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Bijlage 2: Overzicht niet-geselecteerde ontwikkelingen PE-examens 2023 

 

 
 
 
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 2023 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 

Aangepaste Handreiking voor 
Beveiligingsmaatregelen 
Buitenterreinen 

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

Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Te oud op peildatum 

Aanpassing omgevingswet, 
hogere notariskosten 

- Wft Hypothecair krediet Niet tijdig bekend of 
definitief 

Aanpassing van de regeling 
voor waardeoverdracht en 
afkoop klein pensioen en 
invoering van afkoop klein 
nettopensioen 

Het is nu ook mogelijk (behalve uitzonderingen) dat pensioenuitvoerders 
kleine pensioenen die zijn ontstaan na collectieve beëindiging – en niet alleen 
na individuele beëindiging – automatisch overdragen. Ook voor het recht van 
pensioenuitvoerders op tussentijdse afkoop en afkoop bij ingang speelt de 
reden van het kleine pensioen (collectieve dan wel individuele beëindiging) 
geen rol meer. Daarnaast is het recht op afkoop van kleine nettopensioenen 
ingevoerd. 

Wft Pensioen Buiten curriculum 

Aanpassing van de regeling 
voor waardeoverdracht en 
invoering van afkoop klein 
netto pensioen en 
nettolijfrente 

Sinds de aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en invoering van 
afkoop klein netto pensioen en nettolijfrente is het recht voor 
belastingplichtigen op afkoop van kleine nettolijfrenten ingevoerd. 

Wft Vermogen Niet relevant (meer) 

Aansprakelijkheid werkgever 
inz covid 

Werkgevers die werknemers verplichtten om naar het werk te komen. Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Actualisatie Gedragscode 
Verwerking Persoonsgegevens 
Zorgverzekeraars 

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

Wft Zorgverzekeringen Te oud op peildatum 

Adequate pensioenregeling 
voor payrollmedewerkers  

Payrollmedewerkers hebben vanaf 1 januari 2021 recht op een pensioen dat 
gelijk is aan die van de medewerkers in vaste dienst bij de opdrachtgever. Het 
alternatief is dat het payrollbedrijf (onder voorwaarden) een eigen 
pensioenregeling treft. 

Wft Pensioen Te oud op peildatum 

Advanced Driver Assistance 
Systems  

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) ondersteunen de autobestuurder 
in het uitvoeren van taken tijdens het autorijden. Het gaat om systemen die 
de bestuurder informeren, waarschuwen of ingrijpen in het gedrag van het 
voertuig bij taken als navigeren, afstand houden, koers houden, detectie van 
obstakels, automatisch inhalen en inparkeren et cetera. Van het veilig gebruik 
van deze systemen wordt een gunstige bijdrage verwacht aan 
verkeersveiligheid, doorstroming en andere beleidsdoelen. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Niet tijdig bekend of 
definitief 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

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. 

Wft Inkomen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Afhandeling letselschade Nieuw Kifid reglement Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Niet relevant (meer) 

Aflossingsvakantie - Wft Hypothecair krediet Niet relevant (meer) 

AFM Guidance over 
Keuzebegeleiding 

- Wft Pensioen Niet tijdig bekend of 
definitief 

AFM treedt op tegen 
gestandaardiseerd maatwerk 

De AFM wijst aanbieders van hypothecair krediet erop dat maatwerk 
voldoende moet worden uitgelegd op individueel niveau. Anders gaat het om 
standaardisering van maatwerk en dat zou een hellend vlak kunnen zijn 
waarmee onverantwoorde kredietverstrekking geriskeerd wordt. In een 
maatwerksituatie moet te allen tijde rekenkundig vastliggen dat (de lasten 
van) een hypothecair krediet in het specifieke geval verantwoord zijn voor de 
kredietnemer. 

Wft Hypothecair krediet Maatschappijspecifiek 

Afschaffen collectiviteitskorting Afschaffing collectiviteitskorting basiszorgverzekering per 1 januari 2023. Wft Basis Buiten curriculum 

Afschaffen middelingsregeling - Wft Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Akte van cessie Door een akte van cessie kan een verzekerde zijn recht op vergoeding door de 
zorgverzekeraar overdragen aan de zorgaanbieder. Sommige 
zorgverzekeraars nemen in de polisvoorwaarden een cessieverbod op, wat 
kan botsen met het belang van de verzekerde. 

Wft Zorgverzekeringen Te oud op peildatum 

Basisbetaalrekening Met de invoering van de Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening 
Nederlanders buiten de Europese Unie krijgen Nederlanders buiten de 
Europese Unie het recht om een basisbetaalrekening bij een Nederlandse 
bank te openen en aan te houden. 

