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Samenstelling klik hier

“Let goed op het verschil 
tussen fiscaal partners  
zijn volgens de Wet 
Inkomstenbelasting 2001  
en partners zijn volgens  
het Burgerlijk Wetboek.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_schadeverzekering_zakelijk_2018_0.pdf
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Casus

Bijlage:

• Cyberverzekeringsvoorwaarden

Joris (39) is alleenstaand en heeft op dit moment geen fiscaal partner. Hij runt sinds enkele jaren een online kledingwinkel en heeft 

een cyberverzekering afgesloten. Joris heeft inmiddels € 60.000,- aan box 3-vermogen opgebouwd.

Het heffingsvrij vermogen is € 30.000,- per belastingplichtige. 

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_01_Bijlage_SZ_Polisvoorwaarden%20Rubrieken%20Cyberverzekering%20E.pdf
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Vraag 1
Hij is benieuwd of er dekking is als hij slachtoffer wordt van een cyberaanval en zijn bedrijfsnaam hier schade door lijdt. Hij zou dan 

met name hulp willen bij het herstellen van zijn naamsbekendheid.

Is dit gedekt?

Gebruik de bijlage voor het beantwoorden van de vraag.

 a. Nee, er is geen dekking.

 b. Ja, onder de aansprakelijkheidsdekking.

 c. Ja, onder de eigen schade.

Toetsterm:

2c.1 De kandidaat kan beoordelen welke risico’s moeten worden afgedekt door een verzekeringsoplossing.

Feedback:

Het herstellen van schade aan de bedrijfsnaam is gedekt op de rubriek ‘Crisismanagement’. Dit is onderdeel van de eigen schade 

(dekking van verzekerde tegen cyberschade).

 Praktische tip:

Gebruik altijd de bijlage als er staat dat dit nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
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Vraag 2
Joris vindt de premie van zijn verzekering veel te hoog en heeft daarom een klacht ingediend bij de verzekeraar. De verzekeraar heeft 

inmiddels laten weten de klacht niet in behandeling te nemen. 

Naar welke instantie moet Joris worden doorverwezen met zijn klacht?

 a. Het Kifid.

 b. De Tuchtraad.

 c. De rechter.

Toetsterm:

3c.1 De kandidaat kan een advies opstellen.

Feedback:

Met klachten met van financiële aard kan een klant terecht bij het Kifid, als klant en dienstverlener er samen niet uitkomen. 

 Praktische tip:

Het Kifid is een laagdrempelige geschilleninstantie die klanten (meestal kosteloos) helpt met klachten van financiële aard.
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Vraag 3
Joris en Fleuri zijn tot over hun oren verliefd en gaan dit jaar trouwen zonder huwelijkse voorwaarden. Fleuri heeft geen box 

3-vermogen. Joris wil weten of er voor hem iets verandert met betrekking tot de te betalen belasting over zijn box 3-vermogen.

Wat is juist?

 a. Er verandert niks. Hij blijft belasting betalen over dit vermogen.

 b. Joris hoeft geen belasting meer te betalen over dit vermogen.

 c. Joris moet meer belasting gaan betalen over dit vermogen.

Toetsterm:

2a.1 De kandidaat kan gestructureerd interviewen.

Feedback:

Joris zou zonder fiscaal partner belast worden over € 30.000,-. Het heffingsvrij vermogen bedraagt namelijk € 30.000,-. Over de 

eerste € 30.000,- van zijn € 60.000,- box 3-vermogen hoeft geen belasting worden betaald.

Doordat Joris gaat trouwen, krijgt hij een fiscaal partner. Hierdoor mag hij gebruikmaken van een dubbel heffingsvrij vermogen  

(€ 60.000,-). Hiermee wordt zijn box 3-vermogen niet meer belast. Fleuri heeft namelijk geen box 3-vermogen.

 Praktische tip:

Let goed op het verschil tussen fiscaal partners zijn volgens de Wet Inkomstenbelasting 2001 (voor bijvoorbeeld de belasting in box 3) 

en partners zijn volgens het Burgerlijk Wetboek (voor de rechten tussen partners, zoals het erfrecht en vergoedingsrechten). Er zijn 

namelijk verschillende definities van partners in omloop in verschillende wetten.
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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:
• Casus Kevin;

• Casus Zainab;

• Kennisvragen Schade Zakelijk.

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.


