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Vragen oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: UBO-register 

Wie heeft inzage in het openbare deel van het UBO-register? 
 

A. Iedereen. 
B. Alleen bevoegde autoriteiten. 

C. Alleen financiële instellingen. 
 
Kennisvraag: Stijging AOW-leeftijd  

Op 1 januari 2020 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd ingegaan. 
Vanaf welk jaar wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in 

deze wet? 
 
A. 2022. 

B. 2023. 
C. 2024. 

D. 2025. 
 
Kennisvraag: Directe Schadeafhandeling 

Wie heeft GEEN voordeel van de regeling Directe Schadeafhandeling?  
  

A. Nicole die haar auto WA + volledig casco heeft verzekerd. 
B. Rolf die zijn auto WA + beperkt casco heeft verzekerd. 

C. Tjeerd die zijn auto WA heeft verzekerd. 

 
 
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.  

 
Kennisvraag: Wetgeving drones 

Drones moeten zijn geregistreerd als ze 250 gram of meer wegen, of als ze 
voorzien zijn van een camera. Waar moeten ze worden geregistreerd? 
 

A. Bij de KvK. 

B. Bij de RDW. 

C. Bij de gemeente waar de eigenaar van de drone woont. 
  
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.  
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Vaardigheidsvraag: Verlofregelingen  

Simon is op 1 augustus 2020 vader geworden van zijn dochter Sophia. Hij kiest 
ervoor om naast het geboorteverlof ook aanvullend geboorteverlof op te nemen. 

Er zijn géén aanvullende afspraken gemaakt in de cao of arbeidsovereenkomst 
van Simon. 
 

Hoeveel krijgt Simon betaald gedurende het verlof? 
 

A. Zowel tijdens het geboorteverlof als tijdens het aanvullend geboorteverlof 

krijgt Simon 100% van zijn loon doorbetaald.  

B. Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 70% van zijn loon doorbetaald. 

Tijdens het extra geboorteverlof krijgt Simon geen loon.  
C. Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 100% van zijn loon doorbetaald en 

tijdens het aanvullend geboorteverlof 70% van het (maximum) dagloon.  

 
 

Vaardigheidsvraag: Gedragscode geïnformeerde verlenging en 
contractstermijnen particuliere schade-en inkomensverzekeringen 
Frits de Vries (37 jaar) heeft een opstalverzekering bij verzekeraar X. Frits heeft 

geen meerjarig contract gesloten. Hij heeft de opstalverzekering op dit moment 
drie jaar. Frits heeft vorige week zijn huis verkocht. De sleuteloverdracht heeft 

plaatsgevonden en hij is geen eigenaar meer van de woning.  
Frits heeft een gesprek met zijn adviseur Schadeverzekering en vraagt: “Per 
wanneer kan ik mijn opstalverzekering opzeggen?” 

 
Welk antwoord van de adviseur aan Frits is juist? 

 
A. Als de looptijd weer een heel jaar heeft bereikt.  
B. Per direct. 

C. Per de eerste van de volgende maand. 
 

 
Vaardigheidsvraag: Opzetclausule 
Jim schopt met opzet hard tegen het been van Harry. Als gevolg hiervan moet 

Harry met een gebroken been worden opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege 
een vormfout wordt Jim strafrechtelijk vrijgesproken. Harry stelt Jim 

aansprakelijk. De aansprakelijkheidsverzekeraar van Jim heeft de nieuwe 
opzetclausule 2020 van het Verbond overgenomen in de voorwaarden. 
 

Is uitsluiting door opzet nog mogelijk nu Jim is vrijgesproken? 
 

A. Alleen wanneer Jim onder invloed van alcohol of drugs was. 
B. Nee, Jim is vrijgesproken dus is opzet niet bewezen.  
C. Ja, de uitsluiting is onafhankelijk van de vraag of er sprake is van 

strafrechtelijke vervolging. 
  



