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Leeswijzer
Deze bijlage bevat een overzicht van de ontwikkelingen die het CDFD heeft geselecteerd om per 1 april 2023 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 2023 wordt
gepubliceerd is de ontwikkeling mogelijk vervallen of kan de ontwikkeling anders geformuleerd zijn.
Deze toetsterm is vanaf 1 april 2023 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
Basisbeurs* [B21]

Ontwikkeling
Studenten in het hoger onderwijs
(hbo en universiteit) ontvangen
vanaf studiejaar 2023-2024 weer
een basisbeurs. Studenten die
tijdens het voorgaande leenstelsel
geen basisbeurs ontvingen, krijgen
een tegemoetkoming (dit is een
wetsvoorstel en moet nog naar het
parlement).
Besluit
Vanaf 1 januari 2021 is het voor
verzekeringskeuringen
verzekeraars na een bepaalde
ex-kankerpatiënten [B02] 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.
BKR* [B90]
Bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) zijn wijzigingen doorgevoerd.
De relevante wijzigingen zijn:
- de toevoeging van nieuwe
registraties aan het Centraal Krediet
Informatiesysteem (CKI) sinds 2020;
- de publicatie van de Handreiking
gegevensuitwisseling BKR voor
schuldhulpverlening.

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

Bronvermelding
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/hoger-onderwijs/plannen-kabinetherinvoering-basisbeurs-entegemoetkoming

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

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

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

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

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

•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2021/6
/wijzigingen-cki-schuldhulpverlening/
•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2022/2
/gemeenten-sluit-nu-individueel-of-alsgemeenschappelijke-regeling-aan-bij-bkr/

1a.10; 1b.3; 1c.6;
1c.10; 1c.17
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Titel
Convenant
Boedelrekening [B30]

Ontwikkeling
Op 1 juli 2022 is het Convenant
Boedelrekening ingegaan. Op basis
van dit convenant kunnen curatoren
en bewindvoerders bij faillissement
en WSNP-schuldsanering met
zekerheid een boedelrekening
openen bij de deelnemende banken.
Extra verhoging
Het Kabinet heeft in de
minimumloon* [B38]
Voorjaarsnota besloten het
wettelijke minimumloon vanaf 1
januari 2023 in drie stappen te
verhogen. Dit heeft gevolgen voor de
hoogte van de sociale uitkeringen.
Fiscale wijzigingen* [B04] Jaarlijks presenteert het kabinet zijn
plannen voor de belastingen in het
volgende jaar.
De relevante wijzigingen in 2023 zijn:
- de tijdelijke wetgeving met
betrekking tot de
inkomstenbelasting in box 3
(Overbruggingswet box 3);
- het beperken en afschaffen van de
eenmalige schenkingsvrijstelling
voor de eigen woning.
Kifid [B91]
Het Kifid breidt de laatste jaren zijn
dienstverlening verder uit.
De relevante uitbreidingen zijn:
- Kifid Kennis;
- de Geschillenregeling BKR.
Leidraden over en
Naar aanleiding van de vierde antiaanpassing van de Wet
witwasrichtlijn hebben het
ter voorkoming van
ministerie van Financiën en het
ministerie van Justitie en Veiligheid

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent.

Bronvermelding
•https://www.nvb.nl/nieuws/bankenzorgen-voor-boedelrekening-bijfaillissement-en-wsnp/

Toetstermen
1b.2; 1b.22*;
3b.1; 3d.2

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

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2022/06/17/minimumloon-voor-heteerst-extra-verhoogd

1a.3; 1d.8; 1d.9;
3b.1

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
relevante wijzigingen kent en een
eenvoudige box 3-berekening kan maken.

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

1a.8; 2a.1

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

•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-voorkoming-

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

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.
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Titel
Ontwikkeling
witwassen en financieren op 21 juli 2020 een vernieuwde
van terrorisme* [B05]
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.
Protocol
De Nederlandse Vereniging van
Incidentenwaarschuwing Banken (NVB), het Verbond van
ssysteem Financiële
Verzekeraars (Verbond), de
Instellingen* [B06]
Vereniging van
Financieringsondernemingen in
Nederland (VFN), de Stichting
Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
hebben het Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem
Financiële Instellingen (PIFI) herzien.
Schuldhulpverlening*
Sinds de start van het actieplan
[B07]
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

Toelichting

Bronvermelding
van-witwassen-en-financieren-vanterrorisme-wwft
•https://www.afm.nl/nlnl/nieuws/2020/okt/aangepaste-leidraadwwft-sanctiewet

Toetstermen

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

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

1b.3; 1f.27; 1f.39;
1f.40

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

1a.3; 1f.39; 1f.40;
3b.1; 4a.2
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Titel

Stichting Tuchtraad
Verzekeraars* [B08]

Stijging AOW-leeftijd
[B92]

Studiekosten [B10]

Ontwikkeling
schulden;
- de Wet vereenvoudiging beslagvrije
voet (Wvbvv);
- het Landelijk Convenant
Vroegsignalering;
- het Schuldenknooppunt;
- het moratorium voor de
slachtoffers van de
kinderopvangtoeslagaffaire (KOTA);
- de Wet kwaliteit
incassodienstverlening;
- de Wet opleggen betalingsregeling
door de rechter.
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 de Wet verandering koppeling
AOW-leeftijd is vastgelegd dat vanaf
2026 een stijging van de
levensverwachting met één jaar tot
een stijging van de AOW-leeftijd en
de pensioenrichtleeftijd met acht
maanden leidt.
Op het gebied van studiekosten zijn
wijzigingen doorgevoerd.
De relevante wijzigingen zijn:
- de introductie van de

Toelichting

Bronvermelding
•https://www.nvvk.nl/thema/schuldenknoo
ppunt
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2021/03/02/pauzeknop-op-schuldengedupeerde-ouders-van-kracht
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2022-186.html
•https://www.internetconsultatie.nl/rechter
lijkebetalingsregeling/b1

Toetstermen

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

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

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

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

1d.8; 1d.18; 1e.6

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

•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/leven-lang-ontwikkelen/leven-langontwikkelen-financiele-regelingen/stapbudget

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

UBO-register* [B11]

Vergelijkingskaart* [B33]

Verlofregelingen* [B12]

Ontwikkeling
subsidieregeling STAP-budget per 1
januari 2022;
- het verbod om volgens de wet of
CAO verplichte scholing een
studiekostenbeding met
medewerkers aan te gaan per 1
augustus 2022;
- Vanaf 1 januari 2021 kunnen exwerknemers van hun werkgever
scholing krijgen die is vrijgesteld van
loonheffing. Hierdoor wordt
(om)scholing toegankelijker
gemaakt.
Op 27 september 2020 is het UBOregister opengesteld in navolging op
de vierde anti-witwasrichtlijn.

Toelichting

Bronvermelding
•https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
35962_wet_implementatie_eu

Toetstermen

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

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

Op 1 januari 2023 wordt de
vergelijkingskaart geïntroduceerd.
De vergelijkingskaart zal het
dienstverleningsdocument (DVD)
vervangen.
Met de invoering van de Wet
invoering extra geboorteverlof
(WIEG) is het recht van partners op
geboorteverlof gewijzigd. Daarnaast
heeft de Eerste Kamer op 12 oktober
2021 het Wetsvoorstel betaald
ouderschapsverlof aangenomen,
waardoor het wettelijke recht op
ouderschapsverlof ook wordt
aangepast.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling 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/
•https://www.internetconsultatie.nl/besluit
vergelijkingskaart

•https://wetten.overheid.nl/BWBR0041646/
2019-01-01
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/ouderschapsverlof/invoering-van-2maanden-betaald-ouderschapsverlof

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

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.
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Titel
Verplichte
assurantiebelasting bij
dubbele vergoeding
[B13]

WAMCA [B14]

Wet toekomst
pensioenen* [B23]

Wijziging Wet digitale
overheid* [B35]

Ontwikkeling
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 vanaf 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
ontwikkeling op hoofdlijnen kent en kan
toepassen.

