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Toelichting 
 

 

Financieel adviseurs die hun adviesbevoegdheid willen behouden, moeten in vastgestelde 
periodes succesvol PE-examen doen. De huidige periode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 
maart 2025. De PE-examens toetsen de relevante ontwikkelingen voor de adviespraktijk van 
de financieel adviseurs. Jaarlijks op 1 april past het CDFD de PE-examens aan op basis van de 
vastgestelde ontwikkelingen. 
 
In dit document vindt u de volgende informatie over het PE-examen Adviseur Schadeverze-
kering particulier 2023:  

- de kenmerken van het examen; 
- de toetsmatrijs; 
- de ontwikkelingen met bijbehorende toetstermen. 

1. Toelichting: Kenmerken 
 

In dit document vindt u onder het kopje Kenmerken meer informatie over: 
- de tijdsduur;  
- het aantal examenvragen; 
- het aantal punten dat behaald kan worden; 
- de zak/slaaggrens; 
- het aantal K/B-vragen en het aantal V/C-vragen. 

 

De PE-examens bestaan uit twee onderdelen: een deel met K/B-vragen en een deel met V/C-
vragen.  
 
De K/B-vragen toetsen theoretische kennis, feitenkennis en inzicht in informatie. De K/B-
vragen en de bijbehorende antwoorden zijn relatief kort. Per K/B-vraag kan de kandidaat 
maximaal 1 punt halen.  
 
De V/C-vragen toetsen het toepassen van kennis, het oplossen van problemen, de wijze van 
communiceren en het verzamelen of het beoordelen van informatie. Dit onderdeel bestaat 
uit een aantal casussen waarin een klantsituatie wordt geschetst. Over elke casus worden 
één of meerdere vragen gesteld. Per V/C-vraag kan de kandidaat maximaal 2 punten halen. 

2. Toelichting: Toetsmatrijs 
 

De PE-examens zijn samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs. De toetsmatrijs geeft 
aan in welke verhoudingen de verschillende modules en de onderdelen K/B en V/C in het 
examen terugkomen en welke ontwikkelingen hierbij horen.  
 
Per onderdeel is aangegeven hoeveel procent van het totaal aantal te behalen punten een 
kandidaat met dat onderdeel kan halen. De percentages in de toetsmatrijs zijn afgerond op 
5%. In werkelijkheid kunnen de percentages daarom een paar procent afwijken.  
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De toetsmatrijs voor het PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulier 2023 vindt u 
onder het kopje Toetsmatrijs. 
 

3. Toelichting: Ontwikkelingen 
 

In de PE-examens komen de relevante, actuele ontwikkelingen aan bod die van toepassing 
zijn op de adviespraktijk binnen de betreffende beroepskwalificatie. Deze ontwikkelingen 
zijn niet ouder dan drie jaar. De examens meten uw kennis over de ontwikkelingen binnen 
uw beroepskwalificatie uit deze periode en of u deze kunt toepassen.  
Het PE-examen bestaat uit de ontwikkelingen binnen elke module waaruit de beroepskwali-
ficatie bestaat. Het PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulier bestaat dus uit de 
ontwikkelingen uit de modules Basis en Schadeverzekeringen particulier.  
 
De ontwikkelingen worden getoetst aan de hand van één of meerdere toetstermen die aan 
de betreffende Wft-modules zijn gekoppeld. Voor een overzicht van de eind- en toetstermen 
die gelden vanaf 1 april 2023 verwijzen wij u naar onze website (www.cdfd.nl/downloads). 
 
In dit document vindt u onder de kopjes Ontwikkelingen Basis en Ontwikkelingen Schadever-
zekeringen particulier een overzicht van alle ontwikkelingen en de bijbehorende toetster-
men waarop het PE-examen Adviseur Schadeverzekering particulier 2023 is gebaseerd.  
Een ontwikkeling, die vanuit verschillende modules in de toetsmatrijs staat vermeld, wordt 
slechts bij uitzondering vanuit meerdere modules bevraagd.  
 

