
PE Schadeverzekeringen 
Zakelijk

Examentraining Amweb

PE-examen  
Schadeverzekeringen Zakelijk
Aantal vragen 22

Kennis & Begrip 16

Vaardigheden & Competenties 6

Max. te behalen punten 28

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Een belangrijke actualiteit 
voor Schadeverzekeringen 
Zakelijk is de regelgeving 
rondom Ultimate Beneficial 
Owners.” 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_schadeverzekering_zakelijk_2017.pdf


Examentraining Amweb | PE Schadeverzekeringen ZakelijkHoffelijk 2017 © 2

Casus
Agnesa (33 jaar) en Benito (36 jaar) komen oorspronkelijk uit Italië en zijn in Nederland een ijssalon begonnen. Nu de ijssalon goed 

loopt, hebben ze een afspraak gemaakt met de adviseur Schadeverzekeringen Zakelijk om een aantal verzekeringen af te sluiten. 

De ijssalon

De bedrijfsvorm van de ijssalon is een besloten vennootschap (bv). Agnesa en Benito hebben ieder 45% van de aandelen van de bv  

in hun bezit. De overige 10% van de aandelen is nog in het bezit van de oude eigenaar van de ijssalon.
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Vraag 1
Voor welk van de onderstaande personen moet de adviseur een UBO-check doen? 

Let op: meerdere antwoorden zijn juist.

 

 a.  De natuurlijk persoon die enig aandeelhouder is van een rechtspersoon.

 b. De begunstigde die 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon heeft.

 c. De natuurlijk persoon die volledig eigenaar is van een eenmanszaak.

 d. De natuurlijk persoon met een belang van 25% of meer in het kapitaal van een rechtspersoon.

Toetstermen:

1f.1 De kandidaat kan het volledige acceptatieproces beschrijven inclusief de mogelijkheden van voorlopige dekking.

2a.3 De kandidaat kan formulieren en offertes invullen, aanvragen controleren en indienen.

Feedback:

De volgende personen worden gezien als UBO:

• natuurlijk persoon met een belang van 25% of meer in het kapitaal van een rechtspersoon;

• natuurlijk persoon met meer dan 25% van de stemrechten in de Algemene Vergadering van de rechtspersoon;

• de begunstigde die 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon heeft.

De natuurlijk persoon die volledig eigenaar is van een eenmanszaak is geen UBO. Voor de natuurlijk persoon die enig 

aandeelhouder is van een rechtspersoon kan de adviseur volstaan met een uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

 Praktische tip:

In het examen kun je zien of één of meerdere antwoorden goed zijn. Als je een rondje voor de antwoorden ziet staan is slechts één 

antwoord goed. Zie je een vierkantje, dan zijn meerdere antwoorden goed.
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Vraag 2
De adviseur geeft tijdens het gesprek met Agnesa en Benito aan dat hij een UBO-check moet doen. Benito wordt hierop erg boos.

Wat is de meest professionele reactie van de adviseur?

 

 a. Deze check moet altijd plaatsvinden als een UBO een verzekering wil afsluiten buiten de EU. Ik kan hierin dus helaas geen  

  uitzondering maken.

 b. Ik begrijp uw reactie, maar deze check moet altijd plaatsvinden als een UBO een verzekering wil afsluiten binnen de EU.

 c. Ik begrijp uw reactie, maar deze check moet altijd plaatsvinden als een UBO een verzekering wil afsluiten.

Toetsterm:

4a.2 De kandidaat kan integer omgaan met de klantgegevens.

Feedback:

De UBO-check moet altijd plaatsvinden. De verplichtingen van een UBO-check vinden plaats op grond van de vierde  

anti-witwasrichtlijn en gelden internationaal, dus niet alleen binnen of buiten de EU.

 Praktische tip:

In het examen komen ook vragen terug over hoe de adviseur moet reageren als hij de klant iets moet vertellen dat niet plezierig is 

voor de klant (zoals hier dat er altijd een UBO-check moet plaatsvinden). Leid het gesprek kort in, toon begrip en draai niet om de 

boodschap heen.
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Vraag 3
Er zijn twee momenten waarbij een UBO-check wordt gedaan: bij het aangaan van een verzekering of bij een schade-uitkering.  

Wat is een belangrijke verplichting voor de verzekeraar bij het identificeren van de UBO?

 

 a. De verzekeraar moet de identiteit zelf vaststellen en kunnen reproduceren.

 b. De verzekeraar moet de identiteit zelf vaststellen en verifiëren.

 c. De verzekeraar moet de identiteit zowel bij het aangaan van de relatie als bij de schadeafwikkeling zelf vaststellen.

Toetsterm:

2b.1 De kandidaat kan gegevens verzamelen.

Feedback:

De verzekeraar moet de identiteit zelf vaststellen en kunnen reproduceren. De verzekeraar hoeft de identiteit niet te verifiëren 

(controleren of de gegevens die hij heeft ontvangen juist zijn). De verzekeraar hoeft de identiteit alleen zelf vast te stellen bij het 

aangaan van de relatie of bij wijzigingen. Bij de schadeafwikkeling mag hij gebruikmaken van een derde partij die deze zaken voor  

de verzekeraar afwikkelt. Maar de verzekeraar blijft wel eindverantwoordelijk voor het onderzoek dat door die derde is gedaan.

 Praktische tip:

Ben je bang dat je iets heel belangrijks vergeet op het examen? Ga dan achter de pc zitten, log nog niet in en schrijf dit eerst kort op 

je papier. Log daarna pas in en start met het examen.



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

In deze twee extra casussen oefen je verder met 

vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per casus

twee vragen waarmee je kunt oefenen. 

Extra casussen 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. 

GA NAAR DE GRATIS CASUSSEN GA NAAR DE GRATIS OEFENVRAGEN

GRATIS OEFENENklik hier

http://www.hoffelijk.nl/amweb/45
http://www.hoffelijk.nl/amweb/45
http://www.hoffelijk.nl/amweb/45
http://www.hoffelijk.nl/amweb/45
http://www.hoffelijk.nl/amweb/45
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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 Leander; 

• Casus Charon en Cecilia;

• Kennisvragen Schadeverzekeringen 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.


