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Bijlage 2: Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022 

 

 
 
 
Leeswijzer 
Deze bijlage bevat een overzicht van de ontwikkelingen die het CDFD niet heeft geselecteerd om in de examens op te nemen. Het CDFD adviseert de 
Minister om deze selectie niet vanaf 1 april 2022 in de examens op te nemen. 
 
Bij elke 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 

Achterstandsbeheer bij 
consumptief krediet aanbieders 

Mogelijke publicatie hierover in tweede halfjaar 2021. Consumptief krediet Niet tijdig bekend of 
definitief 

Actieplan Risico Inventarisatie 
en Evaluatie 

Vanuit de overheid is steeds meer aandacht voor voorkomen van 
beroepsziektes en bedrijfsongevallen. Dat komt met name tot uiting in extra 
aandacht voor regelgeving, uitvoering en communicatie over de Risico 
Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). COVID-19 heeft het belang aandacht nog 
versterkt met extra aandacht voor de thuiswerkplek. 

Inkomen Buiten curriculum 

Advies bedrijfsarts leidend bij 
RIV-toets 

Vanaf 1 september 2021 wordt de regelgeving rond re-integratie gewijzigd. 
Het advies van de bedrijfsarts tijdens de re-integratieperiode in de periode 
van ziekte-verzuim over de belastbaarheid van de werknemer, wordt leidend 
bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van werkgever en 
werknemer. Hierdoor ontstaan geen loonsancties om medische redenen 
meer. 

Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

AFM-leidraad Voortdurende 
Klantrelatie 

In de Leidraad Voortdurende Klantrelatie geeft de AFM nader uitleg over 
zorgplicht en alle bijkomende facetten. 

Basis Niet tijdig bekend of 
definitief 

Arbowet: criteria thuiswerken - Inkomen Dubbel 

Arbowet: tijdelijke wetswijziging 
Corona-gevolgen 

- Inkomen Dubbel 

Arbowetgeving Bedrijfsongevallen Schadeverzekeringen zakelijk Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Besluit verzekeringskeuringen 
ex-kankerpatiënten 

Vanaf 1 januari 2021 is op bepaalde aanvragen voor een 
overlijdensrisicoverzekering het besluit verzekeringskeuringen ex-
kankerpatiënten van toepassing.  

Inkomen Buiten curriculum 

Brief inzake Vrijstellingsregeling 
2020 en het transitie-ftk, van 16 
december 2020.  

De vrijstellingsregeling voor het jaar 2021, de voorgenomen uitwerking van 
het financiële toetsingskader (ftk) voor pensioenfondsen in de 
overgangsperiode 2022-2026 (het transitie-ftk) en de daadwerkelijke overstap 
naar het nieuwe pensioenstelsel, waarvoor enkele technische en bestuurlijke 
aspecten van het invaren moeten worden uitgewerkt. 

Pensioen Buiten curriculum 

Clausule voorkomen schade aan 
kabels en leidingen 

De VNAB heeft een modelclausule gepubliceerd met eisen waaraan partijen 
moeten voldoen bij werkzaamheden op of in de grond om schade aan kabels 
en leidingen te voorkomen. 

Schadeverzekeringen zakelijk Geen nieuwe 
ontwikkeling 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Convenant regres zorg -
aansprakelijkheidsverzekering 
2020-2022 

- Zorgverzekeringen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Convenant Samenloop reis- en 
zorgverzekeraars 

Op grond van het Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeraars hebben 
verzekeraars het recht om onderling schade te verhalen. Bij dit verhaal 
worden (bijzondere) persoonsgegevens uitgewisseld tussen alarmcentrales en 
verzekeraars of tussen verzekeraars rechtstreeks. Met het “Addendum 
Uitwisseling Persoonsgegevens bij Convenant samenloop reis- en 
zorgverzekeraars” wordt verdere invulling gegeven aan de verwerking van 
(bijzondere) persoonsgegevens bij het verhalen van schade door de 
deelnemende verzekeraars aan het convenant en de grondslag op grond 
waarvan de uitwisseling plaatsvindt toegelicht.  