 

  

http://www.cdfd.nl/downloads
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Kenmerken 

 

 
Beroepskwalificatie 
 

: Adviseur Schadeverzekering particulier 

Modules 
 

: Basis, Schadeverzekeringen particulier 
 

Tijdsduur 
 

: 60 minuten 

Examenvragen 
 

: 23 vragen 

Punten 
 

: 31 punten 

Zak/slaaggrens 
 

: 68% van het maximaal te behalen aantal punten 

Aantal K/B vragen 
 

: 15 vragen (15 punten) 

Aantal V/C vragen : 8 vragen (16 punten) 
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Toetsmatrijs 
 

Taxono-
miecode 

Aandeel 
taxonomie 
code in 
totaalsco-
re* 

Module on-
derdeel Bijbehorende ontwikkelingen 

Aandeel 
module on-
derdeel in 
totaalscore* 

KB 50% 

Basis 

 Besluit verzekeringskeuringen ex-
kankerpatiënten 

 BKR 

 Convenant Boedelrekening 

 Energiemaatregelen 

 Extra verhoging wettelijk minimumloon 

 Fiscale wijzigingen 

 Kifid 

 Kostendelersnorm 

 Leidraden over en aanpassing van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financie-
ren van terrorisme 

 Premierestitutie bij schending medede-
lingsplicht 

 Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem 
Financiële Instellingen 

 Schuldhulpverlening 

 Stichting Tuchtraad Verzekeraars 

 Stijging AOW-leeftijd 

 Studiekosten 

 Verlofregelingen 

 Verplichte assurantiebelasting bij dubbele 
vergoeding 

 WAMCA 

15% 

Schadever-
zekeringen 
particulier 

 Arrest contra-expertise 

 Directe schadeafhandeling 

 Einde collectiviteitskorting op zorgverzeke-
ring 

 Helmplicht snorfiets 

 Herbouwwaardemeter 

 Het CCV introduceert de Veilig Wonen Scan 

 Invloed op beleid zorgverzekeraar 

 Opzetclausule 

 Schadevrije jaren 

 Vereende assisteert bij schuldhulpverle-
ning 

 Vergoeding van ongecontracteerde zorg bij 
restitutieverzekeringen 

 Wegenverkeerswet 

 Wetgeving drones 

 Wijzigingen in de dekking van de zorgver-
zekering (pakketadvies) 

 Zonnepanelen 

30% 
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VC 50% 

Basis 

 Besluit verzekeringskeuringen ex-
kankerpatiënten 

 Convenant Boedelrekening 

 Energiemaatregelen 

 Extra verhoging wettelijk minimumloon 

 Fiscale wijzigingen 

 Kifid 

 Kostendelersnorm 

 Leidraden over en aanpassing van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financie-
ren van terrorisme 

 Premierestitutie bij schending medede-
lingsplicht 

 Schuldhulpverlening 

 Stichting Tuchtraad Verzekeraars 

 Studiekosten 

 Verlofregelingen 

 Verplichte assurantiebelasting bij dubbele 
vergoeding 

 WAMCA 

20% 

Schadever-
zekeringen 
particulier 

 Arrest contra-expertise 

 Directe schadeafhandeling 

 Helmplicht snorfiets 

 Herbouwwaardemeter 

 Het CCV introduceert de Veilig Wonen Scan 

 Invloed op beleid zorgverzekeraar 

 Opzetclausule 

 Schadevrije jaren 

 Vereende assisteert bij schuldhulpverle-
ning 

 Vergoeding van ongecontracteerde zorg bij 
restitutieverzekeringen 

 Wegenverkeerswet 

 Wetgeving drones 

 Wijzigingen in de dekking van de zorgver-
zekering (pakketadvies) 

 Zonnepanelen 

30% 

* Door afronding op 5% kan de som van de taxonomieaandelen per module afwijken van het percen-

tage van het taxonomieaandeel. 
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Ontwikkelingen Basis 

 

 
Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 

Basis 

Besluit verzekeringskeu-
ringen ex-
kankerpatiënten 

Vanaf 1 januari 2021 is het voor verzekeraars na een bepaalde ter-
mijn niet meer toegestaan om bij het beoordelen van een aanvraag 
voor een overlijdensrisicoverzekering vragen te stellen aan de kan-
didaat-verzekerde over diens ziekteverleden als kankerpatiënt, 
nadat die kandidaat-verzekerde van kanker is genezen. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-453.html    

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

BKR Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) zijn wijzigingen doorge-
voerd. 
De relevante wijzigingen zijn: 
- de registratie voor Schuldenregeling (SR) is vanaf 1 februari 2022 
omgezet in SH (schuldhulp) en SK (saneringskrediet); 
- de publicatie van de Handreiking gegevensuitwisseling BKR voor 
schuldhulpverlening. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de relevante wijzigingen op 
hoofdlijnen kent en kan uitleggen. 
 
