
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting Wft Basis 

Dit bestand bevat de samenvattingen per hoofdstuk over het 

boek Wft Basis. 

Dit bestand is geldig in de periode april 2020-april 2021. 

Dit bestand bestaat uit 5 hoofdstukken. 
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2.1 Banken  
- Kernfuncties 

▪ Transformatiefunctie  
Risico, omvang, looptijd 

▪ Betalingsverkeer 
Betalen, ontvangen en informeren 

▪ Bemiddelingsfunctie 
Beleggingsadvies: Zuiver individueel beleggingsadvies 
Vermogensplanning: financiële positie van de klant naar de toekomst 
Vermogensbeheer: mandaat om namens klant te beleggen 

- Risico’s van banken 
▪ Systeemrisico (macro) 
▪ Prudentieel/bedrijfseconomisch risico (micro) 

Krediet (debiteuren)risico (kans dat klant geld niet kan terugbetalen) 
Renterisico (mismatch funding geld) 
Valutarisico (negatief verschil aan- en verkoop vreemde valuta) 
Liquiditeitsrisico (bankrun) 
Operationeel risico (fraude, menselijk falen, computerstoringen) 

- Depositogarantiestelsel 
Garantie op banktegoeden van €100.000 per rekeninghouder per bank. En een extra vrijstelling 
gedurende 3 maanden bij verkoop woning 

- Nederlandse Vereniging van Banken 
▪ EVA (Externe Verwijzings Applicatie) 

2.2 Verzekeraars 
- Institutionele beleggers 
- Wet van de grote aantallen 

Het inschatten van risico’s op basis van een stabiel gemiddelde. 
Reserveringen zijn noodzakelijk voor opvang grote schades 
Solidariteit vormt de basis van verzekeren. 

- Soorten risico’s 
▪ Verzekerbare risico’s (inboedel, opstal, aansprakelijkheid, ziektekosten) 
▪ Niet verzekerbare risico’s (normale slijtage, schade door opzet of roekeloosheid, 

gebeurtenissen die al bekend waren bij het aangaan van de verzekering, bederf van 
goederen die over de houdbaarheidsdatum heen zijn of catastroferisico’s -> molest, 
atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstromingen 

▪ Verplicht te verzekeren risico’s 
Sociale verzekeringen: AOW, Anw, Zvw, Wlz, WIA, WW 
Motorrijtuigenaansprakelijkheid: WAM 
Jagersrisico: AVJ 

▪ Gemoedsbezwaarde 
- Risicospreiding door verzekeraars 

▪ Pool: een ‘pool’ is een door verzekeraars opgerichte naamloze vennootschap (nv), 
waarin de verzekeraars zware risico’s volgens een vaste verdeelsleutel gezamenlijk 
verzekeren 

▪ Co-assurantie: bij co-assurantie neemt een aantal verzekeraars een percentage van 
de verzekering voor haar rekening. Iedere verzekeraar tekent dan voor een stukje 
dekking van de verzekering 

▪ Herverzekeren: de verzekeraar verzekert een deel van het risico bij andere 
verzekeraars. De risico’s worden dan ondergebracht bij speciale ‘herverzekeraars’ 

- Verbond van Verzekeraars 
Doel: 
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▪ Het vertegenwoordigen van de leden naar de buitenwereld (het Verbond treedt op 
als gesprekspartner voor de politiek, de overheid en andere organisaties) 

▪ Het bevorderen van het imago van de bedrijfstak 
▪ Het bieden van een platform voor leden (bijeenkomsten en themadagen over 

actuele onderwerpen) 
▪ FISH (Fraude Informatie Systeem Holland) 

2.3 Pensioenfondsen 
- Uitvoerders pensioenregelingen 

▪ Bpf (Bedrijfstakpensioenfonds): pensioenfonds voor bepaalde bedrijfstak 
▪ Opf (Ondernemingspensioenfonds): pensioenfonds verbonden aan één 

onderneming 
▪ Bpr (Beroepspensioenfonds): pensioenfonds voor beroepsbeoefenaars 
▪ APF (Algemeen Pensioenfonds): pensioenfonds dat meerdere pensioenregelingen 

mag uitvoeren 
▪ Toezicht op pensioenfondsen: DNB (prudentieel toezicht) en AFM (gedragstoezicht) 