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

Toetstermen
1d.11; 2a.1; 3b.1

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

1f.5; 3b.1; 3c.1;
3d.2

De Wet toekomst pensioenen leidt
per 1 januari 2023 tot een herziening
van het huidige pensioenstelsel
onder andere met betrekking tot het
ouderdomspensioen en het
nabestaandenpensioen.
Op grond van de Europese richtlijn
over toegankelijkheid van
overheidswebsites en apps treedt de
Wet digitale overheid (Wdo)
gefaseerd in. De Wdo regelt dat

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

•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://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
36067_wet_toekomst_pensioenen

•https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
34972_wet_digitale_overheid

1a.9; 1g.25*; 3b.1

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

Wijzigingsbesluit
financiële markten 2022II* [B16]

Ontwikkeling
Nederlandse burgers en bedrijven
veilig en betrouwbaar kunnen
inloggen bij de (semi-)overheid. Dit
heeft gevolgen voor de huidige
DigiD.
Het Wijzigingsbesluit financiële
markten 2022-II wijzigt relevante
wet- en regelgeving.
De relevante wijzigingen zijn:
- de aanpassing van artikel 7:930 van
het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het recht op
premierestitutie door de
verzekeraar;
- de wettelijke verankering van
‘onafhankelijk advies’ en
schadeprovisietransparantie.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

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

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/k
amerstukken/2022/06/13/wijzigingswetfinanciele-markten-2022-ii-wetsvoorstel

1f.7; 1f.12; 1f.29;
1f.30; 1f.36;
1f.37; 1g.12;
1g.22; 3d.1
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Wft module Consumptief krediet:
Titel
Actualisatie
leennormen* [C01]

Ontwikkeling
Op 15 juli 2022 heeft de VFN in
samenwerking met NVB en AFM de
leennormenmethodiek
geactualiseerd.

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

Bronvermelding
•https://www.vfn.nl/gedragscodes/leennor
men-ck-per-15-juli-2022/

Besluit
kredietvergoeding* [C02]

Met ingang van 23 juni 2022 is de
maximale opslag op de wettelijke
rente voor consumptieve kredieten
structureel verlaagd. De maximale
opslag is vastgesteld op 8
procentpunten. De huidige maximale
kredietvergoeding voor
consumptieve kredieten komt
daarmee op 10%.
Bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) zijn vanaf 2021 wijzigingen
doorgevoerd.
Deze wijzigingen hebben betrekking
op:
- het registreren van schuldhulp
vanuit de gemeente in het CKI van
het BKR;
- de wijziging in de registratie van
private lease overeenkomsten.
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.

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

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2022-243.html
•https://wetten.overheid.nl/bwbr0005233/
2021-07-23

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

•https://www.bkr.nl/algemeen-reglement
•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2021/6
/wijzigingen-cki-schuldhulpverlening
•https://www.bkr.nl/jouw-situatie/soortenregistraties/hoe-staat-jouw-kredietgeregistreerd/private-autolease/

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

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
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

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

BKR [C03]

Herziening beslag- en
executierecht [C04]
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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
1b.2; 1c.2; 1e.5;
2e.1; 3e.2
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Titel

Ontwikkeling

Toelichting

Herziene Europese
Richtlijn
Consumentenkrediet*
[C07]

In 2022 is de Europese Richtlijn
Consumentenkrediet herzien om
consumenten nog beter te
beschermen tegen overcreditering.
Ook zorgt de herziening voor het
transparanter worden van de
Europese markt voor consumptief
krediet.
De herziening van de richtlijn heeft
voor de Nederlandse markt onder
andere betrekking op:
- de uitbreiding van het
toepassingsgebied van producten
die aan strengere kredietregels
moeten voldoen;
- het verbeteren van
informatievoorziening aan
consumenten;
- het maken van onderscheid tussen
risicovolle en niet risicovolle
kredieten;
- de nieuwe regels over winkelnering
en koppelverkoop.

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
belangrijkste wijzigingen kent en kan
toepassen die relevant zijn voor de
Nederlandse markt en weet wat de
gevolgen van deze wijzigingen zijn voor de
consument. Daarnaast kent de kandidaat
de mogelijke gevolgen voor de consument
vanwege de strengere opgelegde
kredietbeoordeling door de
kredietverstrekker.
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Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-277.html
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
richtlijnen/2021/06/30/fiche-5-herzieningrichtlijn-consumentenkrediet

Toetstermen

1a.2; 1b.2; 1f.1;
1h.6,;3a.1; 3a.2;
3b.1; 3b.3
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Wft module Hypothecair krediet:
Titel
Actualisatie
leennormen* [H01]

Ontwikkeling
Op 15 juli 2022 heeft de VFN in
samenwerking met NVB en AFM de
leennormenmethodiek
geactualiseerd.

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

Bronvermelding
•https://www.vfn.nl/gedragscodes/leennor
men-ck-per-15-juli-2022/

Besluit
kredietvergoeding*
[H02]

Met ingang van 23 juni 2022 is de
maximale opslag op de wettelijke
rente voor consumptieve kredieten
structureel verlaagd. De maximale
opslag is vastgesteld op 8
procentpunten. De huidige maximale
kredietvergoeding voor
consumptieve kredieten komt
daarmee op 10%.
Bij het Bureau Krediet Registratie
(BKR) zijn vanaf 2021 wijzigingen
doorgevoerd.
Deze wijzigingen hebben betrekking
op:
- het registreren van schuldhulp
vanuit de gemeente in het CKI van
het BKR;
- de wijziging in de registratie van
private lease overeenkomsten.
NHG is eind 2021 gestart met een
pilot duurhuurders. Daarbij kunnen
huurders via een maatwerkoplossing
in aanmerking komen voor een
hypothecair krediet.

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

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2022-243.html
•https://wetten.overheid.nl/bwbr0005233/
2021-07-23

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

•https://www.bkr.nl/algemeen-reglement
•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2021/6
/wijzigingen-cki-schuldhulpverlening
•https://www.bkr.nl/jouw-situatie/soortenregistraties/hoe-staat-jouw-kredietgeregistreerd/private-autolease/

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

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

•https://www.nhg.nl/het-krijgen-vannhg/nhg-voor-duurhuurders/

1a.2; 1b.1; 1b.6;
2e.1; 2d.2; 3c.1;
3c.2

BKR [H03]

Duurhuurhypotheek
[H20]
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Toetstermen
1a.8; 1a.9; 2c.2;
2e.1; 2e.2; 2e.3;
2f.1; 3a.2; 3b.2;
3c.1; 3c.2; 3e.1;
3e.3
1a.8; 1b.12; 2e.1;
3b.1; 3e.1; 3e.3
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Titel
Fiscale beoordeling
leningen voor de eigen
woning van familie of
eigen bv [H04]

Herziene Europese
Richtlijn
Consumentenkrediet
[H26]

Herziening beslag- en
executierecht [H05]

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.
In 2022 is de Europese Richtlijn
Consumentenkrediet herzien om
consumenten nog beter te
beschermen tegen overcreditering.
Ook zorgt de herziening voor het
transparanter worden van de
Europese markt voor consumptief
krediet.
De herziening van de richtlijn heeft
voor de Nederlandse markt onder
andere betrekking op:
- de uitbreiding van het
toepassingsgebied van producten
die aan strengere kredietregels
moeten voldoen;
- het verbeteren van
informatievoorziening aan
consumenten;
- het maken van onderscheid tussen
risicovolle en niet risicovolle
kredieten;
- de nieuwe regels over winkelnering
en koppelverkoop.
Vanaf 1 oktober 2020 is de
herziening van het beslag- en
executierecht gefaseerd in werking

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 de
belangrijkste wijzigingen kent en kan
toepassen die relevant zijn voor de
Nederlandse markt en weet wat de
gevolgen van deze wijzigingen zijn voor de
consument. Daarnaast kent de kandidaat
de mogelijke gevolgen voor de consument
vanwege de strengere opgelegde
kredietbeoordeling door de
kredietverstrekker.

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
richtlijnen/2021/06/30/fiche-5-herzieningrichtlijn-consumentenkrediet

1a.4; 1a.8; 1a.10;
1a.11; 1i.4; 2e.1;
3a.1; 3c.2; 3f.1

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

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

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

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023
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Titel

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

Toelichting

Inkomstenbelasting met
betrekking tot de eigen
woning [H07]

De politiek wijzigt regelmatig fiscale
regels, die van invloed zijn op de
fiscale behandeling van de eigen
woning en eigenwoningschuld.
In de afgelopen drie jaar is de meest
relevante wijziging dat de
eigenwoningregeling in
partnerschapssituaties en bij
overlijden is aangepast. Dit heeft
gevolgen voor de toepassing van de
bijleenregeling, de aflossingsstand
en bestaande eigenwoningschulden.
Het Nationaal Warmtefonds
verstrekt sinds 1 november 2022 een
renteloze Energiebespaarlening voor
een bepaalde inkomensgroep.