Bron: 
•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2021/6/wijzigingen-cki-
schuldhulpverlening/  
•https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2022/2/gemeenten-sluit-nu-
individueel-of-als-gemeenschappelijke-regeling-aan-bij-bkr/  
•https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/handreiking-bkr.pdf  

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

Convenant Boedelreke-

ning 

Op 1 juli 2022 is het Convenant Boedelrekening ingegaan. Op basis 
van dit convenant kunnen curatoren en bewindvoerders bij faillis-
sement en WSNP-schuldsanering met zekerheid een boedelreke-
ning openen bij de deelnemende banken. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.nvb.nl/nieuws/banken-zorgen-voor-boedelrekening-
bij-faillissement-en-wsnp/  

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

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-453.html
https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2021/6/wijzigingen-cki-schuldhulpverlening/
https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2021/6/wijzigingen-cki-schuldhulpverlening/
https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2022/2/gemeenten-sluit-nu-individueel-of-als-gemeenschappelijke-regeling-aan-bij-bkr/
https://www.bkr.nl/zakelijk/nieuws/2022/2/gemeenten-sluit-nu-individueel-of-als-gemeenschappelijke-regeling-aan-bij-bkr/
https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/handreiking-bkr.pdf
https://www.nvb.nl/nieuws/banken-zorgen-voor-boedelrekening-bij-faillissement-en-wsnp/
https://www.nvb.nl/nieuws/banken-zorgen-voor-boedelrekening-bij-faillissement-en-wsnp/
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Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Basis 

Energiemaatregelen Om de energiekosten betaalbaar te houden en energiebesparing te 
bevorderen heeft de overheid diverse maatregelen getroffen. 
Relevante maatregelen zijn: 
- een prijsplafond voor energie voor huishoudens en andere klein-
verbruikers vanaf 1 januari 2023; 
- een energietoeslag in 2022 en 2023 voor huishoudens met een 
laag inkomen; 
- de Energiebespaarlening door het Nationaal Warmtefonds; 
- investeringssubsidies duurzame energie en energiebesparing (de 
nieuwe ISDE). 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat: 
-  weet dat deze maatregelen bestaan; 
- weet waar informatie over deze maatregelen te vinden is. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-
1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond  
•https://open.overheid.nl/repository/ronl-
493a3245180dfb66919f33fdc61bfec4b6994a75/1/pdf/Folder%20E
nergietoeslag_A5_CMYK_TG.pdf  
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/14/geen-
rente-voor-mensen-met-kleinere-portemonnee-die-huis-willen-
verduurzamen  
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-
en-antwoord/subsidie-isolatie-huis"  

1a.3; 3b.1 

Extra verhoging wette-
lijk minimumloon 

Op 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon in één keer met 
10,15% verhoogd.  Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de sociale 
uitkeringen. Ook zal er vanaf 1 januari 2024 sprake zijn van een 
wettelijk minimum uurloon in plaats van een wettelijk minimum 
maandloon. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-
zaken-en-
werkgelegenheid/nieuws/2022/11/18/minimumloonbedragen-per-
1-januari-2023  

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

Fiscale wijzigingen 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 van de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de 
eigen woning. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de relevante wijzigingen kent 
en een eenvoudige box 3-berekening kan maken. 
 
Bron: 
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-534.html  
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-532.html  

1a.8; 2a.1 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond
https://open.overheid.nl/repository/ronl-493a3245180dfb66919f33fdc61bfec4b6994a75/1/pdf/Folder%20Energietoeslag_A5_CMYK_TG.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-493a3245180dfb66919f33fdc61bfec4b6994a75/1/pdf/Folder%20Energietoeslag_A5_CMYK_TG.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-493a3245180dfb66919f33fdc61bfec4b6994a75/1/pdf/Folder%20Energietoeslag_A5_CMYK_TG.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/14/geen-rente-voor-mensen-met-kleinere-portemonnee-die-huis-willen-verduurzamen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/14/geen-rente-voor-mensen-met-kleinere-portemonnee-die-huis-willen-verduurzamen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/14/geen-rente-voor-mensen-met-kleinere-portemonnee-die-huis-willen-verduurzamen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/subsidie-isolatie-huis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/subsidie-isolatie-huis
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2022/11/18/minimumloonbedragen-per-1-januari-2023
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2022/11/18/minimumloonbedragen-per-1-januari-2023
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2022/11/18/minimumloonbedragen-per-1-januari-2023
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2022/11/18/minimumloonbedragen-per-1-januari-2023
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-534.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-532.html
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Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Basis 