- Pensioenverzekeraar 
▪ Solvabiliteiteisen 
▪ Toezicht op pensioenverzekeraars 

2.4 Overheid 
- Sociale verzekeringen en voorzieningen: 

▪ Sociale verzekering heeft een premieplicht 
▪ Sociale voorziening wordt betaald uit algemene middelen 

- AOW: Basispensioen van de overheid 
▪ Jaarlijkse opbouw 2% 
▪ Versnelde verhoging AOW-gerechtigde leeftijd.  
▪ Vanaf 2025 wordt AOW-gerechtigde leeftijd gekoppeld aan levensverwachting 

- Anw: Basisvoorziening voor nabestaanden 
- Wajong: Basisvoorziening voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of 

handicap hebben 
- WIA: Uitkering voor werknemer die na 2 jaar ziekte minimaal 35% en voor minder dan 80% 

duurzaam arbeidsongeschikt is, of volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam 
Voorafgaand aan Wia zijn er 2 wetten: 

▪ WULBZ: loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gedurende de eerste 104 weken. 
Minimaal 70% van het laatstgenoten inkomen tot het maximum dagloon 

▪ WvP: verplichtingen voor werkgever en werknemer om de ziekteperiode zo kort 
mogelijk te houden en instroom in de WIA tegen te gaan 

▪ Uitkeringen WIA 
▪ Tot 35 a.o. -> niets 
▪ Tussen de 35% en minder dan 80% a.o. of volledig a.o. maar niet duurzaam -> WGA 

WGA kent 3 uitkeringen: loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering (alleen 
als werknemer minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut) en 
vervolguitkering (als werknemer minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit 
benut) 

▪ Vanaf 80% en duurzaam arbeidsongeschikt -> IVA. Uitkering 75% van het 
laatstgenoten inkomen tot maximum dagloon 
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4.1 Verzekeren 
- Partijen binnen een verzekering 

▪ Verzekeraar 
▪ Verzekeringnemer 
▪ Verzekerde 
▪ Begunstigde 
▪ Premiebetaler 

- Verzekeringsovereenkomst 
▪ Onzekerheid 

- Indeling verzekeringen 
▪ Schadeverzekering 
▪ Sommenverzekering 
▪ Persoonsverzekering 

- Aanvraag en acceptatie van de verzekering 
▪ Functie aanvraagformulier 
▪ Wilsuiting 
▪ Risicobeschrijving van de klant, morele en materiële risicofactoren 
▪ Nakomingsverplichtingen 

- Indemniteitsbeginstel 
▪ Verzekerd bedrag 
▪ Open polis (onder- en oververzekeren) 
▪ Partijentaxatie 
▪ Deskundigentaxatie 

- Samenloop 
- Voorlopige dekking 

▪ Dekkingsbevestiging 
▪ Polis 

- Uitsluitingen 
▪ Catastroferisico’s (MAAVO 
▪ Gebrekkige zaak 
▪ Opzet of roekeloosheid 

- Financiële afwikkeling 
▪ Premie 
▪ Polis- en incassokosten 
▪ Assurantiebelasting 

- Niet tijdige premiebetaling 
- Einde verzekering 

▪ Wie kan de verzekering opzeggen? 
▪ Verzekeringnemer (en-bloc bepaling) 
▪ Verzekeraar (groot schadeverloop, fraude, wanbetaling) 
▪ Onopzegbare verzekering 

- Schade en uitkering 
▪ Melden van de schade 
▪ Onderzoek door verzekeraar of er dekking is 
▪ Expertiserapport 
▪ Schade uitkeren 
▪ Schade afwijzen 
▪ Coulance-uitkering 

4.2 Bezitsverzekeringen 
- Branches 

▪ Brand 
▪ Varia 
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▪ Transport 
▪ Leven 