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

Er is een marktontwikkeling
zichtbaar waarbijeen 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

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

Leningen Warmtefonds
[H17]

Marktontwikkeling
hypothecair lenen in box
3 [H08]

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023

Bronvermelding
zekerheid
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-177.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-277.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-652.html
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/belastingplan/belastingwijzigingenwonen/eigenwoningregeling

Toetstermen

•https://www.aardgasvrijewijken.nl/themas
/kostenenfinanciering/energiebespaarhypot
heek+voor+bewoners+in+wijkaanpa/default.
aspx
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2022/09/14/geen-rente-voor-mensenmet-kleinere-portemonnee-die-huis-willenverduurzamen
•

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

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

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;
3e.3
14

Titel

Ontwikkeling
voldoen. Die keuze is sterk
afhankelijk van de rentestand op het
moment van het aangaan van het
krediet.

Nationale Hypotheek
Garantie* [H09]

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.
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
juli 2021).

Toelichting
(deels) hypothecair lenen in box 3 een
passend advies is, en een dergelijk advies
kan geven;
- in een gegeven situatie kan beoordelen of
aanpassing van een in box 3 lopend (deel
van het) hypothecair krediet wenselijk is.
Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij
de ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023

Bronvermelding

Toetstermen

•https://www.nhg.nl/voorwaardennormen/voorwaarden-normen-20212/archief-en-bijlagen-v-n/
•https://www.nhg.nl/kennisinnovatie/voorwaarden-normen2021/#DewijzigingenV&N2021-2opeenrij
•https://www.nhg.nl/kennisinnovatie/voorwaarden-normen2022/#DewijzigingenV&N2022opeenrij

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

Pensioeninkomen van de
kredietnemer* [H29]

Subsidies verduurzaming
ISDE [H13]

Ontwikkeling
Relevante wijzigingen in 2022:
- uitbreiding mogelijkheden
desktoptaxatie;
- wijzigingen impact leningen;
- diverse aanpassingen in
beheersituaties.
Kredietgevers moeten rekening
houden met het waarschijnlijke
pensioeninkomen van de
kredietnemer en diens vermogen om
de maandlasten te kunnen blijven
betalen. Dit geldt voor alle kredieten
waarvan de looptijd duurt tot na de
verwachte pensioendatum. Dit staat
vermeld in Paragraaf 104 van EBArichtsnoer EBA/GL/2020/06*.
De AFM geeft in deze paragraaf
nadere invulling aan de wijze waarop
rekening gehouden moet worden
met dit pensioeninkomen en
vermogen.
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.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
•de ontwikkeling kent en kan uitleggen;
• de gevolgen van de ontwikkeling kan
toepassen.

•https://www.afm.nl/~/profmedia/files/ond
erwerpen/richtsnoeren/toepassing-ebarichtsnoeren-in-afm-toezicht.pdf?la=nl-nl
•https://www.eba.europa.eu/sites/default/
documents/files/document_library/Publicati
ons/Guidelines/2020/Guidelines%20on%20l
oan%20origination%20and%20monitoring/8
84283/EBA%20GL%202020%2006%20Final%
20Report%20on%20GL%20on%20loan%20or
igination%20and%20monitoring.pdf

1a.3; 1a.5; 1d.2;
1h.1; 2c.1; 2d.1;
2d.2; 2e.1; 2e.2;
3a.1; 3b.1; 3c.1

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 hoever zijn
adviesverantwoordelijkheid gaat met
betrekking tot subsidieregelingen.

•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
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/energie-thuis/vraag-en-antwoord/subsidieisolatie-huis

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

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023
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Titel
Tariefdifferentiatie
overdrachtsbelasting
[H14]

Taxatie woningen [H15]

Tijdelijke regeling
hypothecair krediet*
[H16]

Ontwikkeling
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, 1
januari 2022 en 1 januari 2023 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
woningen vanaf 30 juni 2021 voor
banken niet meer toegestaan als
waardebepaling bij het verstrekken
van hypothecair krediet.

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

Bronvermelding
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-545.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-651.pdf (artikel X)
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-657.pdf (artikel III)

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

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

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

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.
Afbakening: De in de Trhk genoemde
bedragen, inkomensgrenzen en
financieringslastpercentages hoeft de
kandidaat niet te kennen, maar worden
gegeven indien relevant voor toepassing in
een praktijksituatie.

•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
n/kamervragen/detail?id=2021D26032&did=
2021D26032
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2020/09/23/beantwoordingkamervragen-over-kosten-voor-taxaties
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2020-55946.pdf (wijzigingen 2021)
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2021-44703.html (nieuwe
financieringslasttabellen 2022)

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

De relevante wijzigingen in 2021 zijn:
- de wijze waarop het
financieringslastpercentage voor
tweeverdieners wordt vastgesteld;
Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023
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Titel

Ontwikkeling
- de veranderde definitie van
energiebesparende voorzieningen en
de vervanging van het EPC;
- de impact van studieleningen op de
leencapaciteit.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

In 2022 zijn alleen de
financieringslasttabellen gewijzigd.

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023
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Wft module Inkomen:
Titel
Addendum werkwijzer
Poortwachter i.v.m.
COVID-19 [I01]

Compensatie
transitievergoeding bij
bedrijfsbeëindiging [I02]

Extra verhoging wettelijk
minimumloon [I22]

Gedifferentieerde
premie voor het
Arbeidsongeschiktheidsf
onds [I09]

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.
Vanaf 1 januari 2021 kunnen kleine
werkgevers, onder voorwaarden,
een compensatie voor de
transitievergoeding krijgen als het
bedrijf beëindigd wordt wegens
pensionering of overlijden van de
werkgever.
Vanaf 1 januari 2023 gaat het
minimumloon, omhoog, waarbij de
verhoging meer is dan de reguliere
loonindexatie. Deze verhoging heeft
ook gevolgen voor de hoogte van
uitkeringen en het maximum
premie- en dagloon.
Per 1 januari 2022 is
premiedifferentiatie doorgevoerd
voor het
Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aofpremie). Kleine werkgevers betalen

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
ontwikkeling en de gevolgen voor de
betrokken inkomensverzekeringen kent en
ook de verschillen tussen de systematiek in
2023 en in navolgende jaren kan
benoemen.

•

1d.2; 1i.2; 1k.10

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
regeling en samenhang met andere
maatregelen kent en kan toepassen.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-340.html

1b.1; 1b.3; 1i.1;
1i.13; 1i.14; 2d.1;
2d.3; 2d.5; 3b.1;
3d.1; 3d.2
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Titel

Loondoorbetaling bij
ziekte in geval van
werken na de AOWgerechtigde leeftijd*
[I07]
No risk bij
uitdiensttreding* [I17]

Terugkeerpremie
Ziektewet [I21]

Ontwikkeling
een lagere Aof-premie dan
middelgrote en grote werkgevers.
De aanpassing maakt onderdeel uit
van een reeks samenhangende
maatregelen waaronder de
introductie van de MKB verzuimontzorgverzekering.
Vanaf 1 januari 2022 wordt de
loondoorbetalingsperiode bij ziekte
voor werknemers die de AOWgerechtigde leeftijd bereikt hebben
teruggebracht van 13 weken naar 6
weken.
Als een werkgever een werknemer
aanneemt met een
arbeidsbeperking, kan in bepaalde
gevallen de no-riskpolis van
toepassing zijn. De Hoge Raad heeft
uitgesproken dat de no-riskpolis niet
van toepassing is als het
dienstverband met de werknemer
eindigt. Deze uitspraak heeft
gevolgen voor de hoogte van de
gedifferentieerde premie en voor de
eigenrisicodrager Ziektewet.
Bedrijven die eigenrisicodrager voor
de Ziektewet zijn, kunnen er voor
kiezen om dit risico te verzekeren in
het publieke stelsel. Het bedrijf gaat
dan een terugkeerpremie Ziektewet
betalen. De hoogte van deze
terugkeerpremie verandert per 1
januari 2024.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

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

1b.1; 1d.1; 1d.2;
1g2; 1k.9; 2d.1;
2d.4; 3b.1; 3b.3;
3d.1; 3d.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
inhoud van deze uitspraak kent en weet
wat de gevolgen voor de werkgever
kunnen zijn.

•https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?i
d=ECLI:NL:PHR:2021:1183

1b.6; 1d.2

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

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2021-457

1i.13; 1i.14;2d.1;
2d.3

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023
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Titel
Vereenvoudigde WIAbeoordeling voor 60plussers [I26]

WIA-voorschotten* [I23]

Wijziging grenzen
premies
Werkhervattingsfonds
[I03]

Ontwikkeling
Er geldt een vereenvoudigde WIAbeoordeling voor werknemers van
60 jaar en ouder. Als werknemer en
werkgever daarmee akkoord gaan
vindt er geen medische beoordeling
meer plaats door een
verzekeringsarts maar stelt de
arbeidsdeskundige
arbeidsongeschikt van de
werknemer vast. De maatregel geldt
in beginsel tot 1 januari 2024.
Het UWV heeft achterstanden in
beoordeling van WIA-aanvragen.
Hierdoor wordt er al gedurende
langere tijd gewerkt met
voorschotuitkeringen. De definitieve
vaststelling van
arbeidsongeschiktheid volgt later.
Deze werkwijze met
voorschotuitkeringen heeft gevolgen
voor werknemers, werkgevers en
verzekeraars.
Vanaf 1 januari 2022 zijn de grenzen
voor de Whk-premies gewijzigd.
Vanaf die datum is de grens tussen
kleine en middelgrote werkgevers 25
maal het gemiddelde
premieplichtige loon. Deze wijziging
is het gevolg van de invoering van
premiedifferentiatie voor de Aofpremies. De aanpassing maakt
onderdeel uit van een reeks
samenhangende maatregelen

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
maatregel op hoofdlijnen kent en ook de
gevolgen voor werknemers, werkgevers en
verzekeraars.