Kifid Het Kifid breidt de laatste jaren zijn dienstverlening verder uit. 
De relevante uitbreidingen zijn: 
- Kifid Kennis; 
- de Geschillenregeling BKR. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de relevante uitbreidingen 
kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.kifid.nl/kifid-kennis-geeft-inzicht-en-achtergrond-bij-
regelmatig-voorkomende-klachten/  
•https://www.kifid.nl/geschillenregeling-bkr-gaat-over-naar-kifid/  

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

Kostendelersnorm Per 1 januari 2023 is de kostendelersnorm aangepast. De relevante 
aanpassing is de verschuiving van de leeftijdsgrens. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-499.html  

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

Leidraden over en aan-
passing van de Wet ter 
voorkoming van wit-
wassen en financieren 
van terrorisme 

Naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn hebben het mi-
nisterie van Financiën en het ministerie van Justitie en Veiligheid op 
21 juli 2020 een vernieuwde versie van de Algemene leidraad Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(Wwft) gepubliceerd en heeft de AFM op 19 oktober 2020 haar 
Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast. Daarnaast heeft de Minis-
terraad op 25 september 2020 ingestemd met het wetsvoorstel 
Plan van Aanpak Witwassen. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-
financien/documenten/richtlijnen/2020/07/21/algemene-leidraad-
wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-
wwft   
•https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/okt/aangepaste-leidraad-
wwft-sanctiewet  

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

Premierestitutie bij 
schending mededelings-
plicht 

De Wijzigingswet financiële markten 2022-II wijzigt relevante wet- 
en regelgeving. 
De relevante wijziging is de aanpassing van artikel 7:930 van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het recht op premierestitu-
tie door de verzekeraar. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36131_wijzigingswet_f
inanciele  

1f.7; 1f.12; 
1f.29; 1f.30; 
1f.36; 1f.37; 
1g.12; 1g.22; 
3d.1 

https://www.kifid.nl/kifid-kennis-geeft-inzicht-en-achtergrond-bij-regelmatig-voorkomende-klachten/
https://www.kifid.nl/kifid-kennis-geeft-inzicht-en-achtergrond-bij-regelmatig-voorkomende-klachten/
https://www.kifid.nl/geschillenregeling-bkr-gaat-over-naar-kifid/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-499.html
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/richtlijnen/2020/07/21/algemene-leidraad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-wwft
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/richtlijnen/2020/07/21/algemene-leidraad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-wwft
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/richtlijnen/2020/07/21/algemene-leidraad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-wwft
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/richtlijnen/2020/07/21/algemene-leidraad-wet-ter-voorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-wwft
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/okt/aangepaste-leidraad-wwft-sanctiewet
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/okt/aangepaste-leidraad-wwft-sanctiewet
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36131_wijzigingswet_financiele
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/36131_wijzigingswet_financiele
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Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Basis 

Protocol Incidenten-
waarschuwingssysteem 
Financiële Instellingen 

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van 
Verzekeraars (Verbond), de Vereniging van Financieringsonderne-
mingen in Nederland (VFN), de Stichting Fraudebestrijding Hypo-
theken (SFH) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben het Pro-
tocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen 
(PIFI) herzien. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent. 
 
Bron: 
•https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/vergunning-
voor-financi%C3%ABle-instellingen-om-info-over-fraude-te-delen  

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

Schuldhulpverlening Sinds de start van het actieplan Brede Schuldenaanpak zijn er ver-
schillende 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 kinderopvangtoeslag-
affaire (KOTA); 
- de Wet kwaliteit incassodienstverlening; 
- de Wet opleggen betalingsregeling door de rechter. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de relevante maatregelen op 
hoofdlijnen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-239.html  
•https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/vbvv/wijzigingen-wet-
vereenvoudiging-beslagvrije-voet  
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herzien
ing-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-
zekerheid  
•https://www.nvvk.nl/thema/vroegsignalering  
•https://www.nvvk.nl/thema/schuldenknooppunt  
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/02/pauzek
nop-op-schulden-gedupeerde-ouders-van-kracht  
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-186.html  
•https://www.internetconsultatie.nl/rechterlijkebetalingsregeling/
b1  