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Convenant Samenloop reis- en 
zorgverzekeraars 

Op grond van het Convenant Samenloop reis- en zorgverzekeraars hebben 
verzekeraars het recht om onderling schade te verhalen. Bij dit verhaal 
worden (bijzondere) persoonsgegevens uitgewisseld tussen alarmcentrales en 
verzekeraars of tussen verzekeraars rechtstreeks. Met het “Addendum 
Uitwisseling Persoonsgegevens bij Convenant samenloop reis- en 
zorgverzekeraars” wordt verdere invulling gegeven aan de verwerking van 
(bijzondere) persoonsgegevens bij het verhalen van schade door de 
deelnemende verzekeraars aan het convenant en de grondslag op grond 
waarvan de uitwisseling plaatsvindt toegelicht.  

Zorgverzekeringen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Convenant verduurzaming - Hypothecair krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Convenant vroegsignalering 
schulden 

- Zorgverzekeringen Dubbel 

DAC6 DAC 6 melding opnemen in PE 2022; ook de verzekeringsadviseur krijgt een 
meldplicht. Deze europese richtlijn is in Nederland ingevoerd middels 
wetsvoorstel. Adviseurs kunnen zijdelings betrokken zijn bij 
grensoverschrijdende constructies. 

Basis Buiten curriculum 

Directe WA-verzekering Directe WA-verzekering (onder motorrijtuigen). Dit zal per 01 juli 2021 in 
werking treden. 

Schadeverzekeringen zakelijk Dubbel 

Een kernbeding is niet belast 
met eerlijkheidstoets 

Een oneerlijke voorwaarde is vernietigbaar als deze geen kernbeding is. Het 
begrip kernbeding is bij iedere (verzekerings-)overeenkomst van belang. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

eHerkenning De verzekeringssector gaat als eerste private sector over op eHerkenning als 
veilig inlogmiddel. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Niet relevant (meer) 

Eigenwoninglening bij 
familiebank of eigen bv 

Kan vanuit twee invalshoeken benaderd worden. Enerzijds als  aantrekkelijk 
beleggingscomponent voor ouders  en anderzijds als aantrekkelijke optie voor 
het kind om aan een gunstige hypotheek te komen. 

Vermogen Buiten curriculum 

Geërfde ODV niet omzetten in 
direct uitkerende tijdelijke 
nabestaandenlijfrente 

Een erfgenaam mag een geërfde oudedagsverplichting (ODV) niet omzetten in 
een direct uitkerende tijdelijke nabestaandenlijfrente dat aan de erfgenaam 
zelf uitkeert. Dit heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) duidelijk 
gemaakt. 

Vermogen Uitleg bestaande 
regelgeving 

Gevolgen Brexit - Basis Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Gevolgen Brexit Vanaf 1 januari 2021 is het  Verenigd Koninkrijk (VK) een land buiten de EU. 
De Europese regelgeving voor zorg in het VK is dan niet meer van toepassing. 
Daarnaast heeft de Brexit gevolgen voor reizigers en de reisverzekering. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Gevolgen Brexit  - Zorgverzekeringen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Gevolgen voor 
heffingskortingen meenemen 
bij oversluiten 

Wil een klant lagere netto maandlasten door het oversluiten van de 
hypothecaire lening? Dan moet de adviseur ook de gevolgen voor de 
heffingskortingen meenemen in het advies. Kan de adviseur dit niet? Dan 
moet de adviseur dit aan de klant laten weten. Dit heeft de rechtbank Noord-
Nederland duidelijk gemaakt. Wil een klant lagere netto maandlasten door 
het oversluiten van de hypothecaire lening? Dan moet de adviseur ook de 
gevolgen voor de heffingskortingen meenemen in het advies. Kan de adviseur 
dit niet? Dan moet de adviseur dit aan de klant laten weten. Dit heeft de 
rechtbank Noord-Nederland duidelijk gemaakt. 

Hypothecair krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Helmplicht voor snorfietsers Snorfietsers zijn verplicht om een helm te dragen vanaf 1 juli 2022. Dit heeft 
de minister van Infrastructuur en Waterstaat duidelijk gemaakt in een brief 
aan de Tweede Kamer. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Niet relevant (meer) 

Herbouwwaardemeter Het Verbond van Verzekeraars geeft elk jaar de herbouwwaardemeter uit. 
Vanwege de sterk veranderde bouwvereisten zijn in 2020 een aantal 
ingrijpende aanpassingen doorgevoerd in de herbouwwaardemeter. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Heruitgave Q&A Lijfrenten met 
uitbreiding 

Aan de vragen in een bestaand V&A-document van de Belastingdienst zijn vier 
vragen en antwoorden toegevoegd. Twee daarvan (B.6 en B.7) gaan over het 

Vermogen Geen nieuwe 
ontwikkeling 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

maximale jaarbedrag van de tijdelijke oudedagslijfrente. Daarnaast 2 extra 
vragen over uitkeringsduur levenslange bancaire oudedagslijfrente (D.5) en de 
toezegging dat termijnen reeds ingegane bancaire lijfrente mogen overgaan 
op niet-natuurlijke erfgenaam (D.9). Een adviseur Vermogen moet de 
antwoorden op deze vragen kennen en kunnen toepassen in een 
praktijksituatie. 

