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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 gaat de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd in. Vanaf 
welk jaar wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting in deze 
nieuwe wet? 
 
A. 2022. 
B. 2023. 
C. 2024. 
D. 2025. 
 
Kennisvraag: Essentiële-informatiedocument (Eid) 
Welk document is vervangen door het Essentiële-informatiedocument? 
  

A. Het dienstverleningsdocument. 
B. Het prospectus. 
C. De financiële bijsluiter.  

  



Oefenexamen  PE Wft Inkomen 

© Dukers & Baelemans 2021  2/7 

Kennisvraag: Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging 
De werkgever moet aan een aantal voorwaarden voldoen om compensatie te 
krijgen voor de transitievergoeding. Welke zijn dat? 
Let op: Er zijn twee antwoorden juist. 
 

A. Er zijn op 1 januari van het betreffende jaar minder dan 25 werknemers in 
dienst. 

B. De transitievergoeding moet maximaal zes maanden na het eerste verzoek 
tot ontslag zijn gedaan. 

C. Het moet gaan om pensionering, ziekte of betalingsproblemen. 
D. De transitievergoeding moet maximaal zes maanden voor het eerste 

verzoek tot ontslag zijn gedaan. 
 
Kennisvraag: MKB verzuim-ontzorgverzekering 
Vanaf 2020 kunnen werkgevers een MKB verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. 
Wat is hierover juist? 
  

A. Omdat werkgevers de mogelijkheden in het eerste spoor goed kennen, 
levert de verzekering vooral re-integratie activiteiten gericht op het 
tweede spoor.  

B. De verantwoordelijkheid voor de re-integratie verschuift naar de 
verzekeraar. Een eventuele loonsanctie wordt daarom door het UWV aan 
de verzekeraar opgelegd. 

C. Vanuit de verzekering kan kosteloos een casemanager worden aangesteld 
die de regie voert over de re-integratie. 

 
Kennisvraag: Wet arbeidsmarkt in balans 
Hoe lang moeten werknemers in dienst zijn geweest om recht te hebben op een 
transitievergoeding bij ontslag? 
 

A. Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een 
transitievergoeding. 

B. Eén jaar. 
C. Twee jaar. 
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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: Wijzigingen arbowetgeving 
Naomi (34 jaar) heeft al enkele jaren haar eigen administratiekantoor. Tot nu toe 
deed ze dat helemaal alleen. Ze had nog geen medewerkers in dienst. Maar ze 
krijgt het steeds drukker en klanten weten haar kantoor steeds vaker te vinden. 
Daarom is de tijd gekomen om iemand aan te nemen. Met ingang van volgende 
maand begint Martine (27 jaar) als administratief medewerkster.  
Ziekteverzuimverzekering 
Naomi weet dat ze het loon moet doorbetalen wanneer Martine ziek wordt. 
Daarom heeft ze een adviseur Inkomen uitgenodigd voor een advies hierover. 
Ook heeft ze enkele vragen over haar Arbo verplichtingen.  
De Arbowet is op 1 juli 2017 gewijzigd. De adviseur Inkomen vertelt Naomi alles 
wat ze hierover moet weten. 
 
Welke van de onderstaande punten zijn in dit kader juist? Selecteer de vier juiste 
antwoorden. 
 

A. Naomi moet als werkgever een basiscontract afsluiten met een Arbodienst. 
B. Naomi moet Martine in staat stellen preventief een bedrijfsarts te 

consulteren. 
C. Naomi moet de bedrijfsarts toestaan de werkplek van Martine te 

bezoeken. 
D. Martine mag in voorkomende gevallen op kosten van Naomi een second 

opinion aanvragen aan een andere bedrijfsarts. 
E. Naomi moet Martine informeren over mogelijke beroepsziekten. 
F. De bedrijfsarts heeft bij een klein bedrijf als dat van Naomi de 

verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding. 
G. Omdat Martine de enige werkneemster is, moet zij de rol van 

preventiemedewerker op zich nemen. 
 
Vaardigheidsvraag: Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte 
Albert (40 jaar) is bijna 2 jaar ziek. Er bestaat een kans dat het UWV een 
loonsanctie aan zijn werkgever oplegt. Hierdoor blijft Albert een extra jaar in 
dienst waardoor de werkgever het loon van Albert een jaar langer moet 
doorbetalen. 

Door dit extra jaar wordt de verschuldigde transitievergoeding na het beëindigen 
van de arbeidsovereenkomst verhoogd van €9.000 naar €10.000.  

Welk bedrag krijgt de werkgever in dat geval van het UWV gecompenseerd 
vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf)? 

A. €9.000. 
B. €1.000. 
C. €10.000. 
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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 is 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: Essentiële-informatiedocument (Eid) 
Het juiste antwoord is: De financiële bijsluiter. (C) 
 
Het doel van de invoering van het Eid is het vergroten van de transparantie van 
beleggingsproducten, ter bescherming van de belegger. Dit document vervangt 
de Nederlandse financiële bijsluiter en heeft in de gehele Europese Unie een 
uniforme vorm en inhoud.   
 