Bronvermelding
•https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persber
ichten/2022/vereenvoudigde-wiabeoordeling-voor-60-plussers-van-start-op1-oktober.aspx

Toetstermen
1b.1; 1d.2; 1g.14;
1i.13

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
regelgeving en uitvoering op hoofdlijnen
kent en ook de gevolgen voor werknemers,
werkgevers en verzekeraars.

•https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek
-wia-uitkering/beoordeling-beslissing-wiaaanvraag/detail/beslissing-over-mijn-wiaaanvraag/de-beslissingsbrief-van-uwv-islater
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ks
t-35897-9.html
•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:7549

1k.1; 1k.2; 1k.6

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
regeling en samenhang met andere
maatregelen kent en kan toepassen.

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

1b.1; 1b.3; 1i.1;
1i.13; 1i.14; 2d.1;
2d.3; 2d.5; 3b.1;
3d.1; 3d.2
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Titel

Ontwikkeling
waaronder de introductie van de
MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Toelichting

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023

Bronvermelding

Toetstermen
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Wft module Pensioen:
Titel
AFM-leidraad
informatieverstrekking
aan deelnemers bij een
Collectieve
Waardeoverdracht [P01]

Ontwikkeling
Reguliere collectieve
waardeoverdracht (CWO) in de zin
van artikel 83 en 84 Pensioenwet is
niet tot in detail in regelgeving
vastgelegd.

Door werkgever
verschuldigde
pensioenpremies blijven
buiten
schuldsaneringsakkoord*
[P18]

In de Leidraad
informatieverstrekking aan
deelnemers bij een collectieve
waardeoverdracht van de AFM staan
de uitgangspunten voor de
informatieverstrekking door de
overdragende en de overnemende
pensioenuitvoerder in situaties van
reguliere CWO.
Op 25 februari 2022 is door de Hoge
Raad (ECLI:NL:HR:2022:328)
uitspraak gedaan over de vraag of
onder “rechten van werknemers” in
de zin van artikel 369, lid 4
Faillissementswet ook
pensioenpremies vallen die door de
werkgever zijn verschuldigd aan een
bedrijfstakpensioenfonds. De Hoge
Raad heeft dit bevestigend
beantwoord. Dit betekent dat de
pensioenpremies buiten een
onderhandsakkoord bij
schuldsanering in de zin van de
WHOA dienen te blijven.

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

Bronvermelding
•https://www.afm.nl/nlnl/professionals/doelgroepen/pensioenuitvo
erders/informeren-cwo

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

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

•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:HR:2022:328

1h.19; 2j.5*; 3f.3
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Titel
Hoogte loongerelateerde
uitkering voor
voortgezette
pensioenopbouw na
onvrijwillig ontslag [P05]

Klein verzamelbesluit
pensioenen [P06]

V&A’s Belastingdienst
over de
oudedagsverplichting*
[P02]

Ontwikkeling
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.
Besluit Staatssecretaris van
Financiën van 7 december 2020. Dit
besluit bevat vier onderwerpen,
waarvan een onderwerp relevant is:
-Samenloop van
pensioenaanspraken opgebouwd bij
een professionele verzekeraar met
pensioenaanspraken opgebouwd bij
een verplichtgesteld bedrijfstak- of
beroepspensioenfonds.
Het Centraal Aanspreekpunt
Pensioenen (CAP) van de
Belastingdienst heeft vier V&A’s
uitgebracht over uitwerking van de
wetgeving over de
oudedagsverplichting (ODV). Het
gaat om:
- V&A 20-003, 24 maart 2020
(aanpassen uitkeringsperiode
ingegane ODV);
- V&A 21-009, 23 december 2021
(aanwenden ODV-termijnen voor
lijfrenteproduct);
- V&A 17-029, 31 maart 2022

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

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

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

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

•https://www.officielebekendmakingen.nl/s
tcrt-2020-62989.html

1c.12*;1g.8;
1g.11; 1h.3*;
1h.23*; 1i.11*;
2e.3*; 2g.3;
2g.6*; 3c.1; 3d.6;
3f.2; 3g.1;

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

•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-20-003v200324
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-21-009v211223/
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-17-029v220331/
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-20-008odv-uitkeringsrecht-erfgenaam-aanwendenvoor-een-direct-ingaande-tijdelijke-

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

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023

24

Titel

Verbod op korten
pensioenpremies bij
schuldsaneringsakkoord
met werkgever* [P13]

Waardebepaling
afstorten
pensioenrechten na
echtscheiding [P07]

Wet toekomst
pensioenen* [P24]

Ontwikkeling
(uitkeringsperiode ODV);
- V&A 20-008, 20 mei 2022
(aanwenden ODV-uitkeringsrecht
erfgenaam voor
nabestaandenlijfrente).
Door een wijziging van de
Faillissementswet (artikel 369, lid 4)
is nu wettelijk vastgelegd dat onder
“rechten van werknemers” mede
wordt verstaan vorderingen van
werknemers tot betaling door hun
werkgever van pensioenpremies aan
de pensioenuitvoerder. De rechten
van werknemers – en dus de
pensioenpremies – mogen niet
gekort worden als gevolg van een
schuldsaneringsakkoord in de zin van
de WHOA dat de werkgever heeft
gesloten met schuldeisers ter
voorkoming van een faillissement.
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.
Bij het parlement is het wetsvoorstel
Wet toekomst pensioenen
ingediend. Dit heeft vergaande
consequenties voor het
pensioensysteem in Nederland en
betekent aanpassing van vrijwel alle
pensioenregelingen. Zo zijn straks

Toelichting

Bronvermelding
nabestaandenlijfrente-die-uitkeert-aan-dieerfgenaam-zelf/

Toetstermen

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

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/d
ossier/36040

1h.19; 2j.5*; 3f.3

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

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

1h.18*; 3c.1; 3g.1

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

•

1c.4; 1c.5; 1c.10*;
1c.11*; 1c.12*;
1d.1; 1d.2; 1d.3;
1d.5*; 1e.2; 1e.3;
1e.4; 1f.1; 1f.2;
1f.3; 1f.5; 1g.1;
1g.2; 1g.3; 1g.4;
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Titel

Ontwikkeling
alleen nog premieovereenkomsten
toegestaan met gelijkblijvende
premies, wijzigt de vaststelling van
het nabestaandenpensioen en moet
er een transitieplan komen voor
omzetting. Er komt een nieuw fiscaal
pensioenkader dat
arbeidsvormneutraal is en
overgangsrecht voor bestaande
situaties.

Toelichting

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023

Bronvermelding

Toetstermen
1g.5; 1g.6; 1g.8;
1g.9; 1g.10;
1g.11; 1g.13*;
1g.14; 1h.1*;
1h.2; 1h.3*; 1h.4;
1h.5; 1h.6; 1h.9;
1h.10; 1h.11;
1h.12; 1h.13;
1h.15; 1h.16;
1h.17; 1h.20;
1i.1*; 1i.4; 1i.5*;
1i.6; 1i.8; 1i,10*;
1i.11*; 2c.1; 2c.2;
2e.1; 2e.2; 2e.3*;
2e.4*; 2g.1; 2g.2;
2g.3; 2g.4*; 2g.5;
2g.6*; 2g.7; 2g.8;
2j.1; 2j.2*; 2j.3;
2j.5*; 3a.1; 3a.2;
3b.1; 3b.2*;
3d.1*; 3d.2*;
3d.3*; 3d.4; 3d.6;
3f.1, 3f.2, 3f.3;
4a.3; 4a.4*; 4a.5
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Wft module Schadeverzekeringen particulieren:
Titel
Arrest contra-expertise
[SP30]

Ontwikkeling
Op 28 januari 2022 is door de Hoge
Raad uitspraak gedaan over de vraag
of een verzekeraar het recht op
vergoeding van de kosten van
contra-expertise in de
polisvoorwaarden mag inperken.
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.
De collectiviteitskorting op de
zorgverzekering is vanaf 1 januari
2023 vervallen.