Wft Basis 

Niet relevant (meer) 

Besluit financieel 
toetsingskader 
pensioenfondsen 

Wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in 
verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie. Op 9 juni is dit besluit 
gewijzigd om het mogelijk te maken dat pensioenen eerder geindexeerd 
kunnen worden 

Wft Pensioen Niet relevant (meer) 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

-- 
Op 1 juli 2022 is het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen 
gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar 
onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels. Dit is 
gelijk aan de regels zoals die ook in de transitieperiode naar het nieuwe stelsel 
gelden. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/13/mogelijkheid-
indexatie-pensioenfondsen-verruimd 

Betaald ouderschapsverlof Het kabinet wil de uitkering voor het betaald ouderschapverlof verhogen van 
50 naar 70 procent van het dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus 
2022. 
Ouders hebben vanaf 2 augustus aanstaande recht op negen weken betaald 
ouderschapsverlof. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het 
eenvoudiger het ouderschapsverlof op te nemen. 
Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als zij de negen 
weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben 
ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een 
kind. 
De verhoging van het betaald ouderschapsverlof past in de brede agenda van 
het kabinet om de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker te maken en 
om te werken aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Hier hoort onder 
meer het bestrijden van loonverschillen bij, een royalere 
kinderopvangregeling en het werken aan een betere representatie aan de top 
bij bedrijven en de overheid. 

Wft Inkomen Niet relevant (meer) 

Beveiligingseisen keyless-entry 
auto’s 

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

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Te oud op peildatum 

Breed offensief Per 1 januari 2023 wordt een pakket maatregelen (het breed offensief) 
ingevoerd, om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te 

Wft Basis Niet tijdig bekend of 
definitief 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

helpen en aan het werk te houden. Dit heeft gevolgen voor de 
Participatiewet. 

Checklist om nabestaanden te 
helpen bij regelen bankzaken 

- Wft Basis 
Niet relevant (meer) 

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

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Maatschappijspecifiek 

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

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Te oud op peildatum 

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

Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Te oud op peildatum 

Collectiviteiten AOV Aftrekbaarheid van premie. Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Compensatie 
transitievergoeding na twee 
jaar ziekte 

Vanaf 1 april 2020 is de Regeling compensatie transitievergoeding in werking 
getreden. 
- Jurisprudentie slapend dienstverband: op 8 november 2019 heeft de Hoge 
Raad uitspraak gedaan over "slapende dienstverbanden". 
- Jurisprudentie: geen gedeeltelijke transitievergoeding voor gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemer die tegen een lager salaris aangepast werk 
gaat doen.   
(wel recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een substantieel 
urenverlies.) 
- In een brief van de minister aan de Tweede Kamer van 13 december 2019 
geeft de minister duidelijkheid over: 
• maximering compensatie transitievergoeding;  
• transitievergoeding na slapende dienstverbanden. 

Wft Inkomen Te oud op peildatum 

Consumenten kunnen 
uitgesteld betalen 

Consumenten kunnen uitgesteld betalen. Dit is een risico terwijl banken juist 
meer producten ontwikkelen die hieraan bijdragen. 

Wft Consumptief krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Convenant Contant Geld Op 7 april 2022 is de Convenant Contant Geld in werking getreden. Op basis 
van dit convenant blijft contant geld bruikbaar, beschikbaar en bereikbaar 
voor consumenten in Nederland. 

Wft Basis Geen nieuwe 
ontwikkeling 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Dagloonbesluit schrijnende 
gevallen 

Dagloonbesluit om te komen tot oplossingen voor schrijnende gevallen. Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Delegatiebepalingen 
tegemoetkoming schrijnende 
gevallen 

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld een juridische grondslag te regelen 
om de schrijnende gevolgen van onterecht handelen van de Belastingdienst 
op te lossen of op zijn minst te verzachten. Op grond daarvan kunnen bij 
algemene maatregel van bestuur (AMvB) gevallen worden aangewezen die 
voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. 

Wft Basis Buiten curriculum 

Dominante oorzaak Dominante oorzaak - HR 4 juni 2021 - Nr. ECLI:NL:HR:2021:815 Er ontstaat 
schade door twee oorzaken. Eén oorzaak is verzekerd en de tweede oorzaak 
niet.  

