Bijlage 2: Overzicht niet geselecteerde ontwikkelingen PE2018

Wft module Basis
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

B17

Wet deregulering
beoordeling
arbeidsrelatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

buiten het curriculum van de wft
adviseur

B25

Nieuwe tarieven box 3

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-vanfinancien/documenten/kamerstukken/2017/04/14/beantwoording-vragen-over-fiscale-moties-entoezeggingen

geen nieuwe ontwikkeling

B26

Jurisprudentie: de
eerste uitspraken
Tuchtcommissie Banken

https://www.tuchtrechtbanken.nl/uitspraken/uitspraken-tuchtcomissie

niet relevant

B27

Introductie IBANNaamcheck

https://www.nvb.nl/nieuws/2006/banken-voeren-naamcheck-in-bij-iban.html

niet relevant

B43

Beperking premie
aanpassing van de baan

Uitspraak Geschillencie
https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_nr___2017021.pdf

buiten het curriculum van de wft
adviseur

B44

Insurance Distribution
Directive

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/idd

buiten het curriculum van de wft
adviseur

B48

BKR waarschuwt en
wijzigt beleid

Het BKR gaat scherper toezien op de juistheid van tussentijds aangepaste registraties en/of
bijzonderheden. Het BKR geeft aan dat registraties per 1 februari 2017 nooit meer verwijderd of
aangepast kunnen worden, tenzij de kredietverlener hiertoe zélf een uitgebreide schriftelijke
verklaring voor een verzoek afgeeft.

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

B49

Aftrek scholingsuitgaven Degene die uitgaven heeft voor een opleiding of studie om kennis en vaardigheden te verkrijgen of te
op de schop
behouden, mag deze uitgaven in aftrek brengen voor de berekening van de inkomstenbelasting. De
opleiding of studie moet dan wel zijn bedoeld om inkomen uit tegenwoordige arbeid te verdienen.
Maar let op! Bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 zijn de uitgaven niet meer
aftrekbaar als de student vanaf het studiejaar 2015/2016 recht heeft op een vorm van
studiefinanciering. Dit kan een gift zijn, een lening of een prestatiebeurs

buiten het curriculum van de wft
adviseur

B50

WerkZorgBerekenaar
voor jonge stellen

Bij ongeveer één op de vijf stellen met minderjarige kinderen werkt de man wel en de vrouw niet.
Daarnaast zijn de meeste jonge ouders zogenoemde anderhalfverdieners. Dat wil zeggen: binnen het
gezin is er een fulltime inkomen en een parttime inkomen. Na de geboorte van een kind stopt vaak de
minstverdienende partner helemaal met werken. Financieel gezien niet altijd slim, omdat er door een
andere verdeling van werk en zorg financieel voordeel is te halen. Om een betere keuze te kunnen
maken, heeft het Nibud de WerkZorgberekenaar ontwikkeld.

niet relevant

B51

Kinderopvang en
kinderopvangtoeslag
aangepast

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking. De
Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) treedt op dezelfde datum deels in werking. Een ander
deel treedt per 1 januari 2019 in werking. Het verschil tussen peuterspeelzalen en kinderopvang
verdwijnt. Er is straks sprake van één financieringssysteem, zowel voor opvang van peuters als voor
de opvang van baby’s. Voor beide groepen bestaat straks kinderopvangtoeslag. De kwaliteit van de
opvang moet ook omhoog. Daarvoor volgt nog een besluit ‘kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk’.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

B54

BKR

wijzigingen in BKR registraties en coderingen: RN en RH registraties (aandacht voor wat het meeste
misgaat qua coderingen)

buiten het curriculum van de wft
adviseur

B54

Wet modernisering
beslagverbod roerende
zaken

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/03/07/breed-gedragen-oplossing-voorberekening-minimaal-inkomen-schuldenaren

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

B56

Participatiewet

In het Wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten zijn enkele
wijzigingen in de WWB opgenomen. De belangrijkste zijn dat bijstandsgerechtigden passende arbeid
moeten accepteren, dat bij misdragingen de bijstandsuitkering voor maximaal drie maanden kan
worden stopgezet, de invoering van de kostendelersnorm en de verruiming van de criteria voor
bijzondere bijstand.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

B57

Verlengen WW-duur
naar 3 jaar

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Wft module Consumptief krediet:
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