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

Bronvermelding
•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendoc
ument?id=ECLI:NL:HR:2022:81

Toetstermen
1d.2;1h.1; 1h.6;
1h.10; 1h.13;
1h.16; 1h.29;
2g.2; 2g.3; 2g.4;
3e.1

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

•https://www.verzekeraars.nl/media/8982/
dir-schadeafhandeling-na-alv-23-juni-21.pdf
•https://www.adfiz.nl/nieuws/adfizberichten/vanaf-1-juli-mogelijkheid-directeschadeafhandeling-bij-wa-beperkt-casco/

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

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

Helmplicht snorfiets
[SP32]

Snorfietsers en passagiers zijn vanaf
1 januari 2023 verplicht om een
helm te dragen.

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

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/09/22/minister-van-ark-eind-aancollectiviteitskorting-basiszorgverzekering
•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke
n/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteld
etails&qry=wetsvoorstel%3A35872
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2022/06/30/voorstel-nieuwsberichthelmplicht

Herbouwwaardemeter*
[SP03]

Het Verbond van Verzekeraars geeft
elk jaar de herbouwwaardemeter
uit. Vanwege de veranderde
bouwvereisten en kosten wordt de

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

1c.6; 1g.5; 1h.1;
1j.2; 2e.2; 2e.3;
2e.2; 2e.6; 2e.11;
2f.1; 3c.1; 3c.3;
3d.1; 3d.2; 3d.3;
3d.4
1c.1; 1d.3; 1h.26;
2b.2; 2d.1; 2e.15;
2e.16; 2f.1; 3d.4;
3e.1
1d.4; 2e.1

Directe
schadeafhandeling
[SP02]

Einde
collectiviteitskorting op
zorgverzekering [SP11]
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•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/herbouwwaardemeter-woningen2022-gereed
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Titel

Ontwikkeling
herbouwwaardemeter elk jaar
aangepast.
Het CCV introduceert de
De Veilig Wonen Scan helpt de
Veilig Wonen Scan [SP04] 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).
Invloed op beleid
Verzekerden hebben verdergaande
zorgverzekeraar [SP05]
inspraak gekregen in het beleid van
hun zorgverzekeraar.
Opzetclausule [SP06]
Het verbond van Verzekeraars heeft
een nieuwe model-opzetclausule
voor de particuliere
aansprakelijkheidsverzekering
gepubliceerd.
Rookmelders* [SP27]
Sinds 1 juli 2022 geldt er een
verplichting om rookmelders te
hebben in woonhuizen.

Toelichting

Schadevrije jaren [SP07]

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

Schadevrije jaren kunnen vanaf 1
januari 2022 na overlijden worden
overgedragen aan de
achtergebleven partner en verdeeld
worden onder ex-partners na een
scheiding. Ook kunnen vanaf dat

Bronvermelding
•https://www.verzekeraars.nl/media/9650/
vvv-herbouwwaardemeter_def_lr.pdf
•https://www.veiligwonenscan.nl

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•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 en kan toepassen.

•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/nieuwe-opzetclausule-vooraansprakelijkheidsverzekeringen

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

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent en weet wat de invloed
van deze ontwikkeling is op de dekking van
woonverzekeringen.

•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/rookmelders-redden-levens-plaats-zevandaag-nog
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/gezond-en-veilig-wonen/vraag-enantwoord/hoeveel-rookmelders-moet-ik-inmijn-huis-hebben
•https://vereende.nl/kenniscentrum/rookm
elders-en-branddekking/
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/schadevrije-jaren-autoverzekering-per11-overdraagbaar-na-overlijden-enechtscheiding

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

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

1g.1; 2e.7; 3d.1;
3d.2; 3d.3
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Titel

Smartengeldcalculator*
[SP34]

Vereende assisteert bij
schuldhulpverlening
[SP09]
Vergoeding van
ongecontracteerde zorg
bij
restitutieverzekeringen
[SP10]

Wegenverkeerswet
[SP16]

Wetgeving drones [SP13]

Ontwikkeling
moment opgebouwde schadevrije
jaren uit het buitenland en door
leasen worden overgenomen.
Het Verbond van Verzekeraars heeft
een Smartengeldcalculator
ontworpen. Daarmee kan op een
eenvoudige manier worden
berekend op hoeveel smartengeld
een slachtoffer recht heeft.
De Vereende biedt verzekeringen
aan tegen een verlaagde premie.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/verbond-ontwerptsmartengeldcalculator

1c.1; 1c.3; 1h.6;
1h.26; 2e.15;
2g.3; 3e.1

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

•https://vereende.nl/actueel/de-vereendehelpt-bij-schuldhulpverlening

Het is zorgverzekeraars toegestaan
om bij een restitutiezorgverzekering
een deel van de rekening van een
behandeling niet te vergoeden.
Zorgverzekeraars moeten in dat
geval per rekening aantonen
waarom deze onredelijk hoog is.
Vanaf 1 januari 2020 is de
Wegenverkeerswet aangepast. In de
wet zijn 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.

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

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

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

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://open.overheid.nl/repository/ronl4492b81a-0f6f-472b-b0ca1a5032f78372/1/pdf/FPV-dronepiloten.pdf

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

1c.1; 1c.2; 1c.3;
1e.1; 2b.1; 2c.1;
2c.4; 2e.5; 2e.10;
3d.2; 3d.4
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Titel
Wijzigingen in de dekking
van de zorgverzekering
(pakketadvies)* [SP14]

Zonnepanelen [SP15]

Ontwikkeling
De afgelopen jaren zijn er
verschillende wijzigingen
doorgevoerd in de dekking van de
zorgverzekering, onder meer:
- wijziging vergoeding NIPT;
- verruiming vergoeding van zittend
ziekenvervoer naar onder andere
dagbehandeling;
- vergoeding voor verblijf in de
nabijheid van een ziekenhuis in
verband met CAR-T-celtherapie;
- vergoedingsbeperking bepaalde
sterktes van geneesmiddelen;
- vrijstelling voor het eigen risico bij
orgaandonatie, ook voor zorgkosten
die na 13 weken na de donatie
worden gemaakt door de donor;
- geneeskundige zorg voor specifieke
patiëntengroepen (gzsp);
- verlenging fixatie van de hoogte
van het eigen risico;
- beëindigen van de vergoeding van
calcifediol en colecalciferolbevattende geneesmiddelen
(vitamine D);
- onder voorwaarden vergoeding
medicijnen bij obesitas.
Het Verbond van Verzekeraars heeft
een brochure over zonnepanelen
uitgebracht. Daarin is een hoofdstuk
opgenomen met aandachtspunten
rondom het verzekeren van
zonnepanelen (PV-installaties).

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

Bronvermelding
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2022/05/20/kamerbrief-overwijziging-basispakket-zorgverzekeringswet2023
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-337.html
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/zorgverzekering/vraag-enantwoord/veranderingen-basispakket
•https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwso
verzicht/2021/juli/zorgverzekeraartoegestaan-alleen-bepaalde-sterktegeneesmiddel/
•https://www.zorginstituutnederland.nl/act
ueel/nieuws/2022/02/28/medicijn-saxendain-basispakket-voor-kleine-groep-meternstig-overgewicht

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

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
Digitale Veiligheid [SZ03]

Ontwikkeling
De voortschrijdende digitalisering
brengt nieuwe risico’s met zich mee
waar burgers en bedrijven zich niet
altijd voldoende bewust van zijn. Het
aantal cyberincidenten neemt toe
met grote impact op bedrijven, zoals
problemen met de
bedrijfscontinuïteit of
reputatieschade.

