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Examentraining

“Weet waar je de betreffende 
artikelen kan vinden en hoe je 

ze moet interpreteren.”
• Geert Brinksma •

Kenmerken examens 

Wft-examen 

Aantal vragen 55

Kennis & Begrip 25

Vaardigheden & Competenties 28

Professioneel gedrag 2

Max. te behalen punten 85

Tijdsduur 120 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

PEplus-examen

Aantal vragen 22

Kennis & Begrip 9

Vaardigheden & Competenties 12

Professioneel gedrag 1

Max. te behalen punten 35

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Toetstermen klik hier

http://www.cdfd.nl/examen/toetstermen/schadeverzekeringen-zakelijk
http://www.cdfd.nl/sites/default/files/52d6924e340b8_PE%2B%20Adviseur%20schadeverzekering%20zakelijk%20012014.pdf
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Casus
Cement BV is een groothandel voor producten op de bouwmarkt. Het assortiment bestaat vooral uit producten voor de badkamer en 

keuken. 

Cement BV heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

• Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB);

• Ongevallenverzekering voor de medewerkers;

• WAM-verzekeringen voor de bestelbusjes; en

• Rechtsbijstandverzekering.

Cement BV heeft het afgelopen jaar te maken gehad met enkele incidenten.

Teamuitje 

Tijdens een teamuitje is een medewerker hard ten val gekomen en heeft daarbij haar arm gebroken. Als gevolg hiervan is 

functieverlies in haar elleboog opgetreden. Ze heeft enkel een uitkering ontvangen uit de ongevallenverzekering van de werkgever.

Aanrijding 

Een medewerker (bezorger) van Cement BV heeft onderweg naar een klant per ongeluk een meisje van twaalf aangereden. Zij kwam 

plotseling achter een auto vandaan en de medewerker kon niet meer op tijd stoppen.

Hacker 

Een hacker is erin geslaagd op naam van een andere klant een bestelling te plaatsen via de webshop van Cement BV.
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Vraag 1
Kan Cement BV aansprakelijk worden gesteld voor de gebroken arm die de medewerker tijdens het teamuitje heeft opgelopen?

 a. Nee, een teamuitje valt niet onder de werkzaamheden van Cement BV.

 b. Ja, Cement BV kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld op grond van goed werkgeverschap.

 c. Ja, Cement BV kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld op grond van een onveilige werkomgeving.

 d. Nee, Cement BV kan hier geen veilige omgeving creëren.

 e. Nee, Cement BV heeft immers een ongevallenverzekering.

Feedback:

Adviseer je klanten ook bij bedrijfsuitjes en andere werkgerelateerde activiteiten voor veilige omstandigheden te zorgen en sluit 

zo nodig verzekeringen af voor de werknemers.

De rechter kan oordelen dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden door geen adequate verzekering af te sluiten: artikel 

7:611 BW (goed werkgeverschap). Van een onveilige werkomgeving is geen sprake: artikel 7:658 BW (zorgplicht veilige 

werkomgeving).

Een schadeverzekering biedt een betere dekking dan een sommenverzekering om de daadwerkelijk geleden schade te 

vergoeden en zal dus meer toereikend zijn dan een ongevallenverzekering (sommenverzekering). De werkgever dekt zich in met 

een werknemersschadeverzekering (WSV).

Toetsterm:

1c.24 De kandidaat kan de (verhoogde) ongevallen risico’s binnen het bedrijf of binnen bepaalde werknemersgroepen benoemen.

 Praktische tip:

Het meest uitgebreide product is de werknemersschadeverzekering (WSV). Deze geeft (in aanvulling op de lopende verzekeringen) 

dekking op grond van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) en artikel 7:658 BW (zorgplicht veilige werkomgeving).
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Vraag 2
In welk geval zal het inlooprisico voor Cement BV gedekt zijn op de AVB?

 a. Bij een retroactieve datum.

 b. Bij act committed.

 c. Bij een beperkte claims made.

Feedback:

Afhankelijk van het risico en de omstandigheden kan een verzekeraar bereid zijn het inlooprisico mee te verzekeren vanaf een 

afgesproken datum: de retroactieve datum. Schade die zich openbaart tijdens de verzekeringsperiode, is ook verzekerd als de 

schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden vóór de ingangsdatum, maar ná de retroactieve datum.

Toetsterm:

1c.19 De kandidaat kan het principe van de claims-madepolis uitleggen aan de klant aan de hand van relevante voorbeelden.

 Praktische tip:

• Act committed = Geen inloop - onbeperkte uitloop

• Loss occurrence = Onbeperkte inloop - onbeperkte uitloop

• Beperkte claims made = Geen inloop - geen uitloop

• Zuivere claims made = Onbeperkte inloop - geen uitloop
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Vraag 3
Voor hoeveel procent zal Cement BV aansprakelijk zijn voor de schade aan het 12-jarige meisje op fiets?