Herziening beslag en 
executierecht 

Vanaf 1 oktober 2020 is de herziening van beslag- en executierecht gefaseerd 
in werking getreden. 

Basis Dubbel 

Het Besluit uitbreiding en 
beperking werkingssfeer WMG  

Ingevolge het besluit wordt in een tweetal situaties de mogelijkheid geboden 
om medisch specialistische zorg die dus normaliter door het ziekenhuis 
geboden wordt en ook via het ziekenhuis gedeclareerd toch via de verzekerde 
rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening gebracht kan worden. 

Zorgverzekeringen Dubbel 

Het broodfonds De afgelopen jaren heeft het broodfonds als alternatief voor een AOV de fase 
van volwassenheid bereikt.  Tienduizenden ondernemers hebben zich bij een 
broodfonds aangesloten. Ook worden er regelmatig op broodfonds lijkende 
alternatieven geïntroduceerd. Zeker aangezien het nog jaren gaat duren 
voordat een verplichte AOV gerealiseerd is, kan het broodfonds voor 
ondernemers een waardevol alternatief zijn. 

Inkomen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Het CCV lanceert keurmerk voor 
pentesten 

Bedrijven krijgen steeds meer te maken met cyberdreigingen, zoals 
ransomware-aanvallen en datalekken. De roep om betrouwbare pentesten 
(afkorting van ‘penetratietest’) wordt dan ook groter. 

Schadeverzekeringen zakelijk Dubbel 

Het Nationaal Keurmerk 
Letselschade 

het Nationaal Keurmerk Letselschade vervangt het Register Letselschade. 
Dienstverleners die aan de normen voldoen, mogen het NKL-keurmerk 
gebruiken. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Hoogte inkomensvervangende, 
loongerelateerde uitkering voor 
voortgezette pensioenopbouw 
na onvrijwillig ontslag 

V&A 21-003 behandelt de vraag hoe hoog een inkomens vervangende, 
loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de 
voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag 
(voortgezette pensioenopbouw voor rekening van de pensioenuitvoerder 
gedurende perioden van arbeidsongeschiktheid). 

Inkomen Buiten curriculum 

Impact van COVID-19 op de 
verzuimverzekering en 
loondoorbetalingsverplichting 

Ten gevolge van de COVID-19-crisis zullen werknemers zich ziek melden 
omdat ze ziek zijn, omdat ze misschien ziek zijn en in thuis isolatie moeten 
verblijven of omdat gezinsleden ziek zijn en ze daardoor thuis moeten blijven. 

Inkomen Geen nieuwe 
ontwikkeling 



 

7 
Bijlage 2: Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022 

 

Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Dit is van invloed op de verplichte loondoorbetaling bij ziekte en op de 
eventuele uitkeringen uit een verzuimverzekering. 

implementatie en uitvoering 
crowdfunding 

De conceptregeling voorziet in hoofdzaak in enkele vrijstellingen om aan de 
richtlijn te voldoen en een goede werking van de verordening te borgen. 

Vermogen Buiten curriculum 

Informatieformulier 'Afkoop of 
omzetting van pensioen in eigen 
beheer' 

De termijn voor de aanlevering van het informatieformulier 'Afkoop of 
omzetting van pensioen in eigen beheer' is verlengd. Daarnaast is er een 
herstelmogelijkheid voor het ontbreken van de handtekening van de 
(gewezen) partner.  

Pensioen Niet relevant (meer) 

Inhaalindexatie (1 april 2021) V&A 16-001 behandelt de vraag of het binnen de kaders van de fiscale wet- 
en regelgeving mogelijk is om de in de afgelopen jaren achterwege gelaten 
indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van de (ex-)deelnemers 
en de pensioenuitkeringen van de uitkeringsgerechtigden op een later 
moment alsnog toe te kennen. 