C06

Jurisprudentie:
compensatie te hoge
kredietrente

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GCHB/2017/uitspraak_2017-008.pdf

niet relevant

C07

Wet modernisering
beslagverbod roerende
zaken

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/03/07/breed-gedragen-oplossing-voorberekening-minimaal-inkomen-schuldenaren

bovenwettelijk

C08

Vergunningsplicht
incassobureaus per 1-42017

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2017/feb/incassobureaus-vergunningplicht

niet relevant

C10

Level playing field voor
private- en financial
lease

AFM (via Twitter): https://twitter.com/AutoriteitFM/status/851402340167020544

Bovenwettelijk

C11

Het
levenlanglerenkrediet

DUO heeft het levenlanglerenkrediet geïntroduceerd. Het is bedoeld voor studenten die jonger zijn
dan 55 jaar die geen recht hebben op studiefinanciering. Met deze regeling wordt studeren op latere
leeftijd gestimuleerd.

valt onder module Basis

C14

Betalingsachterstanden
bij kredietaanbieders

Nog steeds actueel is de leidraad die eind 2016 is gepubliceerd waarin duidelijkheid wordt gegeven
over de (door de AFM) gewenste aanpak van betalingsachterstanden van consumenten bij
kredietaanbieders (link: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2016/nov/verantwoordelijkheidkredietaanbieders-incassoproblemen ). Indien CK-adviseurs zelf ook incassobureaus inschakelen is het
belangrijk dat ze weten welke kosten er gerekend mogen worden in geval van achterstand, de
vergunningplicht van incassobureaus en de 'klantbelang centraal' elementen: inzicht in de financiële
situatie en oorzaak achterstand, zoeken naar een oplossing.

geen nieuwe ontwikkeling
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

C15

Keuzeomgeving
consumptief krediet

Ook nog steeds actueel is de publicatie in 2016 door de AFM van een rapportage over de (online)
keuzeomgeving bij consumptief krediet (link: https://www.afm.nl/nlnl/professionals/nieuws/2016/okt/kbc-keuzeomgeving-consumptief-krediet)

geen nieuwe ontwikkeling

C16

Bepalingen van WCK
naar Boek 7 BW

Bepalingen uit de Wet op het consumentenkrediet ten aanzien van consumentenkrediet, koop op
afbetaling en huurkoop zijn gemoderniseerd en in een aanvulling van Boek 7 van het BW opgenomen.

niet relevant

C17

Studieleningen

Naar aanleiding van berichten in de media wil de AFM nogmaals de nadruk leggen op studieschulden.
Adviseurs in consumptief krediet moeten een studieschuld uitvragen om overkreditering te
voorkomen en bekend zijn met het feit dat studieschulden niet worden geregistreerd bij BKR.

geen nieuwe ontwikkeling
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Wft module Hypothecair krediet:
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

H08

Wijziging Wet WOZ

Vanaf 1-10-2016 worden de WOZ- waarden van woningen openbaar gemaakt.
Er wordt verwacht dat de kandidaat weet waarom de publicatie van de WOZ belangrijk is en dat er
ook bezwaar tegen te lage WOZ waarde kan worden gemaakt.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

H11

Jurisprudentie:
overdrachtsbelasting
2% of 6%? Diverse
uitspraken HR

Uitspraken Hoge Raad 01734, 02257, 03768 en 04101

bovenwettelijk

H13

Jurisprudentie: Geen
advieskosten PL voor
woning

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017055__bindend_.pdf

geen nieuwe ontwikkeling

H34

Aanvraag hypotheek
zonder
werkgeversverklaring

Met ingang van maart 2017 is het ook bij de Rabobank, ING en ABN Amro mogelijk om een hypotheek
aan te vragen zonder werkgeversverklaring.De huidige pilot met Florius wordt uitgebreid met 75
intermediairs en dient als eerste stap naar een volledig digitaal aanvraagproces van een hypotheek.
Bij een positief resultaat van de pilot en evaluatie in de loop van dit jaar, zal de nieuwe standaard (en
het proces) volledig uitgerold worden.

bovenwettelijk

H35

Compensatievergoeding
‘woekerpolis’ vormt
belast box 1-inkomen

Op 21 februari 2017 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over een
compensatievergoeding als tegemoetkoming die een klant van de verzekeraar kreeg, omdat de
verzekeraar voor een lijfrente op beleggingsbasis te veel kosten in rekening had gebracht.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

H35

Hypotheek: geen
acceptatieplicht WOZbeschikking.

In de Europese hypothekenrichtlijn, de Mortgage Credit Directive (MCD), staat dat geldverstrekkers
verplicht zijn om bij een hypotheekaanvraag de waarde van het onroerend goed te beoordelen aan de
hand van een ‘betrouwbare’ waardebepaling. De richtlijn geeft slechts minimumeisen.
De minister vindt de verplichting om gebruik te maken van de WOZ-beschikking bij het bepalen van
de waarde van de woning, niet wenselijk.