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Duurzaamheid Duurzame investeringen in woonhuis – invloed op de schadeverzekeringen. 
Welke subsidies kunnen huiseigenaren krijgen? De adviseur moet in 
hoofdlijnen kunnen vertellen welke subsidies er nu mogelijk zijn voor het 
verduurzamen van het huis. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Einde doorlopend krediet Er worden geen nieuwe DK’s meer verstrekt sinds begin 2022. Wft Consumptief krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Elektrische fiets en AVB Schade door een elektrische fiets is niet op elke AVB gedekt. Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Te oud op peildatum 

Energielabel Investering in verduurzaming zorgt ook voor een stijging in woningwaarde. 
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker rond de verkoop van een woning. 

Wft Hypothecair krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Essentiële-informatiedocument Vanaf 1 januari 2022 vervangt het Essentiële-informatiedocument (Eid) de 
Essentiële beleggingsinformatie (Ebi). 

Wft Basis 
Te oud op peildatum 

Funderingsschade, 
aardbevingsschade en 
opstalverzekering 
 

Door diverse redenen hebben particulieren schades aan de eigen woning. 
Vaak gaat het om schades die niet te verzekeren zijn. Ongeveer 1 miljoen 
huizen in Nederland dreigen te verzakken door een laag grondwaterpeil. 
Aardbevingsschade is ook een actueel onderwerp in Groningen en delen van 
Drenthe.  

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Geactualiseerde versie AFM 
Leidraad Tweedepijler 
pensioenadvies 

- Wft Pensioen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Gebruik machtiging ten 
behoeve van een behandeling 

Aan het gebruik en het doel van het opvragen van medische gegevens door 
zorgverzekeraars ten behoeve van het verstrekken van een machtiging zijn 

Wft Zorgverzekeringen Te oud op peildatum 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

regels verbonden. Deze regels zijn aangescherpt op basis van jurisprudentie in 
2019. 

Gedragscode geïnformeerde 
verlenging en 
contractstermijnen particuliere 
schade- en 
inkomensverzekeringen 

Het Verbond van Verzekeraars heeft vanaf 1 januari 2019 de ‘Gedragscode 
geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en 
inkomensverzekeringen’ aangepast. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Te oud op peildatum 

Handreiking (CAP) inhaal en 
inkoop van pensioen  

De wijze waarop de fiscale ruimte om pensioen in te halen en in te kopen 
moet worden vastgesteld volgens de Belastingdienst (CAP) is uitgebreid 
(versie 15 mei 2020). 

Wft Pensioen Te oud op peildatum 

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

De handreiking van de Belastingdienst (versie 30 april 2021) behandelt diverse 
aspecten van de compensatie ter voorkoming van een belaste schenking als 
gevolg van het prijsgeven van pensioen bij uitfaseren van pensioen in eigen 
beheer. 

Wft Pensioen Niet relevant (meer) 

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

De handreiking van de Belastingdienst (versie 30 april 2021) behandelt diverse 
aspecten van de compensatie ter voorkoming van een belaste schenking als 
gevolg van het prijsgeven van pensioen bij uitfaseren van pensioen in eigen 
beheer. 

Wft Vermogen Buiten curriculum 

Harmonisatie arbeidsrecht  Harmonisatie arbeidsrecht met Europa, waardoor studiekosten en studietijd 
van de werkgever komt. 

Wft Inkomen Buiten curriculum 

Herziening partneralimentatie Vanaf 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking 
getreden. Hierdoor is de maximale wettelijke duur van de partneralimentatie 
gewijzigd. 

Wft Vermogen Te oud op peildatum 

Hoofdlijnenbrief van minister 
Van Gennip 

- Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Impact private lease op 
leencapaciteit hypothecair 
krediet 

De impact van private-leaseovereenkomsten op de leencapaciteit bij 
hypothecaire kredieten is veranderd, nu in 2022 de BKR-registratie gewijzigd 
is. 

Wft Hypothecair krediet Onvoldoende impact op 
het adviestraject 

Infographic verzekerbaarheid 
klimaatrisico’s 

Het Verbond van Verzekeraars heeft een infographic gepubliceerd waarin de 
consument snel antwoord kan vinden op vragen over de verzekerbaarheid 
van klimaatrisico’s. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Informatie Knooppunt 
Zorgfraude 

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

Wft Zorgverzekeringen Buiten curriculum 

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

Wft Hypothecair krediet Te oud op peildatum 

Instrumenten ter bevordering 
van arbeidsdeelname 

In de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (3 juli 2019) wijzigt LIV en 
Jeugd-LIV: 
- Vanaf 1 januari 2020:  
• LIV maximaal €1000; 
• Jeugd-LIV gehalveerd. 
- Vanaf 1 januari 2024:  
• Jeugd-LIV vervalt. 
 
