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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 

 
Kennisvraag: Identificeren met iDIN 
Op welke wijze identificeert een klant zich als hij online gebruik wil maken van 
iDIN? 
 
A. Door op www.iDIN.nl een inlognaam met wachtwoord aan te maken, met 

deze combinatie kan vervolgens bij een webwinkel worden ingelogd. 
B. Door de inlogmethode van de eigen bank te gebruiken. Zo hoeft de klant veel 

minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
C. Door een overboeking van bijvoorbeeld 1 euro uit te voeren vanaf een 

bestaande rekening. Op deze manier kan de ontvangende partij de naam van 
de rekeninghouder controleren met het identiteitsbewijs. 

D. Door in te loggen met het DigiD kan de klant toestemming geven om 
voortaan de identificatie via iDIN te laten verlopen, bijvoorbeeld bij aankopen 
in een webwinkel. 

 
Kennisvraag: Vergoeding van affectieschade 
Wie komen er in aanmerking voor vergoeding van affectieschade? 
 

A. De moeder van het slachtoffer. 
B. Iedereen die getuige is geweest van de schokkende gebeurtenis. 
C. De moeder van het slachtoffer, mits ze getuige is geweest van de 

schokkende gebeurtenis. 
 

Kennisvraag: Beveligingseisen keyless-entry auto’s  
Wat is relay attack?  
 
A. Het stelen van auto’s met een contactloze autosleutel.   
B. Een oud certificaat Voertuigbeveiliging dat vóór 1 juli 2019 is afgegeven.  
C. Een extra eis om het Keurmerk Voertuigbeveiliging te verkrijgen.  
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Kennisvraag: Elektrische fiets en AVB  
Hoe kan het risico van het zakelijk gebruik van een elektrische fiets 
(trapondersteuning tot 25 km/u; valt stil zonder trappen) worden afgedekt? 
 
A. Dit risico kan niet worden afgedekt omdat de schade in bij zakelijk gebruik is 

uitgesloten op de AVP en meestal ook op de AVB. 
B. Dit kan worden afgedekt door te kiezen voor een AVB die zakelijk gebruik niet 

uitsluit of door een verzekeringsoplossing via De Vereende. 
C. Dit risico kan alleen worden afgedekt op een AVP van de gebruiker van de 

fiets. 
 
Kennisvraag: Rol Stichting Salvage bij asbestbranden  
Wat is juist ten aanzien van de kosten van de ingeschakelde Salvagecoördinator?  
 
A. De kosten komen voor rekening van de verzekeraar.  
B. De kosten komen voor rekening van de klant.  
C. De kosten komen voor rekening van de overheid.  
 
 
Kennisvraag: Checklistbrand.nl 
De website checklistbrand.nl is een initiatief van brandweer, verzekeraars en 
bedrijfsleven.  
 
Wat voor informatie en instrumenten bevat de website checklistbrand.nl?  
 
Twee antwoorden zijn juist. 
A. De website bevat informatie en instrumenten die de ondernemer kan helpen 

bij het voorkomen van brand en de gevolgen hiervan. 
B. De website bevat instrumenten die de ondernemer kan invullen zodat de 

verzekeraar een passend preventieadvies kan opstellen.  
C. De website bevat informatie waardoor het voor de ondernemer duidelijk 

wordt welke standaard preventie maatregelen een brandverzekeraar stelt. 
D. De website bevat instrumenten die het mogelijk maken dat de ondernemer 

een analyse maakt waarmee een preventieadvies wordt opgesteld. 
 
 
 
Vaardigheidsvraag: Verwerking BSN  
Joke wil een weekendje naar Porto en zoekt via internet een leuke locatie. Ze 
vindt via Airbnb het perfecte appartementje. Ze heeft nog nooit eerder iets 
via Airbnb geboekt en daarom moet ze zich nog registreren. Naast haar naam 
en adresgegevens wordt naar haar BSN gevraagd. Omdat iedereen een uniek 
nummer heeft is dit nummer ideaal voor Airbnb om iedereen te registreren.  
Joke wil haar BSN eigenlijk niet geven omdat ze bang is voor fraude.  
  
Mag Airbnb in deze situatie het BSN van Joke registeren?  
 