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

H36

Hoge Raad: 90%-eis
hypotheekrenteaftrek
niet-ingezetenen
onhoudbaar

Volgens een arrest van de Hoge Raad heeft een niet-ingezeten belastingplichtige zelfstandige die
maar 60% werkt in Nederland ook recht op (pro rata) aftrek van hypotheekrente. In het woonland
moet dan geen belastbaar inkomen zijn om de aftrek daar geldend te maken. Een opvallende
uitspraak ondat de huidige regelgeing 90% als norm stelt.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:848

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Wft module Inkomen:
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

I12

Jurisprudentie
opzettelijk verkeerd
ingevulde
gezondheidsverklaring

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017222__bindend_.pdf

buiten het curriculum van de wft
adviseur

I14

Jurisprudentie:
toepassing en blocclausule teruggedraaid

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017114__bindend_.pdf

geen nieuwe ontwikkeling

I15

Uitzonderingen op
WAS: Wet Aanpak
Schijnconstructies in de
transportsector

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2016/04/28/wetsvoorstel-met-memorie-vantoelichting-over-was-ketenaansprakelijkheid-vervoersovereenkomst

buiten het curriculum van de wft
adviseur

I16

Wet Banenafspraak;
uitzendkrachten tellen
mee. Aanpassing
Quotumregeling die per
1-7-2017 ingaat

Vanaf 1-7-2017 tellen de verloonde uren van een uitzendkracht met een arbeidsbeperking(wet
banenafspraak) mee voor de quotumregeling

buiten het curriculum van de wft
adviseur

I20

Eigen risicodragers voor
de ZW kunnen zonder
tussenkomst UWV een
proefplaatsing
goedkeuren voor (ex)
werknemers met een
ZW-uitkering.

Onder voorwaarden kan een ZW eigenrisicodrager zelf een proefplaatsing goedkeuren. De
betreffende werknemer is voor de duur van de proefplaatsing niet verplicht om passende arbeid te
verkrijgen

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

I21

Sanctiemogelijkheid
voor eigenrisicodrager
Ziektewet(exwerkgever)

Betreft verlenging van loondoorbetaling met max. 52 weken bij een te late WIA aanvraag (sanctie
voor werkgever)

geen nieuwe ontwikkeling

I22

Convenant
verzuimverzekering

De kandidaat weet dat per 1-1-2017 een convenant is ingegaan tussen de Minister van SZW en het
Verbond van Verzekeraars. Ook moet de kandidaat het doel ervan kennen. Het convenant heeft als
doel om, in het belang van werkgevers en werknemers en met het oog op bedrijf continuïteit, te
komen tot een transparante, stabiele en/of voorspelbare premiestelling voor verzuimverzekeringen.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK
Ewikg7muvHUAhWRKlAKHZIrAXAQFghCMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijkso
verheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2016%2F12%2F22%2Fconvenantverzuimverzekering%2Fconvenant-verzuimverzekering.pdf&usg=AFQjCNHwStRhjurc0R744vSsXTtz8jClQ
Verlaging van loonkosten voor werknemers die tussen de 100 en 125% van het WML verdienen en >
of =1248 uur werkzaam zijn op jaarbasis. Maakt het aantrekkelijker om bijv. langdurig werklozen of
mensen met een arbeidsbeperking aan de nemen

I24

Lage –
inkomensvoordeel (LIV)

buiten het curriculum van de wft
adviseur

I25

Lage
Loonkostenvoordeel
(LKV)

I34

afkoop regresrecht
Wmo

https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Paginas/Convenanten/ConvenantWMO.aspx

buiten het curriculum van de wft
adviseur

I35

Perspectief voor
vijftigplussers

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/07/nieuwe-aanpak-werkloosheidvijftigplussers

buiten het curriculum van de wft
adviseur

I36

Regelingen
kinderopvang op de
schop

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/06/16/kamerbrief-overharmonisatie-innovatie-en-kwaliteit-kinderopvang-ikk

buiten het curriculum van de wft
adviseur

Bovenwettelijk
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

I38

Aanpassingen
reintegatieverplichtinge
n werkgever

Er komt voor werkgevers op termijn meer duidelijkheid en minder onzekerheid over reintegratieverplichtingen voor zieke werknemers en de toetsing hiervan door het UWV. Hiervoor heeft
Minister Asscher een wetsvoorstel voorbereid. Onderdeel van het wetsvoorstel zijn:
- het afschaffen van de Poortwachterstoets voor eigenrisicodragers
- mogelijkheid om bij het UWV een tussentoets aan te vragen.
Wetsvoorstel is nog in behandeling maar wellicht wel al volledig bekend op 1 januari 2018.