Om het voor werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en voor hun 
toekomstige werkgever inzichtelijker te maken voor welke regeling of subsidie 
de werkzoekende in aanmerking komt, is er in maart 2019 een digitale 
regelhulp, het financieel CV,  gelanceerd. 

Wft Inkomen Niet relevant (meer) 

Juridische kosten bij schikking Wil een rechtsbijstandverzekeraar geen rechtsbijstand meer verlenen aan een 
klant, maar krijgt de klant alsnog voor een deel gelijk of treft hij een schikking? 
Dan moet de rechtsbijstandverzekeraar de volledige juridische kosten 
vergoeden van de klant. Dit heeft de Geschillencommissie van 
het Kifid duidelijk gemaakt. https://www.kifid.nl/wp-
content/uploads/2022/02/Uitspraak-2022-0102.pdf 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Onvoldoende impact op 
het adviestraject 

Kifid-uitspraak inz 
crowdfunding 

Voor het eerst dat Kifid zich moet uitspreken in een crowdfunding-zaak. Kifid 
wijst de klacht af, omdat het platform niet tekortgeschoten is. 

Wft Vermogen Niet relevant (meer) 

Klimaatverandering Invloed van klimaatveranderingen op schadeverzekeringen. Wat zijn de 
gevolgen voor de woonverzekeringen? 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Klimaatverandering  Impact klimaatverandering op hypothecair kredietverstrekking, met name 
verzakkingsproblematiek in grote delen van Nederland. 

Wft Hypothecair krediet Niet tijdig bekend of 
definitief 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Leeftijdsgrens 
kostendelersnorm van 21 jaar 
naar 27 jaar 

Het kabinet verhoogt de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm van 21 jaar 
naar 27 jaar. Het kabinet wijzigt de berekening van de kostendelersnorm niet. 
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de 
wijzigingen online gezet voor advies. De wijzigingen moeten ingaan op 1 
januari 2023. https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingkostendelersnorm 

Wft Inkomen Niet relevant (meer) 

Lichte elektrische voertuigen 
(LEV’s) 

Steeds vaker worden zogenaamde e-steps aangeboden op de Nederlandse 
markt. De meeste van deze e-steps zijn niet toegelaten op de openbare weg. 
Het risico op schade door deze voertuigen neemt toe. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Niet tijdig bekend of 
definitief 

Long Covid en WIA - Wft Inkomen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Maatregelen stalbranden Pakket maatregelen dat minister Schouten aan Tweede Kamer heeft 
voorgesteld, moet aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers verminderen. 
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/verbond-verheugd-over-
voorstel-terugdringen-stalbranden 

Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Niet tijdig bekend of 
definitief 

Minimumloon en minimum 
jeugdloon 

Vanaf 1 juli 2019 is de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het 
volledige minimumloon stapsgewijs verlaagd naar 21 jaar. 
Ook is het percentage minimumloon voor 18- t/m 20-jarigen stapsgewijs 
verhoogd. 
De LIV geldt vanaf 1 juli 2019 ook voor 21-jarigen. 
Werkgevers kunnen voor de loonstijging van 18- t/m 20-jarigen een deel 
terugkrijgen via de compensatieregeling: Tegemoetkoming verhoging 
minimumloon. 

Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

MKB verzuim-
ontzorgverzekering 

Kleine werkgevers ervaren de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als een 
zware verplichting, zowel financieel als niet-financieel. Om deze last te 
verlichten, heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
aantal maatregelen genomen. Een van de maatregelen is de MKB verzuim-
ontzorgverzekering (vanaf 1 januari 2020). In een kaderconvenant en een 
productconvenant is de MKB verzuim-ontzorgverzekering verder uitgewerkt. 

Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Nabestaanden checklist NVB De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een online checklist 
ontwikkeld waar nabestaanden eenvoudig kunnen nagaan of ze een 
verklaring van erfrecht nodig hebben om te kunnen beschikken over de 
bankrekening van de overledene. 

Wft Basis Geen nieuwe 
ontwikkeling 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Nationaal Regime Vanwege de invoering van MiFID II vanaf 3 januari 2018 is het Nationaal 
Regime vanaf 1 april 2019 aangepast. De aanpassingen hebben betrekking op 
de dossiervorming, de informatieverstrekking, het advies en 
kostentransparantie. 

Wft Vermogen Te oud op peildatum 

Nieuwe voorwaarden 
Beursbrand 

- Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Buiten curriculum 

Oekraïne Wat betekent het opvangen van Oekraïense vluchtelingen voor 
verzekeringen? 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Omslagstelsel voor waardering 
pensioen in eigen beheer 

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2021 inzake omslagstelsel voor 
waardering pensioen in eigen beheer. 