A. Ja, als Joke hiervoor expliciet toestemming geeft. 
B. Nee, het BSN zou alleen door Airbnb gebruikt mogen worden als uit de 

wet blijkt dat ze het BSN nodig heeft. 
C. Nee, alleen banken mogen gebruik maken van het BSN. 
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Vaardigheidsvraag: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Je werkt als adviseur schadeverzekeringen particulier bij een assurantiekantoor. 
Op een dag neemt Angelo contact met je op. Hij is ongeveer een jaar geleden 
voor zichzelf begonnen als ZZP’er en heeft zowel zijn particuliere 
schadeverzekeringen als de verzekeringen voor zijn bedrijf bij jouw werkgever 
ondergebracht. 
 
Nu Angelo een jaar ZZP’er is wil hij weten of het mogelijk is om een verzekering 
af te sluiten voor het geval hij arbeidsongeschikt raakt. Het afgelopen jaar heeft 
hij een goede omzet gedraaid en zojuist heeft hij een grote opdracht 
binnengehaald zodat de vooruitzichten ook voor het komend jaar rooskleurig 
zijn. 
 
Hij vertelt dat hij recent te horen heeft gekregen dat bij hem in de familie helaas 
een erfelijke vorm van hartfalen voorkomt. Op dit moment wordt onderzocht op 
genetische afwijkingen, hij vreest het ergste vanwege eerdere klachten die hij 
gehad heeft. Daarom wil hij graag, voordat de uitslag binnen is, een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. 
 
Je maakt voor Angelo een afspraak met je collega die Wft Inkomen in zijn bezit 
heeft.  
 
Wat noteer je in het systeem (elektronisch dossier) zodat je collega weet waar 
het over gaat? 
 
A. Je noteert dat Angelo zijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid wil veiligstellen. 

Omdat er sprake is van een genetische afwijkingen in zijn familie, Angelo 
verwacht mogelijk problemen met de medische acceptatie van zijn polis. 

B. Je noteert dat Angelo zijn inkomen bij arbeidsongeschiktheid wil veiligstellen. 
Angelo verwacht mogelijk problemen met de medische acceptatie van zijn 
polis. 

C. Je noteert dat Angelo vermoedt dat hij een erfelijke vorm van hartfalen heeft. 
In zijn familie is deze genetische aandoening vastgesteld, Angelo wacht nu op 
de uitslag van zijn onderzoek. 
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Vaardigheidsvraag: Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van drones 
José heeft een eigen bedrijf met 4 medewerkers. Zij maken filmopnames van 
bedrijfsfeesten en bruiloften en maken daarbij soms gebruik van een drone 
(>25kg). Carola werkt voor een cateringbedrijf dat de catering voor grote 
feesten zoals bedrijfsfeesten en bruiloften verzorgt.  
Sandra, een van de medewerkers van José, en Carola zijn tegelijkertijd aan het 
werk op een bruiloft. Sandra maakt opnames met de drone. Het gaat mis en 
zowel Sandra als Carola lijden schade doordat de drone uit de lucht valt. 
José heeft de volgende verzekeringen: 

• Droneverzekering. 
• AVB inclusief clausule A21. 

 
Welke schade is gedekt op de AVB van José? 
 
A. Zowel de schade van Sandra als de schade van Carola is gedekt. 
B. Alleen de schade van Sandra is gedekt. 
C. Alleen de schade van Carola is gedekt. 
D. Beide schades zijn niet gedekt vanwege het gewicht van de drone. 

 
Vaardigheidsvraag: Checklistbrand.nl 
De eigenaar van saladebar Fris en Fruitig is zich bewust van de risico’s die zijn 
onderneming loopt. Op advies van zijn Adviseur Schadeverzekeringen zakelijk 
bezoekt hij de website Checklistbrand.nl om op zoek te gaan naar praktische tips 
en aandachtspunten. Welke checklist kan deze ondernemer het beste invullen als 
hij last heeft van hangjongeren, er weinig sociale controle is, de muren vol met 
graffiti zitten en er is sprake van zwerfafval? 
 
A. Met het invullen van de digitale checklist Brandgevaar worden praktische tips 

en aandachtspunten verstrekt om het risico op brandstichting te verkleinen. 
B. Met het invullen van de digitale checklist Brandstichting worden praktische 

tips en aandachtspunten verstrekt om het risico op brandstichting te 
verkleinen. 