Pensioen Uitleg bestaande 
regelgeving 

Kamer voor Langlopende 
letselschadezaken 

Op verzoek van de minister van Rechtsbescherming stelt de Letselschade 
Raad een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ) in. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Buiten curriculum 

Kennis en ervaringstoets AOV 
(bij execution only) deugt 
volgens AFM niet 

- Inkomen Buiten curriculum 

Kennis- en ervaringstoets 
vervalt bij verhogen HK voor 
energiebesparende 
voorzieningen 

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 wijzigt relevante wet- en 
regelgeving met betrekking tot de Kennis- en ervaringstoets bij 
verduurzaming woning. 

Hypothecair krediet Buiten curriculum 

Klein verzamelbesluit 
pensioenen 

Op 14 december 2020 is in de Staatscourant het Klein verzamelbesluit 
pensioenen gepubliceerd. Dit besluit betreft de volgende vier onderwerpen: 
1. de stichting als toegelaten uitvoerder van een aanspraak ingevolge een 
oudedagsverplichting; 
2. de beleggingsonderneming als toegelaten uitvoerder van een 
loonstamrecht; 
3. samenloop van pensioenaanspraken opgebouwd bij een professionele 
verzekeraar met pensioenaanspraken opgebouwd bij een verplichtgesteld 
bedrijfstak- of beroeps-pensioenfonds; en 
4. compensatie bij afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer. 
In het Klein verzamelbesluit pensioenen worden door middel van een 

Pensioen Dubbel 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

toelichting en drie goedkeuringen enkele knelpunten met betrekking tot deze 
onderwerpen weggenomen. 
(besluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674 

Leidraad AFM tweede pijler 
pensioenadvies 

De leidraad geeft een geactualiseerd beeld van de taken van de 
pensioenadviseur. Hiermee komt de AFM tegemoet aan de veranderende 
pensioensector waarin meer aandacht is voor beschikbare premieregelingen 
en de ondersteunende adviessoftware. 

Pensioen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Leidraad afwikkeling 
beroepsziektezaken 

De Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken wil een efficiëntere en 
eenvoudiger claimbehandeling stimuleren met als basishouding: openheid en 
vertrouwen. Strategie is om hierbij het hiervoor ontwikkelde stappenplan 
zoveel mogelijk te gebruiken. Gebruikmaking van de Leidraad is op vrijwillige 
basis. 

Inkomen Buiten curriculum 

Medicijnoverzicht: Wisselen 
ongewenst 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst 
opgesteld van medicijnen waarbij wisselen, in het belang van de patiënt, niet 
wenselijk is. Het gaat hierbij om medicijnen waarbij een verkeerde inname 
leidt tot ernstige problemen. Deze lijst is opgesteld in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. 

Zorgverzekeringen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Minimumloon zzp’er - Basis Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Minimumloon zzp’er - Vermogen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Nieuw energielabel woningen Sinds 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Hiermee 
geeft Nederland invulling aan de herziende Europese richtlijn energieprestatie 
gebouwen. 

Hypothecair krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Nieuwe Europese richtlijnen 
voor initiëring en monitoring 
van leningen per 1 juli 2021 

Deze richtsnoeren zien toe op het bevorderen van interne governance-
regelingen, procedures en mechanismen en de krediet- en tegenpartijrisico. 
Zie hiervoor ook publicatie door AFM op 20 augustus 2020  

Consumptief krediet Niet tijdig bekend of 
definitief 

Nieuwe regels turbo’s De AFM heeft regels gemaakt voor het aanbieders van turbo’s. Deze regels 
moeten beleggers in turbo’s beter beschermen tegen grote financiële 
verliezen. De regels gaan in op 1 oktober 2021. 
Het aanbod van turbo’s aan Nederlandse retailbeleggers wordt aan banden 
gelegd. 

Vermogen Buiten curriculum 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Ontwikkeling nieuw systeem 
schadevrije jaren 

- Schadeverzekeringen 
particulieren 

Niet relevant (meer) 

Overgang van onderneming Overgang van onderneming. Werkgevers worden eerder geïnformeerd over 
vaststelling van het percentage overgang van onderneming. Meldplicht voor 
ondernemingen en boeteclausule. 

Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Pensioenopbouw voor 
zelfstandigen/ AOV voor ZZP-ers 

- Pensioen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Platformbedrijven Zelfstandig Deliveroo bezorgers zijn door uitspraak Gerechtshof toch 
werknemer van Deliveroo; de platform bedrijven krijgen meer regels 
opgelegd. 