Wft Pensioen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Ondersteuning energiekosten - Wft Basis Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Ontslag bij ziekte in 
uitzendbeding is nietig 

Een bindende uitspraak van de Hoge Raad over ontslag bij ziekte als er sprake 
is van een uitzendbeding. De Hoge Raad stelt vast dat dit ontslag in strijd is 
met de wettelijke bepalingen over het ontslagverbod bij ziekte. Een dergelijk 
ontslag is dan ook nietig. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor 
uitzendbureaus. Uitzendkrachten met een uitzendbeding kwamen bij ziekte in 
de Ziektewet terecht; nu hebben ze recht op loondoorbetaling bij Ziekte door 
het uitzendbureau. 

Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Onzeker pensioeninkomen - Wft Hypothecair krediet Niet tijdig bekend of 
definitief 

Opleggen betalingsregeling 
door de rechter  

Het wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter.  Wft Basis Buiten curriculum 

Opleggen betalingsregeling 
door de rechter  

Het wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter ligt nu voor. Wft Zorgverzekeringen Buiten curriculum 

Oudedagsverplichting van de 
directeur-grootaandeelhouder 

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kon tot 2020 zijn pensioen in eigen 
beheer omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Deze ODV kan in de 
vennootschap worden aangehouden. In dat geval gelden specifieke 
voorwaarden met betrekking tot de ingangsdatum, looptijd en het vaststellen 
van de hoogte van de uitkering. De ODV kan ook worden omgezet in een 
bancaire of verzekerde lijfrente. In dat geval gelden de reguliere 
voorwaarden. 

Wft Vermogen Te oud op peildatum 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Overbruggingsmaatregelen 
voor uitgestelde Wet 
pensioenverdeling bij scheiding 

De geplande ingangsdatum voor nieuwe wetgeving voor het verdelen van 
pensioenen als gevolg van echtscheiding (Wet pensioenverdeling bij 
scheiding) is opgeschoven naar 1 januari 2027. Hierdoor zullen echter ook 
goede elementen van de voorgestelde Wet pensioenverdeling bij scheiding 
pas in 2027 in werking treden. Dit is ongewenst. Er zijn enkele 
overbruggingsmaatregelen geïntroduceerd die per 1 juli 2023 ingaan. 

Wft Pensioen Buiten curriculum 

Overdracht DGA pensioen  Hoge Raad 11 maart 2022: Bij overdracht DGA pensioen geen rekening 
houden met indexatie. 

Wft Pensioen Buiten curriculum 

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

Wft Inkomen Buiten curriculum 

Overstroming en neerslag - Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Pan-Europees Persoonlijk 
Pensioenproduct 

Op 14 augustus 2019 is een Europese verordening in werking getreden die het 
aanbieden van het pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP) vanaf 15 
augustus 2020 mogelijk maakt. 

Wft Vermogen Te oud op peildatum 

Passend consumptief krediet De VFN heeft vanaf 1 mei 2019 verschillende wijzigingen doorgevoerd in de 
VFN Gedragscode. Deze wijzigingen moeten ervoor zorgen dat een 
consumptief krediet beter bij de kredietnemer past. 
 
De wijzigingen hebben betrekking op: 
-het aansluiten van het krediet bij de financiële situatie van de klant 
gedurende de looptijd; 
-de maximale looptijd voor doorlopende kredieten; 
-de locked-up problematiek; 
-de verplichtingen van de aanbieder en de intermediair bij het actualiseren 
van een consumptief krediet. 

Wft Consumptief krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Pensioenopbouw voor 
zelfstandigen/ AOV voor ZZP-
ers 

- Wft Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Regeling aanpak flitskrediet Vanaf 1 januari 2020 is de Regeling aanpak flitskrediet in werking getreden. 
Deze regeling heeft tot doel kwetsbare klanten beter te beschermen tegen 
buitenlandse aanbieders van dure minileningen. 

Wft Consumptief krediet Te oud op peildatum 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Regeling aanpak flitskrediet Vanaf 1 januari 2020 is de Regeling aanpak flitskrediet in werking getreden. 
Deze regeling heeft tot doel kwetsbare klanten beter te beschermen tegen 
buitenlandse aanbieders van dure minileningen. 

Wft Hypothecair krediet Te oud op peildatum 

Regeling 
informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars aan 
consumenten  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Regeling informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars aan consumenten herzien. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Te oud op peildatum 

Regeling 
informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars aan 
consumenten  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Regeling informatieverstrekking 
ziektekostenverzekeraars aan consumenten herzien. 