Toetsterm: 1b.1 
 
Kennisvraag: Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging 
De juiste antwoorden zijn: Er zijn op 1 januari van het betreffende jaar minder 
dan 25 werknemers in dienst. (A) en de transitievergoeding moet maximaal zes 
maanden voor het eerste verzoek tot ontslag zijn gedaan.(D) 
 
Het moet gaan om een kleine werkgever, met minder dan 25 werknemers in 
dienst. De werkgever moet de bedrijfsactiviteiten beëindigen vanwege ziekte of 
pensionering. Voor werknemers die zes maanden vóór het eerste verzoek tot 
beëindiging of negen maanden nadat het UWV of de rechter toestemming gaf tot 
beëindiging of ontbinding van het arbeidscontract vanwege beëindiging van 
werkzaamheden van de onderneming, transitievergoeding is betaald, komen in 
aanmerking voor compensatie. 
   
Toetsterm: 1d.1 
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Kennisvraag:  MKB verzuim-ontzorgverzekering 
Het juiste antwoord is: Vanuit de verzekering kan kosteloos een casemanager 
worden aangesteld die de regie voert over de re-integratie. (C) 
 
De belangrijkste eisen van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering zijn: 

• De verzekeraar neemt een eventuele loonsanctie voor zijn rekening en 
daarom is de verzekering ‘Poortwachterproof’. 

• De verzekering bevat re-integratiedienstverlening gericht op 
werkhervatting in het eerste en tweede spoor. 

• Bij (dreigend) langdurig verzuim wordt een casemanager aangesteld 
die de werkgever en werknemer ondersteunt in het re-integratieproces. 
De werkgever blijft eindverantwoordelijk voor wat betreft zijn taken en 
plichten uit de Wet Verbetering Poortwachter. Een eventuele 
loonsanctie wordt door het UWV aan de werkgever opgelegd. Maar 
wanneer hij aan de voorwaarden en aanwijzingen van de verzekeraar 
voldoet, neemt de verzekeraar een eventuele loonsanctie voor zijn 
rekening. De re-integratie activiteiten vanuit de verzekering zijn gericht 
op werkhervatting in het eerste én tweede spoor.  

Toetsterm: 1g.1 
 
Kennisvraag: Wet arbeidsmarkt in balans 
Het juiste antwoord is: Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op 
een transitievergoeding.(A) 
 
Als het ontslag het initiatief van de werkgever is, dan heeft de werknemer 
mogelijk recht op een transitievergoeding. Tot 1 januari 2020 hadden 
werknemers alleen recht op een transitievergoeding als zij ten minste 2 jaar in 
dienst zijn bij de werkgever. Met de invoering van de Wab ontstaat al vanaf de 
eerste dag recht op een transitievergoeding. 

Toetsterm: 1b.1 
 
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  
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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: wijzigingen Arbowetgeving 
De juiste antwoorden zijn: Naomi moet als werkgever een basiscontract afsluiten 
met een Arbodienst; Naomi moet Martine in staat stellen preventief een 
bedrijfsarts te consulteren; Naomi moet de bedrijfsarts toestaan de werkplek van 
Martine te bezoeken; Martine mag in voorkomende gevallen op kosten van Naomi 
een second opinion aanvragen aan een andere bedrijfsarts. 

De werkgever moet in een basiscontract een overeenkomst afsluiten met 
gecertificeerde deskundigen (Arbowet art. 14). Onder gecertificeerde deskundige 
personen verstaat de wetgever: een gecertificeerde bedrijfsarts, 
arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige en veiligheidskundige. Deze 
kunnen werken bij een arbodienst (vangnetregeling) of zelfstandig zijn 
(maatwerkregeling). 

Werknemers met gezondheidskundige vragen moeten de bedrijfsarts kunnen 
raadplegen (Arbowet art. 14.1.b en 14.2.e).De bedrijfsarts heeft de gelegenheid 
iedere werkplek in het bedrijf te bezoeken (Arbowet art. 14.2.f).  

De medewerker krijgt het recht op een second opinion (Arbowet art. 14.2.g en 
Arbobesluit art. 2.14.d). De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht m.b.t. 
beroepsziekten (bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten).  

De verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding ligt bij de werkgever. De 
bedrijfsarts heeft hierin een adviserende rol (Arbowet art. 14.1). 

Bij een bedrijf met minder dan twintig werknemers kan de directeur/eigenaar 
zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Bij grotere bedrijven moet 
de OR instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.  

Te lage aanzegging. Zijn dienstverband duurde slechts vier maanden. 

Toetsterm 2g.7 

Vaardigheidsvraag: Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte 
Het juiste antwoord is €9.000. 

De regeling voorziet in een compensatie voor de verschuldigde 
transitievergoeding wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Er geldt echter 
een aantal beperkingen. Een van die beperkingen is dat de werkgever niet wordt 
gecompenseerd voor de extra verschuldigde transitievergoeding als gevolg van 
het verlengen van de loondoorbetalingsperiode, vanwege het niet voldoende 
uitvoeren van de re-integratieverplichtingen door de werkgever. 

Toetsterm 2d.5 

 
 
 
 
 

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