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

- Het Verbond van Verzekeraars
streeft ernaar de bewustwording van
cyberrisico’s te vergroten en het
risico op schade door
cyberincidenten te verkleinen.
- De Coöperatieve Vereniging
Nederlandse Assurantiebeurs
(VNAB) heeft een handleiding
gepubliceerd voor ondernemers en
verzekeringsadviseurs over
cyberverzekering.
- Het Digital Trustcenter van het
ministerie van Economische Zaken
heeft vijf basisprincipes van veilig
digitaal ondernemen opgesteld.
- De nieuwe Risicoklasseindeling
Digitale Veiligheid is een hulpmiddel
met als doel het vergroten van de
cyberweerbaarheid van
ondernemers.
- Met een ‘pentest’ (penetratietest)
worden de zwakke plekken en
Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023

Bronvermelding
•https://www.verzekeraars.nl/verzekeringst
hemas/schade/cyber
•https://www.vnab.nl/CmsData/220726%20
Een%20kort%20begrip%20van%20de%20cyb
erverzekering.pdf
•https://www.digitaltrustcenter.nl/de-5basisprincipes-van-veilig-digitaalondernemen
•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
•https://hetccv.nl/keurmerken/zakelijk/digit
ale-veiligheid/ccv-keurmerk-pentesten/

Toetstermen
1b.3; 1c.6; 1c.17;
1c.19; 1e.1; 1e.2;
1e.17; 1e.23;
1e.24; 1e.25; 1i.1;
1i.2; 1i.4; 1i.6;
1i.12; 1i.14; 1i.24;
2b.1; 2b.2; 2c.1;
2c.2; 2c.5; 2c.7;
2d.1; 2d.2; 2e.1;
2e.3; 2e.4; 2e.5;
2e.6; 2e.10; 2f.3;
2g.4; 2g.6; 3b.1;
3c.1; 3c.2; 3c.3;
3d.2; 3d.4; 3e.2
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Titel

Gevolgen Brexit [SZ01]

Leidraad Afwikkeling
Beroepsziektezaken
[SZ02]

Ontwikkeling
risico’s in een website, applicatie of
gehele IT-infrastructuur blootgelegd.
Er is een keurmerk voor bedrijven
die een pentest uitvoeren.
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.

Registratie en
kentekenplicht
(land)bouwvoertuigen
[SZ04]

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

Schade door
zonnepanelendeeltjes
[SZ08]

In een publicatie van het Verbond
van Verzekeraars wordt ingegaan op
onder andere:
- de eigendomsconstructie van de
zonnepanelen;

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kan toepassen.

•

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

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

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

1i.3; 1i.6; 1i.23;
2g.1; 2g.3; 2g.5;
3e.1

•https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen
/landbouwvoertuig/nieuwe-regels-voorlandbouwvoertuigen
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/voertuigen-op-de-weg/vraag-enantwoord/moet-ik-mijn-landbouwvoertuigregistreren

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

•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/zonnepanelendeeltjes-1
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/zonnepanelendeeltjes-2
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac

1c.1; 1c.3;
1c.7;1e.1; 1e.2;
1e.7; 1i.2; 1i.6;
1i.7; 1i.14; 1i.19;
1i.24; 2c.1; 2c.5;

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.

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

WAMCA [SZ05]

Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen [SZ06]

Zonnepanelen [SZ07]

Ontwikkeling
- het opruimen van
zonnepanelendeeltjes;
- schade door zonnepanelendeeltjes
en de kosten van het opruimen;
- de verzekeringen die een rol spelen
bij de opruimingskosten en schade;
- de rol van de Stichting Salvage.
Op 1 september 2022 treedt het
protocol “zonnepaneel incidenten”
in werking.
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.
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
in werking getreden. De wet beoogt
de kwaliteit van bestuur en toezicht
bij verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Iedere bestuurder,
commissaris of toezichthouder loopt
een risico dat hij hoofdelijk
aansprakelijk wordt gesteld.
Het Verbond van Verzekeraars heeft
een brochure over zonnepanelen
uitgebracht. Daarin is een hoofdstuk
opgenomen met aandachtspunten
rondom het verzekeren van
zonnepanelen (PV-installaties) en
een hoofdstuk met aandachtspunten
voor opleveringskeuring SCIOS scope

Toelichting

Bronvermelding
tueel/zonnepanelendeeltjes-3
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/protocol-zonnepaneel-incidentenschept-duidelijkheid?utm_medium=email

Toetstermen
2e.4; 2e.5; 2f.1;
2g.4; 3b.1; 3c.1;
3c.2; 3c.3; 3d.2;
3d.3; 3e.2

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://www.rijksoverheid.nl/documenten/
brochures/2021/06/15/informatieblad-wetbestuur-en-toezicht-rechtspersonen

1c.17; 1e.1; 1i.23;
1i.24; 2c.5; 2e.4;
2e.6; 2e.10; 2f.1;
2g.7; 3b.1; 3c.1;
3d.2

Er wordt verwacht dat de kandidaat:
- de ontwikkeling zoals beschreven in
hoofdstuk 7 van de preventiebrochure kent
en kan toepassen;
- op hoofdlijnen weet wat de SCIOS scope
12 inhoudt, zoals beschreven in hoofdstuk
9 van de preventiebrochure;
- de ‘Gedragscode Zon op grote daken’ op

•https://www.verzekeraars.nl/media/8199/
preventiebrochure-pv-installaties.pdf
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/verzekeraars-blij-met-nieuwegedragscode-zonnepanelen-op-grote-daken
•https://hollandsolar.nl/nieuws/i972/gedrag
scode-zon-op-grote-daken
•https://www.vnab.nl/nl-

1c.3; 1c.6; 1c.8;
1e.1; 1e.3; 1i.2;
1i.17; 2c.2; 2e.3;
2e.4; 2e.5; 2e.6;
2f.1; 2f.3; 3a.1;
3c.1; 3d.2; 3e.2
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Titel

Ontwikkeling
12. Daarnaast heeft de Coöperatieve
Vereniging Nederlandse Assurantie
Beurs (VNAB) een
zonnepanelenclausule voor
zonnepaneleninstallaties met een
vermogen van meer dan 5kVA
(garantie) ontwikkeld. Verder heeft
de branchevereniging Holland Solar
de ‘Gedragscode Zon op grote
daken’ gepresenteerd.

Toelichting
hoofdlijnen kent;
- de circulaire behorend bij de clausule
Zonnepaneleninstallaties van VNAB op
hoofdlijnen kent;
- de clausule Zonnepaneleninstallaties met
een vermogen van meer dan 5kVA
(garantie) kan toepassen.

Bronvermelding
NL/downloads/modelvoorwaarden-enclausules

Toetstermen

Afbakening:
De kandidaat moet bekend zijn met de
hoofdlijnen van hoofdstuk 9 van de
preventiebrochure. Van de kandidaat
wordt niet verwacht dat hij de technische
details kent die in dit hoofdstuk zijn
beschreven.
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Wft module Vermogen:
Titel
Afschaffen
schenkingsvrijstelling
eigen woning* [V15]
Besluit
verzekeringskeuringen
ex-kankerpatiënten
[V01]

Besluiten Lijfrenten*
[V06]

Hervorming box 3* [V12]

Ontwikkeling
De schenkingsvrijstelling voor de
eigen woning is in 2023 aanzienlijk
verlaagd. Per 1 januari 2024 wordt
deze vrijstelling afgeschaft.
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.
Op 8 september 2020 en 13
december 2021 is het
Verzamelbesluit Lijfrenten gewijzigd.
De wijzigingen bevatten een aantal
relevante goedkeuringen. Daarnaast
is op 21 juli 2022 het besluit
Loonbelasting, inkomstenbelasting,
overbruggings- en prepensioenen,
nabestaandenoverbruggingspensioe
nen en overbruggingslijfrenten
gewijzigd.
Het kabinet wil vanaf 2026 een
nieuw stelsel in box 3 invoeren op

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

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

Toetstermen
1m.7; 2d.2*; 2g.2;
2g.3; 2g.5; 2h.1;
2h.3; 3d.3

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

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

1a.3; 1e.1; 1n.3;
2a.1; 2a.4; 2c.1;
2g.5; 2h.1; 2h.2;
2i.2; 3d.2*; 4b.2

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

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2020-47727.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2021-48029.html
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2022-19651.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 en kan toepassen.