niet definitief

I39

Nieuwe
gezondheidsverklaring

Het Verbond van Verzekeraars heeft in samenwerking met een aantal patiëntenorganisaties en de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunde (KNMG) een nieuw model
gezondheidsverklaring ontwikkeld. De oude gezondheidsverklaring was niet voor iedereen duidelijk.
Informatie over de gezondheidstoestand werd hierdoor niet volledig vermeld of onvoldoende
toegelicht. Verzekerden voldeden hierdoor -onbewust- soms niet aan hun mededelingsplicht. Het
nieuwe model gezondheidsverklaring moet, samen met de bijbehorende toelichting, meer
duidelijkheid geven over welke informatie wel, en welke informatie niet hoeft te worden gemeld.

niet relevant

I44

Leeftijd volwassen
minimumloon omlaag

Per 1 juli 2017 hebben werknemers van 22 jaar en ouder recht op het volwassen minimumloon. Tot
voor kort was deze leeftijdsgrens gesteld op 23 jaar. Uiteindelijk brengt de overheid de leeftijd
waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen omlaag tot 21 jaar per 1 juli 2019.

niet relevant
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Wft module Pensioen
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

P10

Geen negatieve
rentevergoeding
waardeoverdracht

https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Geen-negatieve-rentevergoeding-bijwaardeoverdrachten-in-2017.aspx

niet relevant

P13

Fusie
bedrijfstakpensioenfons
en mogelijk

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/07/07/fusies-mogelijk-voorbedrijfstakpensioenfondsen

buiten het curriculum van de wft
adviseur

P15

MiFID II en Wet
verzekeringsdistributie

Heeft MiFID II en Wet verzekeringsdistributie invloed op pensioenadvisering?

valt onder module Vermogen

P17

Scheiding

Wijziging wettelijke gemeenschap van goederen per 01-01-2018 en pensioen bij scheiding?

valt onder module Vermogen

P21

Exit banksparen voor
pensioen

Tijdens de behandeling van het voorstel Wet verbeterde premieregeling is een motie aangenomen
om te onderzoeken in hoeverre banksparen kan bijdragen aan een beter pensioenresultaat. Dit
onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Staatssecretaris Klijnsma deelt de bevindingen met de
Tweede Kamer in een brief van 17 maart 2017. Onder banksparen wordt in dit kader verstaan een
levenslang bancair product voor pensioensparen in de tweede pijler.

niet definitief

P23

De regeling voor afkoop
klein pensioen wordt
aangepast

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om kleine
pensioenbedragen samen te voegen, in plaats van deze tussentijds uit te keren. Klijnsma gaat het
recht van pensioenuitvoerders om tot afkoop over te gaan omvormen. Dit recht op afkoop wordt een
recht om kleine pensioenaanspraken over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder als iemand
van baan wisselt. Een andere optie zou het overdragen van de aanspraak naar de uitvoerder waar de
deelnemer het meeste pensioen heeft opgebouwd kunnen zijn.

valt onder module Vermogen
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Wft module Schadeverzekeringen particulieren
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

SP13

Het voertuigen ABC

Het Verbond van Verzekeraars heeft alle voorkomende voertuigen en hun kenmerken
geïnventariseerd. Aan de hand van de inventarisatie is een Voertuigoverzicht opgesteld. Dit overzicht
kan worden gebruikt om klanten te informeren, goed advies te geven of om schades adequaat af te
handelen.

geen nieuwe ontwikkeling

SP14

Website Horizonscan
Geneesmiddelen

Op 11 april is de website www.horizonscangeneesmiddelen live gegaan. De site geeft een openbaar
overzicht van nieuwe medicijnen en nieuwe toepassingen van bestaande medicijnen. Zo kan iedereen
zien welke nieuwe medicijnen op de markt komen en wat de mogelijke effecten en kosten hiervan
zijn.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

SP15

Convenant Samenloop
reisverzekeringen/zorgv
erzekeringen verlengd.

Het Convenant Samenloop reisverzekeringen en zorgverzekeringen is verlengd tot eind2019.

geen nieuwe ontwikkeling

SP25

Financiering anonieme
zorg door Zorginstituut
Nederland

Het Zorginstituut Nederland regelt de bekostiging van anonieme e-mental health en zorgt voor
bovenwettelijk
anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten.
De kandidaat weet in welke gevallen de verzekerde recht heeft op vergoeding van anonieme e-mental
health of anonieme financiering van zorg.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-143.html

SP28

Prejudiciële vragen over
voorrisico bij Hoge Raad

Moet WAM-verzekeraar nu wel of niet het voorrisico dragen?

bovenwettelijk

SP29

Aanpassing premie,
geen toestemming
verzekeringnemer nodig

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_nr___2017021.pdf

bovenwettelijk
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

SP31

Rialto wordt Vereende

Sinds september 2016 is de naam ‘Rialto’ gewijzigd in ‘Vereende’. Met de nieuwe naam en huisstijl wil
het bedrijf herkenbaarder worden.
Er wordt verwacht dat de kandidaat op de hoogte is van de naamswijziging en het doel daarvan.
De kandidaat kent de naam van de Vereende en kan benoemen welke bijzondere risico’s bij De
Vereende kunnen worden ondergebracht.
De kandidaat weet welke pools en fondsen door De Vereende worden beheerd.