Wft Zorgverzekeringen Te oud op peildatum 

Regeling zorgverzekering in 
verband met het 
vereenvoudigen van de 
wanbetalersbijdrage 

Er zijn regels opgesteld waar zorgverzekeraars aan moeten voldoen om de 
instroom in de wanbetalersregeling terug te dringen. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Te oud op peildatum 

Rentemiddeling Op 1 juli 2019 is het BGfo gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de renteopslag na 
rentemiddeling. De AFM heeft van haar wettelijke bevoegdheid gebruik 
gemaakt om nadere invulling te geven aan de vaststelling van het financiële 
nadeel van de geldverstrekker. 

Wft Hypothecair krediet Te oud op peildatum 

Safety Priority Services Als eerste Europese land is het straks in Nederland mogelijk dat je auto of 
navigatiesysteem je waarschuwt bij een naderend voertuig met zwaailicht en 
sirene.  

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Niet relevant (meer) 

Samenloop CAR-verzekering - 
AVB-verzekering 

Uitspraak Gerechtshof Den Haag 26 april 2022. Samenloop CAR-verzekering - 
AVB-verzekering. 

Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Buiten curriculum 

Samenwerkingsverbanden Op 16 november 2021 heeft de AFM met de publicatie van Rapport 
Marktindrukken aandacht gevraagd voor o.a. samenwerkingen. Financiële 
dienstverleners werken steeds vaker samen, bijv. bij uitbesteding en/of via 
dienstverlening met freelance medewerkers. Daarbij past een schriftelijke 
vastlegging van de samenwerkingsafspraken tussen de financiële 
dienstverlener en de samenwerkende partij onder andere van belang voor het 
waarborgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering (art. 4:11 Wft en 
art. 4:15 Wft).    

Wft Basis Buiten curriculum 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Scenariobedragen in 
pensioenoverzichten 

Zowel mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) als het Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO) is uitgebreid met drie scenariobedragen. 

Wft Vermogen Te oud op peildatum 

Scenariobedragen, scenariosets 
en rekenmethodes 

De weergave van het te bereiken ouderdomspensioen door 
pensioenuitvoerders vindt plaats door drie scenario’s. Er zijn drie 
rekenmethodes (Uniforme Rekenmethodiek) om tot de scenariobedragen te 
komen, waarbij pensioenuitvoerders gebruik maken van de scenariosets van 
DNB. 

Wft Pensioen Te oud op peildatum 

Single Digital Gateway 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 
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. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Niet relevant (meer) 

Studiekosten Op het gebied van studiekosten zijn wijzigingen doorgevoerd. 
De relevante wijzigingen zijn: 
- de introductie van de subsidieregeling STAP-budget per 1 januari 2022; 
- het verbod om voor volgens de wet of CAO  verplichte scholing een 
studiekostenbeding met medewerkers aan te gaan per 1 augustus 2022. 

Wft Consumptief krediet Buiten curriculum 

Subsidie voor zorg-werkgevers Subsidie beschikbaar te hebben als ZORG-werkgevers kiezen voor uitstel 
ontslag na twee jaar ziekte, en gaan voor vrijwillige verlenging van de 
loondoorbetaling. 

Wft Inkomen Buiten curriculum 

Tijdelijk uitwonend kind https://www.platform-flink.nl/artikel/910-dossier-jurisprudentie-kifid-schade-
aan-spullen-van-tijdelijk-uitwonend-kind-gedekt. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Geen nieuwe 
ontwikkeling 

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

Wft Vermogen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Uitbreiding dienstverlening 
Stichting Salvage 

Stichting Salvage heeft vanaf 1 maart 2019 ook bij branden met 
asbestverspreiding een coördinerende rol. Vanaf 1 mei 2020 heeft Stichting 
Salvage mandaat om ook in actie te komen bij aanrijdingschade waarbij een 
motorrijtuig en een gebouw betrokken zijn. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Te oud op peildatum 

Uitbreiding dienstverlening 
Stichting Salvage  

Stichting Salvage heeft vanaf 1 maart 2019 ook bij branden met 
asbestverspreiding een coördinerende rol.  Vanaf 1 mei 2020 heeft Stichting 

Wft Schadeverzekeringen 
zakelijk 

Te oud op peildatum 

https://www.platform-flink.nl/artikel/910-dossier-jurisprudentie-kifid-schade-aan-spullen-van-tijdelijk-uitwonend-kind-gedekt.
https://www.platform-flink.nl/artikel/910-dossier-jurisprudentie-kifid-schade-aan-spullen-van-tijdelijk-uitwonend-kind-gedekt.
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Salvage mandaat om ook in actie te komen bij aanrijdingschade waarbij een 
motorrijtuig en een gebouw betrokken zijn. 