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

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

Hoge Raad: Inkomsten
uit tijdelijke verhuur van
deel eigen woning belast
in box 1 [V02]
Inkomstenbelasting in
relatie tot
vermogensadvies* [V03]

Mijnwaardeoverdracht.n
l [V04]

Ontwikkeling
basis van het werkelijk behaalde
rendement. Tot de invoering van dit
nieuwe stelsel geldt de
Overbruggingswet box 3.
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.
De politiek wijzigt regelmatig fiscale
regels, wat van invloed kan zijn op
het advies van de adviseur
Vermogen. Naast fiscale wijzigingen
die eventueel als een aparte
ontwikkeling zijn opgenomen, zijn de
meest relevante wijzigingen in de
afgelopen drie jaar:
• afschaffing middelingsregeling;
• afschaffing opbouw fiscale
oudedagsreserve (FOR);
• aanpassing leegwaarderatio;
• invoering tweeschijvenstelsel box
2;
• invoering Wet excessief lenen bij
eigen vennootschap.
De pensioensector heeft 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.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

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; 2c.1; 2d.1*;
2d.2*; 2g.2; 2g.5;
3a.1; 3a.3

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

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

1c.3; 1c.5; 1e.2;
1m.2; 2d.1*;
2d.2*; 2g.2; 2g.5;
3b.1

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

•https://www.mijnwaardeoverdracht.nl/

1m.12*; 1n.4;
1o.1; 2d.3*; 2h.1
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Titel
Ontwikkelingen
oudedagsverplichting
van de directeurgrootaandeelhouder
[V26]

Ontwikkeling
Een directeur-grootaandeelhouder
kon tot 2020 zijn pensioen in eigen
beheer omzetten in een
oudedagsverplichting (ODV). Deze
ODV kan in de vennootschap worden
aangehouden, maar ook worden
omgezet in een bancaire of
verzekerde lijfrente. Sinds 2020 zijn
er verschillende besluiten en
handreikingen in de vorm van een
V&A gepubliceerd over dit
onderwerp.
De meest relevante in de afgelopen
drie jaar zijn:
- V&A 17-008 Aanwenden
oudedagsverplichting voor lijfrente
in uitkeringsfase;
- V&A 18-04 Oudedagsverplichting
gedeeltelijk aanwenden voor
verkrijgen lijfrenteproduct;
- V&A 21-009 Geërfd recht op ODVtermijnen aanwenden voor
verkrijgen lijfrenteproduct door één
van de erfgenamen;
- besluit aanwenden
oudedagsverplichting voor lijfrente
na uiterste ingangsdatum lijfrente;
- V&A 20-008 ODV-uitkeringsrecht
erfgenaam aanwenden voor direct
ingaande tijdelijke
nabestaandenlijfrente, die uitkeert
aan de erfgenaam zelf.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Bronvermelding
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-17-008v160922/
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-18-004v160922/
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2022-17162.html
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-21-009v211223/
•https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/publicaties/va-20-008v220520/

Toetstermen
1c.4; 1m.1; 2g.5;
2g.6
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Titel
Oplossing lijfrenteuitkering emigrant
verruimd [V13]

Verplicht gebruik
standaardmodellen UPO
en Pensioen 123
afgeschaft* [V09]

Verzachten
samentelregeling
Successiewet bij
bloedverwanten [V17]
Wet bedrag ineens, RVU
en verlofsparen* [V07]

Ontwikkeling
Bij de aankoop van een periodieke
uitkering met expirerend
lijfrentekapitaal kunnen zich
complicaties voordoen als de klant
op het moment van aankoop in het
buitenland woont. Begin 2018 heeft
het Verbond van Verzekeraars in een
circulaire een oplossing hiervoor
gepubliceerd. In januari 2022 is deze
oplossing verruimd.
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.
In een besluit van 13 april 2022 is
goedgekeurd dat onder bepaalde
voorwaarden de samentelregeling in
de Successiewet niet van toepassing
is op bloedverwanten.
In 2021 is de Wet bedrag ineens,
RVU (Regeling voor Vervroegde
Uittreding) en verlofsparen
gedeeltelijk in werking getreden. Dat
geldt voor het wetsonderdeel
verlofsparen en het grootste deel
van het wetsonderdeel RVU. Het
inmiddels herziene wetsonderdeel
bedrag ineens zal op een nader te
bepalen tijdstip in werking treden.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
verruiming van de oplossing kent en kan
toepassen.

Bronvermelding
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/ac
tueel/regeling-lijfrente-buitenland-verruimd

Toetstermen
1o.1; 1o.2*; 2h.1;
2i.1; 2i.2; 3d.1;
3d.2*

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent.

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

1b.8; 1m.12*;
2c.1; 2d.1*; 2d.2*

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

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2022-10935.html

1m.7; 2d.2*; 2g.2

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

1b.1; 1e.2; 1m.1;
1m.12*; 1o.1;
2g.5; 2h.1; 2i.2;
3b.3*; 3b.4; 3c.3;
3d.2*
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Titel
Wet toekomst
pensioenen* [V16]

Ontwikkeling
Door de invoering van de Wet
toekomst pensioenen wordt ons
pensioenstelsel de komende jaren
gewijzigd. Alle pensioenregelingen
moeten vóór 1 januari 2027 voldoen
aan de nieuwe regels. Het nieuwe
stelsel heeft voor de werknemer
gevolgen voor zowel zijn
ouderdomspensioen als zijn
nabestaandenpensioen. Daarnaast
start een experiment voor
pensioenopbouw door zelfstandig
ondernemers in de tweede pijler. In
de derde pijler wordt de fiscale
ruimte voor het doen van
lijfrentestortingen groter.

Toelichting
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Bronvermelding
•https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
36067_wet_toekomst_pensioenen
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/pensioen/toekomst-pensioenstelsel
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/pensioen/documenten/kamerstukken/2022
/03/30/wetsvoorstel-wet-toekomstpensioenen

Toetstermen
1b.1; 1m.12*;
1o.3; 2d.3*;
3b.3*; 2g.5; 2g.6;
3d.2*
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Wft module Zorgverzekeringen:
Titel
Besluit
verzekeringskeuringen
ex-kankerpatiënten [Z02]

Caribische studenten*
[Z29]

Convenant
Boedelrekening [Z25]

Einde
collectiviteitskorting op
zorgverzekering [Z12]

Extra verhoging
minimumloon [Z27]

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.
De verzekeringsplicht voor
Caribische studenten is vanaf 1 juli
2022 gewijzigd.

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
1c.1; 1i.10; 3e.1;
3e.2

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

1b.1; 1b.2; 1g.7;
1j.1; 3a.1

Op 1 juli 2022 is het Convenant
Boedelrekening ingegaan. Op basis
van dit convenant kunnen curatoren
en bewindvoerders bij faillissement
en WSNP-schuldsanering met
zekerheid een boedelrekening
openen bij de deelnemende banken.
De collectiviteitskorting op de
zorgverzekering is vanaf 1 januari
2023 vervallen.

Er wordt verwacht dat de kandidaat deze
ontwikkeling kent.

•https://www.zorgverzekeringslijn.nl/nieuw
s/verzekeringsplicht-voor-caribischestudenten-per-1-juli-2022-gewijzigd/
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
crt-2022-14619.html
•https://www.nvb.nl/nieuws/bankenzorgen-voor-boedelrekening-bijfaillissement-en-wsnp/

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

Het kabinet heeft in de
Voorjaarsnota besloten het
wettelijke minimumloon vanaf 1

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

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2020/09/22/minister-van-ark-eind-aancollectiviteitskorting-basiszorgverzekering
•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukke
n/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteld
etails&qry=wetsvoorstel%3A35872
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2022/06/17/minimumloon-voor-heteerst-extra-verhoogd

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

Bijlage 1: Overzicht geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023

1a.8; 3e.2

1c.3; 1c.4; 3e.2
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Titel

Invloed op beleid
zorgverzekeraar [Z03]
Kifid [Z04]

Medicijnenwissel [Z17]

Protocol
Incidentenwaarschuwing
ssysteem Financiële
Instellingen* [Z28]

Regeling Medische zorg
Ontheemden uit
Oekraïne* [Z18]

Ontwikkeling
januari 2023 in drie stappen te
verhogen. Dit heeft gevolgen voor de
hoogte van de sociale uitkeringen.
Verzekerden hebben verdergaande
inspraak gekregen in het beleid van
hun zorgverzekeraar.
Het Kifid breidt de laatste jaren zijn
dienstverlening verder uit.
De relevante uitbreidingen zijn:
- Kifid Kennis;
- de Geschillenregeling BKR.
Voor het verantwoord voorschrijven
van wisselende medicatie met
dezelfde stof is een leidraad
ontwikkeld voor voorschrijvers,
apothekers en zorgverzekeraars.
Deze leidraad draagt bij aan veilig,
doeltreffend en betaalbaar
voorschrijven van medicijnen.
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 het Protocol
Incidentenwaarschuwingssysteem
Financiële Instellingen (PIFI) herzien.
Ontheemden uit Oekraïne worden
niet centraal geadministreerd zoals
asielzoekers. Vaak hebben zij werk

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent.

•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-95.html

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

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

•https://www.kifid.nl/kifid-kennis-geeftinzicht-en-achtergrond-bij-regelmatigvoorkomende-klachten/
•https://www.kifid.nl/geschillenregelingbkr-gaat-over-naar-kifid/
Er wordt verwacht dat de kandidaat de
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk rapporten/2022/03/25/leidraad2.1 en 2.2 op hoofdlijnen kent en kan
verantwoord-wisselen-medicijnen
toepassen.