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

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/vergunning-voor-financi%C3%ABle-instellingen-om-info-over-fraude-te-delen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/vergunning-voor-financi%C3%ABle-instellingen-om-info-over-fraude-te-delen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-239.html
https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/vbvv/wijzigingen-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet
https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/vbvv/wijzigingen-wet-vereenvoudiging-beslagvrije-voet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/30/herziening-van-beslag--en-executierecht-biedt-schuldenaar-meer-zekerheid
https://www.nvvk.nl/thema/vroegsignalering
https://www.nvvk.nl/thema/schuldenknooppunt
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/02/pauzeknop-op-schulden-gedupeerde-ouders-van-kracht
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/02/pauzeknop-op-schulden-gedupeerde-ouders-van-kracht
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-186.html
https://www.internetconsultatie.nl/rechterlijkebetalingsregeling/b1
https://www.internetconsultatie.nl/rechterlijkebetalingsregeling/b1
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Samenstellingsdocument PE Adviseur Schadeverzekering particulier 24 januari 2023 

Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Basis 

Stichting Tuchtraad 
Verzekeraars 

Op 9 februari 2021 is de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (As-
surantiën) ondergebracht in een onafhankelijke stichting: de Stich-
ting Tuchtraad Verzekeraars. De stichting loopt vooruit op de intro-
ductie van een wettelijke verplichting in de Wft voor verzekeraars 
om zich te onderwerpen aan tuchtrecht. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/onafhankelijke-
tuchtraad-financi%C3%ABle-dienstverlening-assuranti%C3%ABn-
verder-als-stichting  

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

Stijging AOW-leeftijd 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. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent. 
 
Bron: 
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-503.html  

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

Studiekosten Op het gebied van studiekosten zijn wijzigingen doorgevoerd. 
De relevante wijzigingen zijn: 
- de introductie van de subsidieregeling STAP-budget vanaf 1 janua-
ri 2022; 
- het verbod vanaf 1 augustus 2022 om een studiekostenbeding 
met medewerkers aan te gaan volgens de wet of CAO verplichte 
scholing; 
- vanaf 1 januari 2021 kunnen ex-werknemers van hun werkgever 
scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Hierdoor wordt 
(om)scholing toegankelijker gemaakt. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat deze ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-
ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-
budget  
•https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35962_wet_implemen
tatie_eu  

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

https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/onafhankelijke-tuchtraad-financi%C3%ABle-dienstverlening-assuranti%C3%ABn-verder-als-stichting
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/onafhankelijke-tuchtraad-financi%C3%ABle-dienstverlening-assuranti%C3%ABn-verder-als-stichting
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/onafhankelijke-tuchtraad-financi%C3%ABle-dienstverlening-assuranti%C3%ABn-verder-als-stichting
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-503.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35962_wet_implementatie_eu
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35962_wet_implementatie_eu
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Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Basis 

Verlofregelingen 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 be-
taald ouderschapsverlof aangenomen, waardoor het wettelijke 
recht op ouderschapsverlof ook wordt aangepast. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://wetten.overheid.nl/BWBR0041646/2019-01-01  
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/in
voering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof  

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

Verplichte assurantiebe-
lasting bij dubbele ver-
goeding 

Vanaf 1 januari 2022 is een gedeeltelijke vrijstelling van de assuran-
tiebelasting bij een dubbele vergoeding vervallen. Een adviseur die 
zowel een vergoeding van de klant ontvangt als een vergoeding van 
de verzekeraar bij advies over schadeverzekeringen is over de beide 
vergoedingen assurantiebelasting verschuldigd. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vrag_an
tw_assurbel_ib8091z4fd.pdf  

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

WAMCA 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. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling op hoofdlij-
nen kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://wetten.overheid.nl/BWBR0042074/2020-01-01   
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-
consumenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-samen-met-andere-
slachtoffers-een-collectieve-schadevergoeding-eisen  

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

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041646/2019-01-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vrag_antw_assurbel_ib8091z4fd.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vrag_antw_assurbel_ib8091z4fd.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042074/2020-01-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-samen-met-andere-slachtoffers-een-collectieve-schadevergoeding-eisen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-samen-met-andere-slachtoffers-een-collectieve-schadevergoeding-eisen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kan-ik-samen-met-andere-slachtoffers-een-collectieve-schadevergoeding-eisen
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Ontwikkelingen Schadeverzekeringen particulier 