Bovenwettelijk

SP32

Vernieuwd Draaiboek
Brand

Het Verbond heeft het bestaande ‘Draaiboek bij Rampen’ verder ontwikkeld tot het vernieuwde
‘Draaiboek Brand’. Het vernieuwde draaiboek is gemoderniseerd en onderdeel van het ‘Protocol
Grootschalige incidenten’. Het ‘Draaiboek Brand’ is speciaal bedoeld voor brand gerelateerde
incidenten waarvoor opstal- en inboedelverzekeringen dekking bieden.
De kandidaat weet dat dit draaiboek bestaat en waar het te vinden is. De kandidaat begrijpt de
inhoud van het draaiboek en kan deze inhoud uitleggen aan de klant. Parate kennis over de inhoud
van het draaiboek wordt niet verwacht.

Bovenwettelijk

SP33

Nieuwe invulling aan
begrip dominant cause

https://www.kifid.nl/fileupload/jurisprudentie/GeschillenCommissie/2017/uitspraak_2017017__bindend_.pdf

geen nieuwe ontwikkeling

SP51

Akkoord voor
paramedische zorg

In juni 2017 is het akkoord voor paramedische zorg tot stand gekomen. Doel is een beter inzicht in de
kwaliteit van de zorgverleners en verlaging van de administratieve lasten voor zorgverleners. Het met
bijdragen aan het herstel van vertrouwen.

bovenwettelijk
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Wft module Schadeverzekeringen zakelijk
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

SZ06

Verhaalsimmuniteit niet
verder beperkt

De Hoge Raad beslist dat het begrip ‘werkgever’ in art. 7:962 lid 3 BW beperkt moet worden
uitgelegd. Uitzendrelaties en aanverwante figuren (zoals zzp’ers) vallen buiten het bereik van de
verhaalsimmuniteit. (ECLI:NL:HR:2014:3461)

geen nieuwe ontwikkeling

SZ07

Actieplan Veilig
Ondernemen 20172018

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een samenwerkingsverband tussen de
overheid en het bedrijfsleven. Het NPC stimuleert de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen
private en publieke partners en heeft de regie bij verschillende activiteiten om criminaliteit tegen te
gaan. Het NPC heeft het programma voor 2017-2018 gelanceerd.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

SZ11

Actieprogramma veilig
ondernemen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/06/e-zine-actieprogramma-veiligondernemen-2017-2018

bovenwettelijk

Bedrijven worden door het Actieprogramma veilig ondernemen 2017-2018 van het Nationaal
Platform Criminaliteitsbeheersing weerbaarder tegen criminaliteit. De Adviseur Schadeverzekeringen
Zakelijk kan een belangrijke rol spelen op het gebied van bewustwording.
SZ12

“Delay in startup (DSU)”
nieuw in de CARverzekering

SZ13

Protocol
Administratieve
Ondertekening
Polisdocumenten

De DSU dekking bestaat al geruime tijd. De belangstelling hiervoor is recent echter wel toegenomen.

geen nieuwe ontwikkeling

niet relevant
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

SZ14

Grip op big data

De adviseur weten dat de voortschrijdende informatietechnologie in samenhang met de sterk
gereduceerde kosten van dataopslag het mogelijk maken om het risico op schade enz. nauwkeuriger
in te schatten. Hierdoor wordt de premie nog beter afgestemd op het risico en kunnen schadepreventieve preventieve maatregelen meer afgestemd worden op het risico dat de verzekerde
daadwerkelijk loopt. Aldus betekent dit een verdergaande individualisering van het aanbod van
verzekeraars. verder brengt de goedkoper wordende informatietechnologie met zich mee dat risico's
continue gemonitored kunnen worden. Zie het rapport van her Verbond. Door het plaatsen van bijv.
sensoren kan een drukverschil in de waterleiding worden gesignaleerd. Met als mogelijke oorzaak
lekkage. Hierop kan dan meteen actie worden ondernomen.
https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Documents/2016/April/Grip%20op%20data%
20-%20green%20paper%20Big%20Data.pdf

geen nieuwe ontwikkeling

SZ15

Van Wbp naar
Algemene verordening
gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG zorgt onder meer voor:
• versterking en uitbreiding van privacyrechten
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties
De kandidaat kent de belangrijkste bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) en kan deze toepassen.