1a.11; 1a.12; 2a.6

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

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

1a.3; 1a.13; 1a.14

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

•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieu
ws/2022/06/29/zorgverzekeringontheemden-oekraine-verandert

1a.3; 1a.6; 1d.1;
1d.2; 1g.7; 1h.1;
2e.7
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1d.1; 1d.2; 1g.1;
1g.2; 1h.1; 1i.1;
1i.4; 1i.7; 2e.1;
2g.2; 3f.1
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Titel

Reglement van de Skgz
[Z16]

Ontwikkeling
en daarmee een BSN. Daardoor
moesten zij zich tot 1 juli 2022
verplicht voor zorg verzekeren. De
ontheemden uit Oekraïne doen
vaker dan asielzoekers in
asielzoekerscentra een beroep op de
reguliere zorgverleners. Om de
problemen op te lossen die daaruit
ontstonden, is de Regeling Medische
zorg Ontheemden uit Oekraïne
(RMO) ontwikkeld.
In deze regeling is o.a. vastgelegd:
- voor de ontheemden uit Oekraïne
met BSN vervalt de
verzekeringsplicht;
- al afgesloten zorgverzekeringen
worden beëindigd;
- het zorgpakket is vrijwel gelijk aan
het zorgpakket voor asielzoekers
(RMA);
- naast de zorg uit het basispakket
wordt bepaalde zorg buiten het
basispakket (beperkt) vergoed.
Er is een nieuw reglement
ontwikkeld voor het behandelen van
klachten door de SKGZ. Met dit
reglement wordt de samenhang
tussen de procedure bij de
Ombudsman en de procedure bij de
Geschillencommissie duidelijker. Het
aantal termijnen is in het nieuwe
reglement teruggebracht.

Toelichting

Bronvermelding
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
publicaties/2022/06/29/regeling-medischezorg-voor-ontheemden-uit-oekraine-rmoinformatie-voor-zorgverleners

Toetstermen

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

•https://www.skgz.nl/nieuw-reglementvoor-het-behandelen-van-klachten-door-deskgz/
•https://www.skgz.nl/wpcontent/uploads/2022/02/ReglementOmbudsman-en-GeschillencommissieZorgverzekeringen-geldig-vanaf-1-januari2022.pdf

1a.9; 1a.11; 2a.6
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Titel
Schuldhulpverlening
[Z06]

Single Digital Gateway
[Z07]

Ontwikkeling
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);
- de Wet kwaliteit
incassodienstverlening;
- de Wet opleggen betalingsregeling
door de rechter.
Op grond van de Verordening Single
Digital Gateway zijn Europese
lidstaten verplicht om 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. De dienstverlening

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

Bronvermelding
•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
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2022-186.html
•https://www.internetconsultatie.nl/rechter
lijkebetalingsregeling/b1

Toetstermen
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 kan
uitleggen welke zaken of belangen van de
klant onder de dekking van
zorgverzekeringen en aanvullende
ziektekostenverzekeringen kunnen worden
geschaard.

•https://europa.eu/youreurope/index_nl.ht
m
•https://www.digitaleoverheid.nl/overzichtvan-alle-onderwerpen/europa/singledigitale-gateway/

1b.1; 1c.8; 1g.7
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Titel

Stichting Tuchtraad
Verzekeraars [Z08]

Stijging AOW-leeftijd
[Z93]

UBO-register [Z09]

Verdrag sociale
zekerheid tussen
Nederland en Marokko
[Z10]

Ontwikkeling
van Nederlandse zorgverzekeraars
valt hier ook onder. Burgers kunnen
op het informatieportaal 'Your
Europe' informatie vinden over
onder andere de zorgverzekering in
een ander Europees land.
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 de Wet verandering koppeling
AOW-leeftijd is vastgelegd dat vanaf
2026 een stijging van de
levensverwachting met één jaar tot
een stijging van de AOW-leeftijd en
de pensioenrichtleeftijd met acht
maanden leidt.
Op 27 september 2020 is het UBOregister opengesteld in navolging op
de vierde anti-witwasrichtlijn.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

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.9; 1a.11;
1a.12; 2a.6

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

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

1c.3; 1c.4

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

1a.6; 1b.3; 1f.5;
1j.2; 2a.2; 2c.1;
2c.2; 3e.1; 4a.1;
4a.3

Het socialezekerheidsverdrag met
Marokko is gewijzigd. Dit heeft
gevolgen voor verzekerden die
tijdelijk in Marokko verblijven en
zorg nodig hebben.

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://wetten.overheid.nl/BWBV0001011/
2021-01-01#Verdrag_2
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1d.1; 1d.2; 1g.2;
1g.7; 1h.1; 1l.1;
1l.4

45

Titel
Vergelijkingskaart* [Z26]

Vergoeding van
ongecontracteerde zorg
bij
restitutieverzekeringen
[Z11]

Verplichte
assurantiebelasting bij
dubbele vergoeding
[Z23]

WAMCA [Z13]

Ontwikkeling
Op 1 januari 2023 wordt de
vergelijkingskaart geïntroduceerd.
De vergelijkingskaart zal het
dienstverleningsdocument (DVD)
vervangen.
Het is zorgverzekeraars toegestaan
om bij een restitutiezorgverzekering
een deel van de rekening van een
behandeling niet te vergoeden.
Zorgverzekeraars moeten in dat
geval per rekening aantonen
waarom deze onredelijk hoog is.
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 vanaf 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
ontwikkeling kent en kan toepassen.

Bronvermelding
•https://www.internetconsultatie.nl/besluit
vergelijkingskaart

Toetstermen
1a.10; 2e.1; 2e.9

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

•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

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

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

1c.6; 1f.2; 1f.14;
1f.15

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

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

1a.11; 2a.6; 2e.1;
3e.2; 4a.2
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Titel

Ontwikkeling

Toelichting

Wijziging Wet digitale
overheid [Z19]

Op grond van de Europese richtlijn
over toegankelijkheid van
overheidswebsites en apps treedt de
Wet digitale overheid (Wdo)
gefaseerd in. De Wdo regelt dat
Nederlandse burgers en bedrijven
veilig en betrouwbaar kunnen
inloggen bij de (semi-)overheid. Dit
heeft gevolgen voor de huidige
DigiD.
De afgelopen jaren zijn er
verschillende wijzigingen
doorgevoerd in de dekking van de
zorgverzekering, onder meer:
- wijziging vergoeding NIPT;
- verruiming vergoeding van zittend
ziekenvervoer naar onder andere
dagbehandeling;
- vergoeding voor verblijf in de
nabijheid van een ziekenhuis in
verband met CAR-T-celtherapie;
- vergoedingsbeperking bepaalde
sterktes van geneesmiddelen;
- vrijstelling voor het eigen risico bij
orgaandonatie, ook voor zorgkosten
die na 13 weken na de donatie
worden gemaakt door de donor;
- geneeskundige zorg voor specifieke
patiëntengroepen (gzsp);
- verlenging fixatie van de hoogte
van het eigen risico;

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

Wijzigingen in de dekking
van de zorgverzekering
(pakketadvies)* [Z14]

Er wordt verwacht dat de kandidaat de
ontwikkeling kent en kan toepassen.
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Bronvermelding
slachtoffers-een-collectieveschadevergoeding-eisen
•https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/
34972_wet_digitale_overheid

Toetstermen

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2022/05/20/kamerbrief-overwijziging-basispakket-zorgverzekeringswet2023
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st
b-2020-337.html
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen
/zorgverzekering/vraag-enantwoord/veranderingen-basispakket
•https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwso
verzicht/2021/juli/zorgverzekeraartoegestaan-alleen-bepaalde-sterktegeneesmiddel/
•https://www.zorginstituutnederland.nl/act
ueel/nieuws/2022/02/28/medicijn-saxendain-basispakket-voor-kleine-groep-meternstig-overgewicht

1d.1; 1d.8; 1h.1;
1l.1; 1l.4; 2e.7;
2g.2; 2g.4; 3c.1;
3f.2; 3f.3

1a.14; 1b.2;
1i.13*; 2e.1
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Titel

Wijzigingsbesluit
financiële markten 2022II* [Z24]

Ontwikkeling
- beëindigen van de vergoeding van
calcifediol en colecalciferolbevattende geneesmiddelen
(vitamine D);
- onder voorwaarden vergoeding
medicijnen bij obesitas.
Het Wijzigingsbesluit financiële
markten 2022-II wijzigt relevante
wet- en regelgeving.
De relevante wijzigingen zijn:
- de aanpassing van artikel 7:930 van
het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het recht op
premierestitutie door de
verzekeraar;
- de wettelijke verankering van
‘onafhankelijk advies’ en
schadeprovisietransparantie.

Toelichting

Bronvermelding

Toetstermen

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

•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2022/06/13/wijzigingswetfinanciele-markten-2022-ii-wetsvoorstel

1f.2; 1f.13; 1f.14;
1f.17; 1f.18;
1i.10; 1k.9; 3e.1
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