C. Met het invullen van de digitale checklist VRKI 2.0 worden praktische tips en 
aandachtspunten verstrekt om het risico op brandstichting te verkleinen. 
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Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
 
Kennisvraag: Identificeren met iDIN 
Het juiste antwoord is: Door de inlogmethode van de eigen bank te gebruiken. 
Zo hoeft de klant veel minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
(B) 
 
iDIN is ontwikkeld door de banken voor consumenten. Met iDIN kan een klant 
veilig en op dezelfde manier inloggen, zich identificeren en/of zijn leeftijd 
bevestigen bij overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen en webwinkels. 
Daarvoor wordt de veilige inlogmethode van de eigen bank gebruikt. Hierdoor 
hoeft de klant veel minder gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. 
 
Toetsterm 1a.9 
 
Kennisvraag: Vergoeding van affectieschade 
Het juiste antwoord is: De moeder van het slachtoffer. (A) 
 
De vergoeding voor affectieschade is een soort smartengeld voor de naasten van 
het slachtoffer. Daarbij is het níet noodzakelijk dat deze naasten getuigen waren 
van de gebeurtenis. Dit is wel zo bij shockschade waarbij iemand geestelijke 
schade oploopt door de rechtstreekse confrontatie met een gruwelijke 
gebeurtenis. 
 
Toetsterm: 1h.26 
 
Kennisvraag: Beveligingseisen keyless-entry auto’s  
Het juiste antwoord is: Het stelen van auto’s met een contactloze autosleutel. (A) 
 
Het stelen van auto’s met een contactloze autosleutel komt steeds vaker voor. 
Deze vorm van diefstal wordt ook wel relay attack genoemd. Het signaal dat door 
de autosleutel wordt uitgezonden wordt verlengd wat diefstal relatief eenvoudig 
maakt.   
 
Toetsterm 1b.2. 
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Kennisvraag: Elektrische fiets en AVB  
Het juiste antwoord is: Dit kan worden afgedekt door te kiezen voor een AVB die 
zakelijk gebruik niet uitsluit of door een verzekeringsoplossing via De Vereende . 
(B) 
 
De schade in bij zakelijk gebruik is uitgesloten op de AVP, zowel op de AVP van 
de gebruiker van de fiets als ook op de AVP van de eigenaar van de fiets. Ook op 
een AVB behoort de elektrische fiets vaak tot de uitsluitingen. Echter, sommige 
AVB's bieden wel dekking voor de elektrische fiets. Ook de Vereende kan zorgen 
voor een verzekeringsoplossing.  
 
Toetstermen 1e.2 
 
Kennisvraag: Rol Stichting Salvage bij asbestbranden  
Het juiste antwoord is: De kosten komen voor rekening van de verzekeraar.  (A) 
 
De dienstverlening van Stichting Salvage is voor de gedupeerden kosteloos, 
ongeacht of zij verzekerd zijn of niet. De verzekeraars die betrokken zijn bij de 
schade dragen gezamenlijk de kosten van Stichting Salvage bij een calamiteit. 
Voor onverzekerde panden is er een garantiefonds van verzekeraars waaruit de 
kosten van Stichting Salvage betaald worden.  
 
Toetsterm 1h.21 
 
Kennisvraag: Checklistbrand.nl 
De juiste antwoorden zijn: 

• De website bevat informatie en instrumenten die de ondernemer kan 
helpen bij het voorkomen van brand en de gevolgen hiervan. (A) 

• De website bevat instrumenten die het mogelijk maken dat de ondernemer 
een analyse maakt waarmee een preventieadvies wordt opgesteld. (D) 
 

De website Checklistbrand.nl bevat informatie en instrumenten die ondernemers 
kunnen helpen bij het voorkomen van brand én bij de gevolgen daarvan. Er zijn 
drie afzonderlijke checklists en wel voor Stalbranden, Brandgevaarlijke 
werkzaamheden en Brandstichting.  Op basis van de antwoorden krijg de 
ondernemer tips om de kwetsbare punten binnen zijn bedrijf en zijn 
bedrijfsvoering te herkennen. Tevens valt te lezen welke maatregelen het beste 
kunnen worden genomen. Deze analyse kan door de Adviseur 
Schadeverzekeringen zakelijk worden gebruikt voor het uitbrengen van een 
preventieadvies. 

