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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: 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.  
 
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 bij zakelijk gebruik is 

uitgesloten op de AVP en een dergelijke elektrische fiets is uitgesloten op de 
AVB. 

B. Dit kan worden afgedekt door te kiezen voor een AVB die een dergelijke 
elektrische fiets niet uitsluit. 

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.  
 



Oefenexamen  PE Wft Schadeverzekering zakelijk 

© Dukers & Baelemans 2021  2/8 

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. 
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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. 

 
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. 
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Vaardigheidsvraag: Zonnepanelen 
Een coatingbedrijf beschikt over een grote stalen loods. Het dak is geïsoleerd 
met brandbare isolatie. Door het enorme stroomverbruik van het bedrijf zijn 
zonnepanelen rendabel. De eigenaar van het bedrijf vernam uit de media dat er 
best wat te doen is rondom het verzekeren van zonnepanelen. Omdat hij niet 
voor verrassingen wil komen te staan, neemt hij contact op met de adviseur 
Schadeverzekeringen zakelijk. De gebruikelijke brandverzekeringen zijn 
ondergebracht bij Zutphense Onderlinge. 
 
Welk advies aan de eigenaar van het coatingbedrijf is het meest juist en 
professioneel? 
 
Twee antwoorden zijn juist. 
 
A. Ik adviseer je om een opruimingskostendekking af te sluiten om de kosten als 

gevolg van het verspreid van as- en glasdeeltjes van de zonnepanelen te 
vergoeden. 

B. We kunnen het beste een afspraak maken als de installatie gereed is, zodat ik 
kan zien hoe het is geworden. Dan bespreken we ook de verzekeringen.  

C. Ik adviseer je om rekening te houden met extra kosten want de aanvullende 
eisen waaraan je achteraf moet voldoen zijn meestal erg kostbaar.  

D. Ik adviseer je om vóórdat je begint de verzekeraar te informeren, want het is 
een risicowijziging. Dan kan je vooraf rekening houden met eventuele 
aanvullende eisen.  
 

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: 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: 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 
een dergelijke elektrische fiets niet uitsluit. (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.  
 
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: 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: Zonnepanelen 
Het juiste antwoorden zijn:  

• Ik adviseer je om een opruimingskostendekking af te sluiten om de kosten 
als gevolg van het verspreid van as- en glasdeeltjes van de zonnepanelen 
te vergoeden. (A)  

• Ik adviseer je om vóórdat je begint de verzekeraar te informeren, want 
het is een risicowijziging. Dan kan je vooraf rekening houden met 
eventuele aanvullende eisen.(D) 

 
Het is belangrijk dat de verzekeraar betrokken wordt bij de plannen. Middels een 
inspectie kan het risico in kaart worden gebracht en passende 
preventiemaatregelen worden geëist. Ook het verzekeren of verhogen van de 
opruimingskostenverzekering is een punt van aandacht in verband met de 
schade als gevolg van het verspreiden van as- en glasdeeltjes in de omgeving. 
Een brandverzekering dekt deze kosten in beginsel niet.  
 
Toetsterm 3c.1 
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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/