Valt onder onderliggende module

SZ16

European services ecard

De Europese Commissie wil de aansprakelijkheidsverzekeraars laten werken met een European
services e-card. Deze e-card bestaat uit een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een
gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden. In dit certificaat moet onder andere de
volgende informatie naar voren komen:
• Dekking;
• Verzekerde som;
• Verzekerd bedrag per schadegeval; en
• De duur van de verzekering.

niet definitief
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

SZ18

E-service card

https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Verbond-noemt-E-card%E2%80%9Cgeen-goed-idee%E2%80%9D.aspx

niet definitief
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Wft module Vermogen
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

V09

Wet bescherming
erfgenamen tegen
schulden

De wet voorziet in een omzetting van een zuivere aanvaarding naar alsnog een beneficiaire
aanvaarding bij onverwachte schulden. Dit moet dan wel gedaan worden binnen drie maanden na de
ontdekking van de onverwachte schuld. De gedachte achter deze bepaling is dat de erfgenaam, indien
hij bekend was geweest met de onbekende schuld, een andere keuze zou hebben gemaakt. De wet is
per 1 september 2016 in werking getreden.

valt onder module Basis

V11

Opvraag saldoverklaring
bij niet afgetrokken
lijfrentepremies (of
inlegbedragen)

Als lijfrentepremies/-inlegbedragen niet zijn afgetrokken kan daarmee in beperkte mate rekening
worden gehouden bij uitkeringen uit lijfrenten. Het is dan zaak door de Belastingdienst vast te laten
leggen wat het bedrag van de niet-afgetrokken bedragen is.

geen nieuwe ontwikkeling

V13

Terugstorting teveel
betaalde
lijfrentepremies (of
inlegbedragen)

Als iemands jaar-/reserveringsruimte niet toereikend is en bovendien de saldomethode ook niet
voldoende is, mag sinds medio 2015 het teveel gestorte bedrag onder voorwaarden worden
teruggestort door de aanbieder van het lijfrenteproduct.

geen nieuwe ontwikkeling

V19

Aftrek op lijfrente
betaalde bedragen;
berekening jaar/reserveringsruimte

Per jaar moet getoetst worden of op lijfrenten betaalde bedragen al dan niet (geheel of deels)
aftrekbaar zijn

betreft indexatie oid

V25

Aanpassing berekening
fictief rendement box 3

Per 1-1-2017 aanpassing berekening fictief rendement box 3

valt onder module Basis

V28

Afschaffen afkoop
kleine pensioenen

D Ipv afkoop wil de staatssecretaris pensioenuitvoerders het recht geven om kleine pensioenen over
te boeken naar de nieuwe uitvoerder van de werknemer

niet definitief

V30

Verhogen
pensioenleeftijd naar 68

Gevolgen jaarruimte, factor A, Dotatie OR

betreft indexatie oid
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

V36

Reclameverbod binaire
opties (vermogen)
Geen afkoop
alimentatie door
kapitaalverzekering

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/nieuws/2016/sep/reclameverbod-binaire-opties

bovenwettelijk

Partneralimentatie is aftrekbaar voor de heffing van inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor
kinderalimentatie. Dit lijkt allemaal duidelijk, maar dat is het kennelijk toch niet in alle gevallen. Het
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 5 juli 2016 over de aftrek van alimentatie die verband hield
met een kapitaalverzekering.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

V38

Nieuwe leidraad AFM
voor
beleggingsdienstverleni
ng

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontvangt regelmatig vragen van beleggingsondernemingen en
-instellingen over vernieuwende bedieningsconcepten op het gebied van beleggingsdienstverlening.
Hierbij signaleert de AFM dat deze vragen vaak betrekking hebben op de interpretaties van het
wettelijk kader. In augustus 2016 publiceerde de AFM een nieuwe leidraad. Daarin wordt antwoord
gegeven op drie belangrijke vragen. Vragen die de vernieuwing in beleggingsdienstverlening
stimuleren.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

V39

Beleggingsonderneming
als toegelaten
verzekeraar voor
lijfrenteproducten

Vanaf 1 januari 2017 is de kring van fiscaal toegelaten aanbieders van lijfrenteproducten uitgebreid
met beleggingsondernemingen. Dit zorgt voor een meer gelijk speelveld en zo heeft de klant meer
keuzemogelijkheden.

niet relevant

V40

Reclameregels voor
risicovolle financiële
producten

De minister van Financiën kondigde in september 2016 aan dat hij een reclameverbod wil op
risicovolle financiële producten. In aanloop naar nieuwe Europese regels is dat voornemen samen
met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitgewerkt. De AFM mag de producten gaan aanwijzen
waar het reclameverbod voor gaat gelden.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

