patiëntengroepen (gzsp);
- fixatie van de hoogte van het eigen
risico;
- vergoeding bij ongewenste
wisseling van medicijnen met
dezelfde werkzame stof.
Het Wijzigingsbesluit financiële
markten 2021 wijzigt relevante weten regelgeving, onder andere met
betrekking tot de wettelijke
verankering van ‘onafhankelijk
advies’ en
schadeprovisietransparantie.
Het zorgprestatiemodel is vanaf
2022 de nieuwe wijze waarop
geestelijke gezondheidszorg en
forensische zorg wordt gedeclareerd
door en vergoed aan zorgaanbieders
die deze zorg leveren. Dit model zal
de wijze van declareren en
vergoeden vervangen, waarbij o.a.
diagnose behandelcombinaties
(dbc’s) en zorgzwaartepakketten
(zzp’s) worden gebruikt.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
wijzigingen op hoofdlijnen kent.

•https://www.internetconsultatie.nl/wijzigin
gsbesluitfm2021

1f.2; 1f.13 ;1f.14;
1f.17; 1f.18

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

•https://www.zorgprestatiemodel.nl/nieuws
/zorgprestatiemodel-klaar-voor-gebruik/

1g.2; 1j.2; 1l.1;
1l.4; 2g.2; 2g.4;
3f.1
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