Inkomen Niet relevant (meer) 

Recht op inzage medisch dossier - Zorgverzekeringen Buiten curriculum 

Rente op een krediet moet 
marktrente volgen 

Commissie stelt dat rentewijzigingsbeding is oneerlijk en ontransparant. Is 
vernietigd. Rente blijft staan op de rente die in de eerste maand is 
afgesproken. Er is geen sprake van variabele rente. Volgens de uitspraak 
bestaat er geen variabele rente. Uitspraak over 1 specifieke aanbieder en 
specifieke voorwaarden. Deze redenatie is echter wel gelijk aan de redenatie 
van Kifid. 

Consumptief krediet Uitleg bestaande 
regelgeving 

RI&E i.v.m. COVID-19-crisis Door de COVID-19-crisis is mogelijk de werkplek van een werknemer 
veranderd. Dit heeft gevolgen voor de RI&E. 

Inkomen Dubbel 

Risicoklassenindeling 
Voertuigbeveiliging 

- Schadeverzekeringen 
particulieren 

Dubbel 

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.  

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Samenloop partnerpensioen 
basis- en aanvullende regeling 

Op 19 maart 2021 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) en 
nieuw V&A gepubliceerd. Het betreft V&A 21-005, waarin wordt ingegaan op 
de vraag of en zo ja in hoeverre de verzekering van een uitkering van 
pensioenkapitaal bij vooroverlijden voor eigen rekening van de werknemer 
kan worden gecombineerd met een partnerpensioen dat op risicobasis is 
verzekerd. 

Pensioen Uitleg bestaande 
regelgeving 

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 

Basis Dubbel 



 

10 
Bijlage 2: Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2022 
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inloggen en 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. 

Consumptief krediet 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. 

Hypothecair krediet Dubbel 

Single Digital Gateway De Europese verordening voor de Single Digital Gateway  (SDG) verplicht 
lidstaten ertoe om Europese burgers en ondernemers die in een andere 
Europese lidstaat wonen, werken, ondernemen of studeren op een 
eenvoudige manier toegang te geven tot overheidsdienstverlening in andere 
lidstaten via een Europese centrale digitale toegangspoort. 

Basis Niet relevant (meer) 

Single Digital Gateway De Europese verordening voor de Single Digital Gateway  (SDG) verplicht 
lidstaten ertoe om Europese burgers en ondernemers die in een andere 
Europese lidstaat wonen, werken, ondernemen of studeren op een 
eenvoudige manier toegang te geven tot overheidsdienstverlening in andere 
lidstaten via een Europese centrale digitale toegangspoort. 

Zorgverzekeringen Niet relevant (meer) 

STAP budget Eerste info over STAP budget per 1-1-2022 is bekend gemaakt (subsidie voor 
een leven-lang-leren) 

Inkomen Dubbel 

Startrente doorlopend krediet 
moet in verhouding blijven met 
referentierente 

De startrente op een doorlopend krediet moet in verhouding blijven met de 
referentierente. Dit geldt over de gehele looptijd van het krediet. Heeft een 
geldverstrekker te veel rente in rekening gebracht bij een klant? En wil de 
geldverstrekker daarom een vergoeding betalen aan de klant? Dan moet de 
geldverstrekker een berekening maken vanaf de startdatum van het krediet. 
Dit heeft de Geschillencommissie van het Kifid duidelijk gemaakt. 

Consumptief krediet Dubbel 

Sterkte geneesmiddel Het is een zorgverzekeraar toegestaan alleen een bepaalde sterkte van een 
geneesmiddel te vergoeden. Een zorgverzekeraar mag de voor vergoeding in 
aanmerking komende sterktes van een geneesmiddel met een bepaalde 

Zorgverzekeringen Dubbel 
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werkzame stof beperken tot één of enkele sterktes. Maar indien de arts om 
medische redenen een ander geneesmiddel, sterkte of dosering voorschrijft, 
moet de apotheker dat verstrekken en moet de zorgverzekeraar dat 
vergoeden. De zorgverzekeraar mag daarbij geen voorwaarden of 
beperkingen stellen. 

Tijdelijke lijfrente verdwijnt Per 2023 komt er waarschijnlijk een verbod op de tijdelijke lijfrente. 
Individueel pensioen moet je vanaf dan altijd levenslang laten uitkeren.  

Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Transitievergoeding bij 
weigering passende functie 

Stopt de functie van een werknemer? En weigert de werknemer een nieuwe 
passende functie? Dan heeft de werknemer geen recht op een 
transitievergoeding. Dit heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch duidelijk 
gemaakt. 

Inkomen Uitleg bestaande 
regelgeving 

Uitleg Kernbeding 
verzekeringen 

Kifid publiceerde 18-5-2021 een uitspraak (2021-0289; 
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Uitspraak-2021-0289-
Bindend.pdf), waarin het Kernbeding in verzekeringsovereenkomsten 
opnieuw werd gedefinieerd. De uitgangspunten van een eerder Arrest van de 
Hoge Raad 
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1800) 
worden daarin nader uitgewerkt. Voor de financieel adviseur is deze uitleg 
van belang (zowel voor levens- als schadeverzekeringen), opdat op voorhand 
beter in te schatten is of een voorwaarde een kernbeding is en of beroep op 
een uitsluiting door een verzekeraar daarmee terecht kan zijn of niet.  

Basis Buiten curriculum 

Uitleg Kernbeding 
verzekeringen 

Kifid publiceerde 18-5-2021 een uitspraak (2021-0289; 
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2021/04/Uitspraak-2021-0289-
Bindend.pdf), waarin het Kernbeding in verzekeringsovereenkomsten 
opnieuw werd gedefinieerd. De uitgangspunten van een eerder Arrest van de 
Hoge Raad 
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1800) 
worden daarin nader uitgewerkt. Voor de financieel adviseur is deze uitleg 
van belang (zowel voor levens- als schadeverzekeringen), opdat op voorhand 
beter in te schatten is of een voorwaarde een kernbeding is en of beroep op 
een uitsluiting door een verzekeraar daarmee terecht kan zijn of niet.  

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Dubbel 

Uniforme loonwaardemeting 
per 1-7-2021 

Dit geldt voor personen uit de doelgroep van de 
Banenafspraak/Participatiewet. 

Inkomen Buiten curriculum 
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Verbod op ongevraagde 
telemarketing 

- Basis Buiten curriculum 

Verbond ontwikkelt 
Reisadviestool 

- Schadeverzekeringen 
particulieren 

Buiten curriculum 

Verkorten loondoorbetaling bij 
ziekte AOW’er van 13 naar 6 
weken 

- Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Verkorten 
loondoorbetalingsplicht zieke 
AOW'er  

De overgangsregeling kan pas per 1 januari 2022 worden afgeschaft, waarbij 
het UWV de voorwaarde stelt dat de beslissing om de termijn te verkorten 
voor 1 juli 2021 moet zijn genomen 

Inkomen Dubbel 

Verordening 
informatieverschaffing over 
duurzaamheid 

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR), ofwel de Verordening informatieverschaffing over 
duurzaamheid, ingegaan. Op grond van deze verordening moeten aanbieders 
informatie verstrekken over de duurzaamheidskenmerken van de producten 
en diensten die ze aanbieden. Adviseurs moeten deze kenmerken kunnen 
uitleggen. Daarnaast moeten adviseurs hun adviesbeleid in relatie tot 
duurzaamheid kenbaar maken indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Vermogen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Verplichte AOV - Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Verplichte assurantiebelasting 
bij dubbele vergoeding 

Ontvangt een adviseur zowel een vergoeding van de klant als een vergoeding 
van de verzekeraar bij advies over schadeverzekeringen? Dan is de adviseur 
verplicht over de beide vergoedingen assurantiebelasting te betalen vanaf 1 
januari 2022. Dit heeft de Belastingdienst duidelijk gemaakt. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Dubbel 

Vervallen APK plicht auto’s > 50 
jaar 

- Schadeverzekeringen 
particulieren 

Buiten curriculum 

Verzamelbesluit Lijfrenten Op 16 mei 2019 en 8 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën 
het Verzamelbesluit Lijfrenten aangepast. Het besluit bevat een aantal 
relevante goedkeuringen. 

Vermogen Dubbel 

Vormvrij 
pensioencommunicatie 

- Pensioen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Vrije advocaatkeuze bij 
buitengerechtelijke bemiddeling 

Kan buitengerechtelijke bemiddeling leiden tot een gerechtelijke procedure? 
Dan heeft een rechtsbijstandsverzekerde vrije advocaatkeuze. Dit heeft de 
Geschillencommissie van het Kifid duidelijk gemaakt. 