Oefenexamen  PE Wft Schade particulier 

© Dukers & Baelemans 2022  3/4 

Antwoorden oefenexamen Dukers & Baelemans 
 
Kennisvraag: UBO-register 

Het juiste antwoord is: Iedereen. (A) 
 

Iedereen mag de gegevens van een organisatie en van haar UBO's tegen een 
tarief van €2,50 raadplegen. Wel wordt iedereen die gegevens opvraagt, door de 
Kamer van Koophandel geregistreerd. Bevoegde autoriteiten hebben inzage in 

meer gegevens dan alleen de openbare gegevens. 
 

Toetsterm 1b.3 
 
Kennisvraag: Stijging AOW-leeftijd  

Het juiste antwoord is: 2025 (D) 
 

In de oude situatie tot 1 januari 2020 was de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 
levensverwachting vanaf 2022. In de nieuwe situatie is de koppeling aan de 
levensverwachting pas in 2025 aan de orde.  

 
Toetsterm 1d.8 

 
Kennisvraag: Directe Schadeafhandeling 
Het juiste antwoord is: Nicole die haar auto WA + volledig casco heeft verzekerd. 

(A) 
 

Nicole heeft geen voordeel van de regeling Directe schadeafhandeling. Zij kon 
haar schade al melden bij haar eigen verzekeraar. Tjeerd is WA verzekerd en 
Rolf is WA + beperkt casco verzekerd. Zij hebben wel voordeel bij de regeling 

Directe schadeafhandeling. In het geval van schade kunnen zij nu naar hun eigen 
verzekeraar. In de ‘oude’ situatie moesten zij naar de verzekeraar van de 

tegenpartij om de schade te verhalen. Een voordeel van de regeling Directe 
schadeafhandeling is dat dat klant bij schade aan kan kloppen bij zijn eigen 

verzekeraar en daar de schade kan melden. De schade is eenvoudiger af te 
wikkelen. 
 

Toetsterm: 1h.22 
 

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 

 
Kennisvraag: Wetgeving drones 

Het juiste antwoord is: Bij de RDW (B). 
Drones moeten worden geregistreerd als ze zwaarder zijn dan 250 gram of 
voorzien zijn van een camera. In Nederland kan dit sinds 31 december 2020 bij 

de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). De drone krijgt dan een 
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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 

 

‘exploitantnummer’. Dit moet de bestuurder zichtbaar aanbrengen op de drone. 

Toetsterm 1c.6 

 
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 

 
Vaardigheidsvraag: Verlofregelingen 
Het juiste antwoord is: Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 100% van zijn 

loon doorbetaald en tijdens het aanvullend geboorteverlof 70% van het 
(maximum) dagloon. (C) 

 
Tijdens het geboorteverlof krijgt Simon 100% van zijn loon doorbetaald. Tijdens 
het aanvullend geboorteverlof krijgt Simon 70% van het (maximum) dagloon 

doorbetaald. Dit wordt betaald door het UWV middels een uitkering.  
  

Toetsterm 3d.2 
 
Vaardigheidsvraag: Gedragscode geïnformeerde verlenging en 

contractstermijnen particuliere schade-en inkomensverzekeringen 
Het juiste antwoord is: Per direct (B) 

 
Als de verzekeringnemer geen eigenaar meer is van het verzekerde object, zoals 
bij verkoop, dan geldt een opzegtermijn van 1 werkdag. Dit is vastgelegd in de 

Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere 
schade-en inkomensverzekeringen. 

 
Toetsterm 2e.1 
 

Vaardigheidsvraag: Opzetclausule 
Het juiste antwoord is: Ja, de uitsluiting is onafhankelijk van de vraag of er 

sprake is van strafrechtelijke vervolging. (C) 
 
Ook wanneer er geen sprake is van veroordeling via het strafrecht, kan er alsnog 

van de opzetclausule worden gebruikgemaakt via een civielrechtelijke toets. Dit 
staat los van de vraag of Jim onder invloed van alcohol of drugs was.  

 
Toetsterm 3e.2 
 

 
 

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