- Brandverzekeringen 
▪ Woonhuis (opstal) -> onroerende zaken 
▪ Inboedel -> roerende zaken 

- Dekking 
▪ Kale brand (brand, ontploffing en blikseminslag) 
▪ Uitgebreide gevaren (UGV) 
▪ Uitgebreide gevaren extra (UGV+) 
▪ Allriskverzekering 

- Glasverzekering 
- Kostbaarhedenverzekering 

▪ Allriskdekking en dekking buitenshuis 
- Verzekerde bedragen 

▪ Woonhuis -> herbouwwaarde 
▪ Inboedel -> nieuwwaarde met uitzondering van schade aan: 
▪ Zaken die gerepareerd kunnen worden 
▪ Zaken onttrokken aan het dagelijks gebruik 
▪ Brom- en snorfietsen 
▪ Zaken met een antiquiteitswaarde 
▪ Zaken waarvan de dagwaarde van het object op het moment van de schade minder 

dan 40% van de nieuwwaarde is 
- Indexclausules 
- Huurdersbelang Brandverzekering voor bedrijven 

▪ Bedrijfsgebouwen 
▪ Inventaris 
▪ Goederen 

- Bedrijfsschadeverzekering 
▪ Dekking voor inkomensderving als gevolg van stagnatie of stilstand van een bedrijf 

als gevolg van een gedekt evenement 

4.3 Vermogensverzekeringen 
- Aansprakelijkheid 

▪ Schuldaansprakelijkheid 
▪ Risicoaansprakelijkheid 

- Aansprakelijkheidsverzekeringen 
▪ AVP 
▪ Verzekerden 
▪ Premie -> verzekerde som, alleenstaande of gezinsdekking en eventueel eigen risico. 
▪ Opzicht (quasi-eigenaarschap) 
▪ Dekking -> zaak- en personenschade 
▪ Uitsluitingen -> opzet, opzicht. Schade aan zaken van verzekerden onderling en 

schade met of door motorrijtuigen 
▪ AVB 
▪ Verzekerden 
▪ Premie -> verzekerde som, activiteiten van een bedrijf en bruto jaarloon en bruto 

jaaromzet. 
▪ BAV 
▪ Zuivere vermogensschade 

- Rechtsbijstandverzekering 
▪ Gezinsrechtsbijstand 
▪ Motorrijtuigenrechtsbijstand 

- Motorrijtuigenverzekering 
- Motorrijtuig 
- Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) 

▪ Verzekerde bedragen -> €1.220.000 voor schade aan zaken en €6.070.000 voor 
schade aan personen per gebeurtenis 



 

 

▪ Verzekeringsplicht 
▪ Toegelaten WAM-uitsluitingen 
▪ Rechtstreeks vorderingsrecht 
▪ Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) 

- Cascodekking motorrijtuigverzekering 
▪ Beperkte cascodekking -> diefstal, brand, ruitbreuk, botsing met loslopende dieren, 

relletjes, luchtvaartuigen 
▪ Volledige cascodekking -> beperkte cascodekking + botsen, stoten, slippen, te water 

geraken, kwaadwilligheid of omslaan 
▪ Uitsluitingen -> alcoholgebruik, gebruik voor andere doeleinden dan in de polis 

opgegeven, deelname aan wedstrijden, eigen gebrek en slijtage en 
waardevermindering Eigen risico -> €130 per gebeurtenis en €200 voor bestuurders 
jonger dan 24 jaar 

 

4.4 Persoonsverzekeringen 
De verzekeringen met betrekking tot de gezondheid en het leven / overlijden van verzekerde zijn: 
- Zorg 

▪ Het zorgstelsel in Nederland bestaat uit 2 wetten: 
▪ Wet langdurige zorg (Wlz) 
▪ De Wlz keert uit in natura en regelt het recht op langdurige zorg of verstrekkingen 
▪ De Wmo regelt de vergoeding van de huishoudelijke ondersteuning 
▪ Zorgverzekeringswet (Zvw) 
▪ De Zvw richt zich op curatieve zorg 
▪ Natura- of restitutieverzekering. Binnen de naturaverzekering heeft verzekerde recht 

op zorg. Binnen de restitutieverzekering heeft verzekerde recht op vergoeding van 
de kosten van zorg 