Verbetering adreskwaliteit in 
de basisregistratie personen  

De uitkering van levensverzekeringen aan onvindbare begunstigden – 
personen van wie de adresgegevens ontbreken - krijgt een belangrijke impuls. 
Dat is het gevolg van een wijziging in de regelgeving waardoor de betrokken 
levensverzekeraar bij het overlijden van een verzekerde voortaan een bericht 
kan ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).  
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/impuls-voor-uitkering-aan-
onvindbare-begunstigden  
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=202
2Z12439&did=2022D25687  

Wft Vermogen Buiten curriculum 

Verbod dienstverlening 
trustkantoren gericht op 
Russische geldstromen 

- Wft Vermogen Buiten curriculum 

Verduurzaming Visie op de Financiering van Verduurzaming in Nederland Wft Consumptief krediet Maatschappijspecifiek 

Verhoging tarief inkomen uit 
aanmerkelijk belang (box 2) en 
aanpassingen 
vennootschapsbelasting 

Het box 2-tarief (inkomen uit aanmerkelijk belang) is de afgelopen jaren een 
aantal keer verhoogd. Het lage tarief van de vennootschapsbelasting is 
verlaagd en het hoge tarief is verhoogd. De winstgrens, tot waar het lage 
tarief van de vennootschapsbelasting geldt, is verhoogd. 

Wft Vermogen Niet relevant (meer) 

Verplichte AOV - Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Verschil adviseren en 
informeren 

De AFM heeft de Interpretatie informeren en adviseren uitgegeven. Wft Basis Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Vertrouwen in koopproces Makelaars gaan biedingsproces transparanter maken (biedlogboek). Wft Hypothecair krediet Niet relevant (meer) 

Vervallen energiecontracten - Wft Hypothecair krediet Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Verzamelwet pensioenen 2019 Er zijn maatregelen genomen ter verbetering van de pensioenwetgeving. 
De relevante wijzigingen zijn onder andere: 
- waardeoverdracht; 
- overbruggingspensioen; 
- versterken medezeggenschap bij kleine ondernemingen. 

Wft Pensioen Te oud op peildatum 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Verzekeraars transparanter 
over afschrijving inboedel en 
bagage 

Het uit te keren bedrag bepaalt de verzekeraar aan de hand van de zogeheten 
afschrijvingstabel. Deze tabel wordt standaard toegevoegd aan de 
Verzekeringskaart van reis-, inboedel- en recreatiewoningverzekeringen. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Te oud op peildatum 

Voortzetting overgangsrecht 
hybride lijfrenten 

Vanaf 1 januari 2021 is het overgangsrecht voor op 2001 bestaande zuivere 
saldolijfrenten geëindigd. Conform Belastingplan 2020 is het overgangsrecht 
voor hybride lijfrenten (lijfrenten waarbij de premie deels wel en deels niet in 
aftrek kon worden gebracht) ongewijzigd voortgezet. 

Wft Vermogen Te oud op peildatum 

Waardering geschonken 
woning of koopsom  

Via een WOB-verzoek is openbaar geworden hoe een (deels) geschonken 
woning of een (deels) kwijtgescholden koopsom voor die woning wordt 
gewaardeerd voor de schenkbelasting 
(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/woo-
besluiten/2022/06/03/besluit-op-wob-verzoek-over-waarderingsmethodiek-
binnen-de-successiewet-bij-schenking-van-woning/wob-woo-
waarderingsmethodiek-binnen-Successiewet-bij-schenking-woning.pdf). Na 
publicatie van de beleidsdocumenten is een Waarderingsbesluit 
geactualiseerd op 24 juni 2022 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16195.html). 

Wft Vermogen Buiten curriculum 

werkenaanonspensioen.nl De informatieve website https://www.werkenaanonspensioen.nl/ Wft Pensioen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Werknemersbescherming 
wordt uitgebreid 

Op 1 augustus 2022 gaat de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in. Het doel van de Wet implementatie EU-
richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is de 
arbeidsvoorwaarden van werknemers verbeteren 

Wft Basis Buiten curriculum 

Wet arbeidsmarkt in balans Vanaf 1 januari 2020 is het grootste deel van de Wet arbeidsmarkt in balans 
(Wab) in werking getreden. In deze wet zijn verschillende maatregelen 
genomen. 
De relevante maatregelen zijn: 
-de nieuwe ontslagmogelijkheden; 
-de transitievergoeding; 
-de ketenbepaling met betrekking tot tijdelijk personeel; 
-bescherming van de rechtspositie van payrollmedewerkers en 
oproepkrachten. 