Schadeverzekeringen 
particulieren 

Uitleg bestaande 
regelgeving 
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Werkgeversaansprakelijkheid 
mbt Thuiswerken 

Met betrekking tot aansprakelijkheid toevoegen als ontwikkeling: 
Werkgeversaansprakelijkheid op basis van 7:611 BW mbt Thuiswerken. (Niet 
alleen tijdens corona maar ook voor periode na corona zal dit steeds meer 
actueel worden. 

Schadeverzekeringen zakelijk Buiten curriculum 

Werkwijze familielening 
openbaar 

De Belastingdienst heeft zijn werkwijze duidelijk gemaakt bij de beoordeling 
van een familielening voor de eigen woning. Deze werkwijze maakt duidelijk 
welk deel van de rente op een familielening aftrekbaar is. Dit blijkt uit een 
interne werkwijze van de Belastingdienst. 

Hypothecair krediet Dubbel 

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. 

Zorgverzekeringen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wet betaald ouderschapsverlof De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet betaald 
ouderschapsverlof. Dit betekent dat ouders 9 weken van het 
ouderschapsverlof krijgen doorbetaald. Deze wet gaat in op 2 augustus 2022. 

Inkomen Buiten curriculum 

Wet betaald ouderschapsverlof De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Wet betaald 
ouderschapsverlof. Dit betekent dat ouders 9 weken van het 
ouderschapsverlof krijgen doorbetaald. Deze wet gaat in op 2 augustus 2022. 

Basis Dubbel 

Wet pensioenverdeling bij 
scheiding 2022. Nu in 
behandeling bij Tweede Kamer. 

Automatische verdeling pensioen bij scheiding. Bij scheiding wordt de waarde 
van het ouderdomspensioen en – indien van toepassing – het bijzonder 
partnerpensioen dat tijdens de huwelijkse periode is opgebouwd automatisch 
door de pensioenuitvoerder bij helfte wordt gedeeld en omgezet naar een 
eigen OP voor de ex-partner (conversie). De nieuwe regels zijn van toepassing 
op scheidingen vanaf de inwerkingtreding van deze wet. 

Pensioen Dubbel 

Wet toekomst pensioenen: 
experimenteerruimte pensioen 
zzp’er 

- Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wet toekomst pensioenen: 
gelijktrekken pijler 2 en 3 (auto 
uit jaarruimte, afkoopgrens 
klein pensioen en lijfrente gelijk, 
tijdelijke oudedagslijfrente 
afschaffen, 
hooglaagconstructies) 

- Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 
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Wet toekomst pensioenen: 
nieuwe 
pensioenovereenkomsten 

- Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wet toekomst pensioenen: 
standaardisering NP 

- Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wetgeving van de drones Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Doel is meer 
veiligheid in de lucht en op de grond. 
Voor beroepsmatige exploitanten en particuliere exploitanten met een drone 
vanaf 20 kilogram is een verzekering verplicht. 

Schadeverzekeringen zakelijk Dubbel 

Wetsvoorstel bevorderen 
samenwerking en rechtmatige 
zorg  (Wbsrz) 

Op 3 juli 2020 is het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige 
zorg (“Wbsrz”) ingediend bij de Tweede Kamer. 

Zorgverzekeringen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wettelijk verbod op negatieve 
spaarrente 

 De Consumentenbond is bezorgd en pleit (opnieuw) voor een wettelijk 
verbod op een negatieve spaarrente. 

Basis Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Whoa Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in 
werking getreden. 

Inkomen Buiten curriculum 

Whoa Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in 
werking getreden. 

Schadeverzekeringen zakelijk Buiten curriculum 

WIA-garantieregeling Per 2021 zal het percentage arbeidsongeschiktheid gedurende 5 jaar niet 
verlaagd worden bij inkomsten uit arbeid. 

Inkomen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Wijziging besluit Wfsv ivm geen 
herziening Awf-premie over 
2021 bij 30% meerwerk. 

- Inkomen Niet relevant (meer) 

Wijzigingen in 
overdrachtsbelasting 

- Vermogen Buiten curriculum 

Ziektewet terugkeerpremie Als je van privaat naar publiek gaat wordt dat 100%. Moet wetsvoorstel 
volgen. Er loopt nu een internetconsultatie 

Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

ZZP plannen/wetgeving Minimumtarief, opt out, zelfstandigenverklaring en opdrachtgeversverklaring Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

 