▪ De maximale korting op een collectieve zorgverzekering mag 10% bedragen 
Een klant kan een aanvullende ziektekostenverzekering sluiten. In tegenstelling tot de 
zorgverzekering heeft de verzekeraar voor de ziektekostenverzekering geen acceptatieplicht 

- Ongevallenverzekering 
▪ Een ongevallenverzekering is een ‘plotseling van buitenaf komend, onafhankelijk van 

de wil van de verzekerde, op diens lichaam inwerkend geweld dat letsel of de dood 
als gevolg heeft’ 

▪ Rubrieken 
▪ Rubriek A: overlijden 
▪ Rubriek B: blijvende invaliditeit (uitkering op basis van de Gliedertaxe) 
▪ Rubriek C: tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
▪ Rubriek D: geneeskundige kosten 
▪ Rubriek E: tandheelkundige kosten 

- Inkomens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering 
▪ Verzuimverzekering -> voor de eerste 104 weken dat de werkgever het loon moet 

doorbetalen van zijn arbeidsongeschikte werknemer 
▪ WIA-aanvullingsverzekeringen 
▪ WIA-compensatieverzekering: < 35% arbeidsongeschikt 
▪ WIA-vaste aanvullingsverzekering -> sommenverzekering die uitkeert als verzekerde 

recht heeft op een WGA- of IVA-uitkering 
▪ WGA-hiaatverzekering -> aanvulling op de LAU en VVU tot 70% van het 

laatstgenoten inkomen (het laatstgenoten inkomen mag niet hoger zijn dan het 
maximum dagloon) 

▪ WGA-hiaatverzekering standaard -> aanvulling op de VVU. Het a.o. percentage wordt 
in de uitkering meegenomen 

▪ WIA-excedentenverzekering -> aanvulling voor inkomensverlies boven het maximum 
dagloon. 

▪ Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 
▪ Rubrieken A en B 
▪ 3 arbeidsongeschiktheidscriteria: 



 

 

  



 

 

 

 

5.1 Toezicht 
- De Nederlandsche Bank (DNB) 

▪ Systeemtoezicht 
▪ Prudentieel toezicht 
▪ Solvency II -> 3 pijlers 

- Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
▪ Gedragstoezicht  
▪ Eenvoudige, impactvolle en complexe producten 

- Adviestraject 
▪ Inventariseren 
▪ Analyseren 
▪ Adviseren 
▪ Nazorgfase 

- Zelfregulering 
- Sancties 

5.2 Vergunning 
- Reikwijdte 

▪ Aanbieden - bemiddelen - adviseren 
- Vrijstellingen onder de Wft 
- Zorgplicht en transparantie 

▪ Wettelijke vergunningsvereisten 
▪ Wettelijke adviesregels 
▪ Zorgvuldige afhandeling klachten 
▪ Dienstverleningsdocument 
▪ Financiële bijsluiter 

- Bankierseed of belofte 

▪ Tuchtrecht Banken 

5.3 Bescherming van de klant 
- Kwaliteitsvereisten financieel dienstverlener 

▪ Betrouwbaarheid en bestuurdersdeskundigheid 
▪ Vakbekwaamheid 
▪ Financiële zekerheid 
▪ Correcte bedrijfsvoering 
▪ Zorgplicht  
▪ Transparantie. Provisieverbod 
▪ Inducementnorm 
▪ Btw of assurantiebelasting 

- Klachtenregelingen 
▪ Speerpunten Kifid: digitaal loket en betere begeleiding klant 
▪ Ombudsman Financiële Dienstverlening 

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 
Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 
Tuchtraad Financiële Dienstverlening 

▪ SKGZ 
Ombudsman Zorgverzekeringen 
Geschillencommissie Zorgverzekeringen 

5.4 Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme 
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