Wft Basis 

Te oud op peildatum 
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Titel Ontwikkeling Module Afwijsreden 

Wet arbeidsmarkt in balans Vanaf 1 januari 2020 is het grootste deel van de Wet arbeidsmarkt in balans 
(Wab) in werking getreden. 
In deze wet zijn maatregelen genomen op het gebied van: 
- ontslag en transitievergoeding; 
- tijdelijk personeel en ketenbepaling; 
- payrollmedewerkers en oproepkrachten; 
- WW-premie. 

Wft Inkomen Te oud op peildatum 

Wet arbeidsmarkt in balans Vanaf 1 januari 2020 is het grootste deel van de Wet arbeidsmarkt in balans 
(Wab) in werking getreden. Hierdoor is onder andere de opbouw van de 
transitievergoeding gewijzigd. 

Wft Vermogen Te oud op peildatum 

Wet bevorderen samenwerking 
en rechtmatige zorg 

- Wft Zorgverzekeringen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wet homologatie onderhands 
akkoord 

Per 1 januari 2021 biedt deze wet ondernemingen een extra mogelijkheid om 
een faillissement te voorkomen. Het doel van de wet is om ondernemingen 
met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet 
dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren (herstructureren).  

Wft Basis 

Buiten curriculum 

Wet homologatie onderhands 
akkoord 

Per 1 januari 2021 biedt deze wet ondernemingen een extra mogelijkheid om 
een faillissement te voorkomen. Het doel van de wet is om ondernemingen 
met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet 
dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren (herstructureren).  

Wft Vermogen Buiten curriculum 

Wet Kwaliteit 
Incassodienstverlening 

Deze wet reguleert de private buitengerechtelijke incassodienstverlening om 
de kwaliteit ervan te vergroten.  

Wft Basis Buiten curriculum 

Wet Kwaliteit 
Incassodienstverlening 

Deze wet reguleert de private buitengerechtelijke incassodienstverlening om 
de kwaliteit ervan te vergroten.  

Wft Consumptief krediet Buiten curriculum 

Wet pensioenverdeling bij 
scheiding 

Vanaf 1 januari 2023 geldt de Wet pensioenverdeling bij scheiding. Deze wet 
bevat nieuwe regels over de verdeling van pensioen bij echtscheiding. Tot de 
invoering van deze wet zullen overbruggingsmaatregelen gelden. 

Wft Vermogen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wetsvoorstel elektronische 
gegevensuitwisseling in de zorg 

- Wft Zorgverzekeringen Niet tijdig bekend of 
definitief 

Wijziging Besluit Wfsv en 
Besluit nadere regels 
oproepovereenkomsten 

De wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit nadere 
regels oproepovereenkomsten maken duidelijk wanneer een werkgever de 
hoge WW-premie moet betalen en wanneer een overeenkomst 
een oproepovereenkomst is. De minister van Sociale Zaken en 

Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 
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Werkgelegenheid heeft deze wijzigingen online gezet voor advies. De 
wijzigingen moeten ingaan op 1 januari 2023. 
https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingbesluitwfsvenregelsoproepovere
enkomsten 

Wijziging lijfrenten in de 
winstsfeer 

Op 17 december 2021 is het besluit over lijfrenten in de winstsfeer vervangen. 
Relevant is de wijziging van onderdeel 9.3 en volgende over de wijziging van 
stamrechten bedongen vóór 1992 en afgetrokken in verband met de 
zogenoemde stakingswinst of oudedagsreserve. 

Wft Vermogen Buiten curriculum 

WW Premie vast en flex 
personeel 

Verduidelijking WW premies, rond vast en flex personeel.  Wft Inkomen Geen nieuwe 
ontwikkeling 

Zesde WAM richtlijn Op 22 december 2021 is de vernieuwde EU-richtlijn motorrijtuigverzekeringen 
in werking getreden. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(Wam) moet binnen twee jaar hierop worden aangepast. 

Wft Schadeverzekeringen 
particulier 

Niet tijdig bekend of 
definitief 

Zorgprestatiemodel Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe wijze waarop geestelijke 
gezondheidszorg en forensische zorg wordt gedeclareerd door en vergoed aan 
zorgaanbieders die deze zorg leveren. Dit model zal de wijze van declareren 
en vergoeden vervangen, waarbij onder andere diagnose 
behandelcombinaties (dbc’s) en zorgzwaartepakketten (zzp’s) worden 
gebruikt. 

Wft Zorgverzekeringen Niet relevant (meer) 

ZZP plannen - Wft Inkomen Niet tijdig bekend of 
definitief 

 