 
Toetsterm 1c.5 
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Vaardigheidsvraag: Verwerking BSN  
Het juiste antwoord is: Nee, het BSN zou alleen door Airbnb gebruikt mogen 
worden als uit de wet blijkt dat ze het BSN nodig heeft. (B) 
 
In de wet zijn zes grondslagen benoemd voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Volgens artikel 46 van de Uitvoeringswet AVG mag een 
wettelijk identificatienummer, zoals een BSN, alleen op basis van de grondslag 
‘wettelijke verplichting’ worden verwerkt. En dan uitsluitend voor het 
desbetreffende wettelijke doel waarvoor het BSN nodig is. Het is dus niet 
toegestaan om het BSN te verwerken op basis van één van de andere 
grondslagen zoals ‘toestemming’. 
Naast banken zijn er ook andere organisaties die op basis van één van de 6 
grondslagen het BSN mogen verwerken.  
 
 
Toetsterm 4a.5 
 
Vaardigheidsvraag: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Het juiste antwoord is: Je noteert dat Angelo zijn inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid wil veiligstellen. Angelo verwacht mogelijk problemen met 
de medische acceptatie van zijn polis. (B) 
 
In de AVG zijn een aantal gegevens aangemerkt als bijzondere 
persoonsgegevens. Het betreft gegevens over iemands godsdienst of 
levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, 
lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. 
Genetische gegevens zijn ook bijzondere persoonsgegevens. De gevoeligheid van 
genetische gegevens volgt uit het feit dat zij iets zeggen over de 
gezondheidstoestand van een persoon en diens familieleden. 
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij er sprake is 
van een wettelijke uitzondering (bijvoorbeeld het ziekenhuis). 
 
Toetsterm 4a.5 
 
Vaardigheidsvraag: Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van drones 
Het juiste antwoord is: Alleen de schade van Sandra is gedekt. (B) 
 
De AVB van José heeft clausule A21 (dekking werkgeversaansprakelijkheid voor 
drones tot 25 kilogram). Hierdoor wordt de dekking van de AVB uitgebreid met 
een dekking voor werkgeversaansprakelijkheid voor drones op basis. Deze 
dekking geldt alleen voor eigen werknemers. Een werknemer die schade lijdt 
waarvoor niet het eigen bedrijf maar een ander bedrijf aansprakelijk is (zoals 
Carola) valt niet onder de clausules. Mogelijk dekt wel de droneverzekering de 
schade van Carola. 

 
Toetsterm 2c.5 
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Heeft u na het maken van dit oefenexamen nog extra ondersteuning nodig? Wij 
hebben voor u de volgende opleidingen om u optimaal voor te bereiden op het 
examen: 
• Zelf leren met het digitaal zelfstudiepakket 
 
Wilt u direct uw examen boeken, ga dan naar www.eifd.nl 

 

Vaardigheidsvraag: Checklistbrand.nl 
Het juiste antwoord is: Met het invullen van de digitale checklist Brandstichting 
worden praktische tips en aandachtspunten verstrekt om het risico op 
brandstichting te verkleinen. (B) 
 
Er zijn drie afzonderlijke checklists en wel voor Stalbranden, Brandgevaarlijke 
werkzaamheden en Brandstichting. De  checklist ‘Brandstichting’ is gericht op het 
risico van brandstichting. Tijdens het invullen worden er o.a. vragen gesteld over 
de omgeving van het pand, hangjeugd, sociale controle etc. Zo kunnen 
hangjongeren namelijk zorgen voor overlast, vandalisme en brandstichting. Met 
weinig sociale controle wordt het risico op brandstichting vergroot. De checklist 
Brandgevaar en VRKI 2.0 bestaan niet. De VRKI 2.0 is een instrument om het 
inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen maar komt niet ter 
sprake op deze website. 
 
Toetsterm 2g.6 

 
 
 

https://www.dukers-baelemans.nl/opleidingen/pe-schade-zakelijk/
http://www.eifd.nl/