 
 

Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Schadeverze-
keringen par-
ticulier  

Arrest contra-expertise Op 28 januari 2022 is door de Hoge Raad uitspraak gedaan over 
de vraag of een verzekeraar het recht op vergoeding van de kos-
ten van contra-expertise in de polisvoorwaarden mag inperken. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:H
R:2022:81  

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

Directe schadeafhande-
ling 

Vanaf juli 2021 zijn verzekeraars gestart met het afhandelen van 
de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun 
eigen WA-verzekerde 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. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat: 
- de ontwikkeling kent en kan toepassen; 
- kan vaststellen in welke situaties de regeling van toepassing is. 
 
Bron: 
•https://www.verzekeraars.nl/media/8982/dir-
schadeafhandeling-na-alv-23-juni-21.pdf    
•https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/vanaf-1-juli-
mogelijkheid-directe-schadeafhandeling-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 

Einde collectiviteitskor-
ting op zorgverzekering 

De collectiviteitskorting op de zorgverzekering is vanaf 1 januari 
2023 vervallen. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/minis
ter-van-ark-eind-aan-collectiviteitskorting-basiszorgverzekering  
•https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/d
etail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35872  

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

Helmplicht snorfiets 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. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/voors
tel-nieuwsbericht-helmplicht  

1c.1; 1d.3; 
1h.26; 2b.2; 
2d.1; 2e.15; 
2e.16; 2f.1; 
3d.4; 3e.1 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:81
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2022:81
https://www.verzekeraars.nl/media/8982/dir-schadeafhandeling-na-alv-23-juni-21.pdf
https://www.verzekeraars.nl/media/8982/dir-schadeafhandeling-na-alv-23-juni-21.pdf
https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/vanaf-1-juli-mogelijkheid-directe-schadeafhandeling-bij-wa-beperkt-casco/
https://www.adfiz.nl/nieuws/adfiz-berichten/vanaf-1-juli-mogelijkheid-directe-schadeafhandeling-bij-wa-beperkt-casco/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/minister-van-ark-eind-aan-collectiviteitskorting-basiszorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/minister-van-ark-eind-aan-collectiviteitskorting-basiszorgverzekering
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35872
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35872
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/voorstel-nieuwsbericht-helmplicht
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/30/voorstel-nieuwsbericht-helmplicht
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Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Schadeverze-
keringen par-
ticulier  

Herbouwwaardemeter Het Verbond van Verzekeraars geeft elk jaar de herbouwwaarde-
meter uit. Vanwege de veranderde bouwvereisten en kosten 
wordt de herbouwwaardemeter elk jaar aangepast. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.verzekeraars.nl/media/11279/vvv-
herbouwwaardemeter_2023_def_corr.pdf    

1d.4; 2e.1 

Het CCV introduceert de 
Veilig Wonen Scan 

De Veilig Wonen Scan helpt de bewoner om snel inzicht te krijgen 
in de inbraakwerendheid van zijn woning. De scan is een initiatief 
van Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKV) van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.veiligwonenscan.nl  

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

Invloed op beleid zorgver-
zekeraar 

Verzekerden hebben verdergaande inspraak gekregen in het be-
leid van hun zorgverzekeraar. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-95.html  

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

Opzetclausule Het verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe model-
opzetclausule voor de particuliere aansprakelijkheidsverzekering 
gepubliceerd. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/nieuwe-
opzetclausule-voor-aansprakelijkheidsverzekeringen  

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

Schadevrije jaren Schadevrije jaren kunnen vanaf 1 januari 2022 na overlijden wor-
den overgedragen aan de achtergebleven partner en verdeeld 
worden onder ex-partners na een scheiding. Ook kunnen vanaf 
dat moment opgebouwde schadevrije jaren uit het buitenland en 
door leasen worden overgenomen. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/schadevrije-
jaren-autoverzekering-per-11-overdraagbaar-na-overlijden-en-
echtscheiding  

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

https://www.verzekeraars.nl/media/11279/vvv-herbouwwaardemeter_2023_def_corr.pdf
https://www.verzekeraars.nl/media/11279/vvv-herbouwwaardemeter_2023_def_corr.pdf
https://www.veiligwonenscan.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-95.html
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/nieuwe-opzetclausule-voor-aansprakelijkheidsverzekeringen
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/nieuwe-opzetclausule-voor-aansprakelijkheidsverzekeringen
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/schadevrije-jaren-autoverzekering-per-11-overdraagbaar-na-overlijden-en-echtscheiding
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/schadevrije-jaren-autoverzekering-per-11-overdraagbaar-na-overlijden-en-echtscheiding
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/schadevrije-jaren-autoverzekering-per-11-overdraagbaar-na-overlijden-en-echtscheiding
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Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Schadeverze-
keringen par-
ticulier  