V41

Grenzen aan onbeperkt
navorderingsrecht
erfbelasting

Sinds 1 januari 2012 is er ingevolge de Successiewet 1956 (SW 1956) geen wettelijke begrenzing meer
van de navorderingsbevoegdheid voor erfbelasting ter zake van buitenlands vermogen. De Hoge Raad
heeft zich op 3 maart 2017 uitgesproken in een zaak over de vraag of deze onbeperkte
navorderingsbevoegdheid ook teruggaat naar situaties die zich voor die datum hebben voorgegaan.
Die bevoegdheid is niet onbeperkt.

bovenwettelijk

V37
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

V42

Kostendelersnorm
wordt niet ingevoerd in
de AOW

Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota laten weten dat de kostendelersnorm niet wordt ingevoerd
voor de AOW. Dit heeft gevolgen voor de alleenstaande AOW’ers die met kostendelers samenwonen.

geen nieuwe ontwikkeling

V43

Uitkering letselschade
valt ‘gewoon’ in box 3

Slachtoffers van letselschade ontvangen soms een vergoeding van hun schade. Dan kunnen zij te
maken krijgen met de gevolgen die dat heeft voor de inkomstenbelasting, huurkosten en rechten op
toeslagen. De staatsecretaris heeft hierover vragen beantwoord.

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Wft module Zorgverzekeringen:
Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

Z14

Convenant Samenloop
reis- en
zorgverzekeringen

https://www.verzekeraars.nl/overhetverbond/zelfregulering/Paginas/Convenanten/

geen nieuwe ontwikkeling

Z15

Letselschaderaad en
Stichting Keurmerk
Letselschade gefuseerd.

Op 1 januari 2017 is de Stichting Keurmerk Letselschade opgegaan in De letselschaderaad. De
Letselschaderaad heeft als doel dat de afhandeling van letselschade duidelijk, transparant en
harmonieus verloopt, waarbij het belang van het slachtoffer centraal staat.

niet relevant

Z16

Website Horizonscan
Geneesmiddelen

Op 11 april is de website www.horizonscangeneesmiddelen live gegaan. De site geeft een openbaar
overzicht van nieuwe medicijnen en nieuwe toepassingen van bestaande medicijnen. Zo kan iedereen
zien welke nieuwe medicijnen op de markt komen en wat de mogelijke effecten en kosten hiervan
zijn.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

Z18

Overheveling
schoonmaak van Wmo
naar Wlz

De overheveling van schoonmaak van de Wmo naar de Wlz voor cliënten met een MPT per 1 april
2017. Gebleken is dat in veel gemeenten huishoudelijke hulp werd geboden, met een bredere
invulling dan alleen schoonmaak. De staatssecretaris heeft daarom besloten de aanspraak voor
schoonmaak in de Wlz te verbreden tot huishoudelijke hulp. De verbreding is met name van belang
voor cliënten met een MPT, die nu ook andere activiteiten, zoals opruimen en maaltijden klaarmaken,
kunnen laten uitvoeren. Deze activiteiten waren voor de andere leveringsvormen al binnen de Wlz
mogelijk.

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

Z20

Op 11 april 2017 heeft
het Zorginstituut met de
lancering van de
website
horizonscangeneesmidd
elen.nl de regiefunctie
van de horizonscan
overgenomen van het
ministerie van VWS.

Met de Horizonscan Geneesmiddelen bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een
openbaar overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

Het overzicht moet ervoor zorgen dat patiënten, behandelaars, zorgverzekeraars en
overheidsorganen tijdig op de hoogte zijn van welke geneesmiddelen op de markt komen en wat de
mogelijke effecten hiervan zijn. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen kunnen op basis van deze
informatie hun inkoop beter organiseren en behandelaars kunnen beter bepalen wat deze
ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod. Ook monitort de horizonscan indicatieuitbreidingen van bestaande geneesmiddelen.
Ziekenhuizen en behandelaars kunnen duidelijke afspraken maken over de inzet van deze
geneesmiddelen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars versterken met de informatie hun
onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen. Ook de overheid kan ingrijpen als de
ontwikkelingen daarom vragen. De overheid bedenkt samen met de veldpartijen oplossingen voor de
problematiek rond dure geneesmiddelen.

Z21

Nieuwe behandeling bij
BRCA1-like stadium III
borstkanker
voorwaardelijk toe tot
het basispakket van de
zorgverzekering. De
vergoeding gaat in op 1
januari 2017.