Vul het percentage in. Maak gebruik van een geheel getal (bijvoorbeeld: ‘25’).

 Antwoord: 100%

Feedback:

Als de niet-gemotoriseerde (zwakke) verkeersdeelnemer jonger is dan veertien jaar, mag er geen beroep worden gedaan op 

overmacht of eigen schuld, behalve ingeval van opzet of roekeloosheid. De schade moet volledig worden vergoed. Dit heet de 

100%-regel.

De werkgever is aansprakelijk voor de onrechtmatige daden van zijn ondergeschikten op basis van artikel 6:170 BW.

Toetsterm:

3e.3 Van een schade beoordelen of de schade op de afgesloten motorrijtuigenverzekeringen geclaimd kan of moet worden en  

of verhaal op derden mogelijk is.

 Praktische tip:

Wanneer de zwakkere verkeersdeelnemer veertien jaar of ouder is, dient minimaal 50% van de schade aan de zwakkere 

verkeersdeelnemer vergoed te worden. Dit wordt de 50%-regel genoemd.
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Vraag 4
Indien Cement BV aansprakelijk is, welke verzekering van Cement BV biedt dan dekking voor de schade aan het 12-jarige meisje op 

de fiets?

 a. De AVB.

 b. De rechtsbijstandsverzekering.

 c. De WAM-verzekering.

Feedback:

De AVB sluit schade door een motorrijtuig uit. De rechtsbijstandsverzekeraar is er voor rechtshulp. De WAM-verzekering biedt 

dekking voor schade aan derden door een motorrijtuig.

Toetsterm:

3e.3 Van een schade beoordelen of de schade op de afgesloten motorrijtuigenverzekeringen geclaimd kan of moet worden en  

of verhaal op derden mogelijk is.

 Praktische tip:

Artikel 185 WVW beschermt dus slechts degenen die zich niet in een motorrijtuig bevinden (zwakke deelnemer). Dus wel de fietsers 

en de voetgangers, maar niet de bestuurder en de passagiers.
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Vraag 5
Bij welke instantie moet Cement BV het datalek melden?

 a. Het betreft geen datalek, maar een hack. Dit hoeft niet worden gemeld.

 b. College Bescherming Persoonsgegevens.

 c. Autoriteit Persoonsgegevens.

 d. Autoriteit Consument en Markt.

Feedback:

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Het datalek moet gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

(voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens).

Toetsterm:

4a.2 Integer omgaan met de klantgegevens.

 Praktische tip:

De bescherming van de privacy is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet 

toe op juist gebruik van persoonsgegevens.



Oefenvragen kennis en begrip
In deze oefentoets ga je aan de slag met het maken van 

kennis- en begripsvragen. Je krijgt in totaal acht vragen 

waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen
In deze twee extra casussen oefen je verder met  

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus  

twee vragen waarmee je kunt oefenen.

GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGENGA NAAR DE GRATIS CASUSSEN

Oefen met gratis casussen en kennisvragen  
en vergroot je slagingskans!

✓ Met één klik gratis extra oefenmateriaal tot je beschikking
✓ Geen aanvullende persoonsgegevens vereist
✓ Direct inzicht in je resultaten

GRATISOEFENEN
klik hier

https://hoffelijk.nl/amweb/38
https://hoffelijk.nl/amweb/38
https://hoffelijk.nl/amweb/38
https://hoffelijk.nl/amweb/38
https://hoffelijk.nl/amweb/38
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Stappenplan 
 Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

 Om een oefentoets te starten, klik je op het symbooltje naast de oefentoets.

 3. De oefentoets wordt vervolgens gestart.

 4. Nadat je de oefentoets hebt afgerond, krijg je inzicht in je resultaten en wordt bij iedere vraag feedback gegeven.

 Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 

Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Kennisvragen Schadeverzekeringen Zakelijk;

• Casus Karim en Mo;

• Casus Rosalie. 

De bovenstaande oefentoetsen zijn met de grootst mogelijke zorg door onze auteurs samengesteld. Door middel van het maken van 

de oefentoetsen kun je testen of je de feedback op de casusvragen goed hebt begrepen en ook kan toepassen in een  nieuwe casus. 

Daarnaast kun je je kennis testen door middel van acht vragen die representatief zijn voor het examen.

Zowel de casusvragen als de kennisvragen zijn voorzien van uitgebreide feedback. Om het leereffect te vergroten, raden wij je aan de 

feedback bij onjuist beantwoorde vragen goed door te nemen.