Vereende assisteert bij 
schuldhulpverlening 

De Vereende biedt verzekeringen aan tegen een verlaagde pre-
mie. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://vereende.nl/actueel/de-vereende-helpt-bij-
schuldhulpverlening  

1b.1; 1c.4; 
1h.25; 1h.26; 
2b1; 2c.1; 
2e.6; 3b.1; 
3c.1; 3e.2 

Vergoeding van ongecon-
tracteerde zorg bij restitu-
tieverzekeringen 

Het is zorgverzekeraars toegestaan om bij een restitutiezorgver-
zekering een deel van de rekening van een behandeling niet te 
vergoeden. Zorgverzekeraars moeten in dat geval per rekening 
aantonen waarom deze onredelijk hoog is. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:C
BB:2020:489  

1c.16; 1d.18; 
1h.10; 1h.33; 
1h.34; 2e.4; 
2e.6; 2e.11; 
2g.2; 2g.8; 
3e.4 

Wegenverkeerswet 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. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/05/hoger
e-straf-voor-ernstige-verkeersdelicten  
•https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2021-01-01   
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35086-A.html  

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

Wetgeving drones 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 op hoofdlijnen kent en kan toepassen; 
- kan uitleggen voor welke gebruikers een aansprakelijkheidsver-
zekering verplicht is. 
 
Bron: 
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-
regels-drones  
•https://open.overheid.nl/repository/ronl-4492b81a-0f6f-472b-
b0ca-1a5032f78372/1/pdf/FPV-dronepiloten.pdf  

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

https://vereende.nl/actueel/de-vereende-helpt-bij-schuldhulpverlening
https://vereende.nl/actueel/de-vereende-helpt-bij-schuldhulpverlening
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2020:489
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2020:489
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/05/hogere-straf-voor-ernstige-verkeersdelicten
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/05/hogere-straf-voor-ernstige-verkeersdelicten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2021-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35086-A.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones
https://open.overheid.nl/repository/ronl-4492b81a-0f6f-472b-b0ca-1a5032f78372/1/pdf/FPV-dronepiloten.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-4492b81a-0f6f-472b-b0ca-1a5032f78372/1/pdf/FPV-dronepiloten.pdf
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Ontwikkeling  Toelichting Toetsterm(en) 
Schadeverze-
keringen par-
ticulier  

Wijzigingen in de dekking 
van de zorgverzekering 
(pakketadvies) 

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 colecalciferol-
bevattende geneesmiddelen (vitamine D);  
- onder voorwaarden vergoeding medicijnen bij obesitas. 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling kent en kan 
toepassen. 
 
Bron:  
•https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/
05/20/kamerbrief-over-wijziging-basispakket-
zorgverzekeringswet-2023  
•https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-337.html   
•https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vra
ag-en-antwoord/veranderingen-basispakket   
•https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/juli/zo
rgverzekeraar-toegestaan-alleen-bepaalde-sterkte-geneesmiddel/  
•https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/02
/28/medicijn-saxenda-in-basispakket-voor-kleine-groep-met-
ernstig-overgewicht     

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

Zonnepanelen Het Verbond van Verzekeraars heeft een brochure over zonnepa-
nelen uitgebracht. Daarin is een hoofdstuk opgenomen met aan-
dachtspunten rondom het verzekeren van zonnepanelen (PV-
installaties). 
 
Er wordt verwacht dat de kandidaat de ontwikkeling zoals be-
schreven in hoofdstuk 7 van de brochure kent en kan toepassen. 
 
Bron: 
•https://www.verzekeraars.nl/media/8199/preventiebrochure-
pv-installaties.pdf  

1c.3; 1c.6; 
1d.2; 1d.4; 
1h.2; 2c.1; 
2c.2; 2e.4; 
2e.6; 2f.1; 
3c.1; 3d.2 

 

 

Dit samenstellingsdocument is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het 

CDFD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve of onvolledige informatie. De verstrek-

te informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging 

worden gewijzigd. 
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