De vergoeding van de behandeling bij patiënten van 18 tot en met 65 jaar met BRCA1-like stadium III
borstkanker geldt voor de duur van zes jaar. Alleen bij deze groep patiënten wordt de therapie
vergoed uit het basispakket.

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

Z22

Een nieuwe
behandeling tegen
chronische hepatitis C
met het geneesmiddel
Zepatier (elbasvir en
grazoprevir) wordt
vanaf 1 januari 2017
vergoed vanuit het
basispakket.

Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals
levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van de nieuwe medicijnen
is de behandeling effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden
en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

bovenwettelijk

Z23

Zenuwstimulatie bij
ernstige verstopping
van de darmen.

De zenuwbehandeling sacrale neuromodulatie is voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van
de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 oktober 2016.

bovenwettelijk

Sacrale neuromodulatie is een experimentele behandeling waarbij bij de patiënt een stimulator onder
de huid wordt geplaatst en met behulp van elektrische pulsen, geprobeerd wordt om de zenuwen te
herstellen die de darmfuncties regelen.
De vergoeding van sacrale neuromodulatie geldt voor de duur van vier jaar en negen maanden. De
therapie wordt vergoed voor patiënten met ernstige chronische obstipatie die niet meer reageren op
hun gebruikelijke behandeling.
Z25

Horizontaal toezicht in
de zorg

http://www.horizontaaltoezichtzorg.nl/

buiten het curriculum van de wft
adviseur

Z26

Wet cliëntenrechten bij
elektronische bij
verwerking van
gegevens

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33509_clientenrechten_
vanaf 1 juli 2017 zijn zorgverleners verplicht cliënten toestemming te vragen voor het
beschikbaarstellen van cliëntgegevens

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

Z27

LPD/Wet
Cliëntenrechten

Op 4 oktober 2016 heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel aangenomen inzake de elektronische
uitwisseling van medische gegevens. Elektronische uitwisseling is alleen toegestaan na expliciete
toestemming van de patiënt. De patiënt bepaalt welke zorgverleners inzage krijgen en welke
informatie mag worden gedeeld

buiten het curriculum van de wft
adviseur

Z28

Wettelijk breed
moratorium

Op 1 april 2017 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gewijzigd. Gemeenten kunnen
hierdoor schuldeisers dwingen mee te werken aan een adempauze voor schuldenaren van maximaal
zes maanden. Dit noemen we het wettelijk breed moratorium.

buiten het curriculum van de wft
adviseur

Z29

De Europese richtlijn die
beter bekend staat als
de Payment Services
Directive (PSD)

PSD heeft als doel betalen binnen Europa net zo makkelijk te maken als binnen de eigen
landsgrenzen. Eerder kwam daar SEPA al uit voort. Nu PSD II in 2018 in de wetgeving van afzonderlijke
lidstaten moet zijn opgenomen, staan er weer een aantal veranderingen op stapel. De belangrijkste
verandering, is het toestaan van nieuwe partijen op de betaalmarkt

buiten het curriculum van de wft
adviseur

Z31

Onbetaalde
huishoudelijke hulp niet
afdwingbaar

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 11 januari 2017 geoordeeld dat een gemeente niet mag
afdwingen dat een uitwonend kind onbetaald huishoudelijk hulp gaat verrichten. De gemeente kan
niet in hoger beroep. Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is namelijk een eindoordeel.

niet relevant

Z32

Afkoop regresrecht
Wmo

Verzekeraars die een uitkering hebben gedaan aan hun verzekerden, kunnen in sommige gevallen de
schade verhalen op de veroorzaker. Dit is geregeld in artikel 7:962 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Artikel 2.4.3. Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) kent een gelijkluidend verhaalsrecht.
Wordt van dit verhaalsrecht gebruik gemaakt, dan geldt artikel 7:962 BW niet.
In tegenstelling tot de overeenkomsten van 2015 en 2016, mag de gemeente in 2017 wel een eigen
bijdrage van haar Wmo-cliënt vragen voor de voorzieningen die (deels) gefinancierd worden vanuit de
Overeenkomst Afkoop Regresrecht.

bovenwettelijk
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Kenmerk

Titel

Ontwikkeling

Reden

Z35

Sanctiewet en ultimate
beneficial owners (UBO)

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- en
regelgeving. In het kader van de sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dient de
verzekeraar daarom te checken of het bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens
uiteindelijke belanghebbenden (UBO) voorkomen op de sanctielijsten van Nederland en/of de EU.
Mocht blijken dat één van de bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, dan mag de
verzekeraar geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn een polis niet af te sluiten dan wel te
beëindigen.
http://www.toezicht.dnb.nl/binaries/50-235745.pdf

buiten het curriculum van de wft
adviseur
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