
PE Inkomen

Examentraining Amweb

PE-examen Inkomen
Aantal vragen 23

Kennis & Begrip 18

Vaardigheden & Competenties 5

Max. te behalen punten 28

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Bekijk goed in de casus of in 
een eventuele bijlage welke 
gegevens je nodig hebt voor 
het beantwoorden van de 
vraag.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_zorgverzekering_2018.pdf
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Casus

Bijlagen:

• Voorwaarden eigenrisicodragersverzekering

Evelien is eigenaar van bloemenkwekerij Bloem BV. De onderneming heeft meer dan honderd werknemers en de totale loonsom 

bedraagt € 5.000.000,-.

Eigenrisicodrager

Bloem BV is eigenrisicodrager voor de WGA, maar Evelien wil met Bloem BV per 1 januari 2019 terugkeren naar het UWV.

Premies

De volgende premies zijn van toepassing voor de WGA:
• Huidige verzekeringspremie   1,34%

• Minimumpremie    0,18%

• Sectorpremie    0,81%

• Terugkeerpremie    0,94%

Re-integratiekosten

De totale re-integratiekosten zijn als volgt onderverdeeld:

• Eerste spoor    € 12.000,-

• Tweede spoor    € 10.000,-

Het UWV vergoedt geen re-integratiekosten.

Arbeidsongeschikte werknemers

• Brian is 90% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam;

• Mesut is 75% en duurzaam arbeidsongeschikt;

• Peter is 30% en duurzaam arbeidsongeschikt.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_01_Bijlage_Voorwaarden%20eigenrisicodragersverzekering.pdf
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Vraag 1
Welke werknemer(s) van Bloem BV valt/vallen onder het WGA-risico?

Let op: er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

 a. Mesut.

 b. Peter.

 c. Brian.

Toetsterm:

3c.4 De kandidaat kan het gegeven advies presenteren aan de werkgever. 

Feedback:

De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is bedoeld voor werknemers die – na twee jaar ziekte – voor ten 

minste 35% arbeidsongeschikt zijn. Iedereen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op een WIA-uitkering. 

De WGA is niet van toepassing op de werknemer die ten minste 80% arbeidsongeschikt is en waarvan duidelijk is dat hij niet 

meer in het arbeidsproces kan terugkeren. Voor deze personen is de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten 

(IVA). Een werknemer die voor 100% arbeidsongeschikt is, maar wel kans heeft op herstel, valt ook onder de WGA. 

 Praktische tip:

Voor alle werkgevers die na 1 juli 2015 eigenrisicodrager zijn geworden, komen de staartlasten per 1 januari 2017 voor rekening  

van het UWV.

De staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap van UWV naar een private verzekeraar een 

WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen.
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Vraag 2
Hoeveel bedraagt het jaarlijkse verschil in WGA-lasten als Bloem BV per 1 januari 2019 terugkeert naar het publieke stelsel?

Ga ervan uit dat de loonsom, premiepercentages en kosten hetzelfde blijven.

 Antwoord: € 15.000,- 

Toetsterm:

2f.2 De kandidaat kan het belang herkennen en schetsen van een voorgestelde wijziging van de verzekering.

Feedback:

Als grote werkgever gaat Bloem BV bij terugkeer naar het UWV de terugkeerpremie betalen. De minimum- en sectorpremie zijn 

dus niet relevant. Het verschil tussen de huidige verzekeringspremie en de terugkeerpremie bedraagt 1,34% -/- 0,94% = 0,4%.

Op basis hiervan is het verschil in premielasten 0,4% x € 5.000.000,- = € 20.000,-.

De vergoeding bedraagt op dit moment 50% van de re-integratiekosten tweede spoor (zie de bijlage). Dit komt neer op een 

bedrag van € 5.000,- (50% van € 10.000,-). Omdat de re-integratiekosten bij het UWV niet voor vergoeding in aanmerking 

komen, wordt het verschil in premielasten verkleind met € 5.000,-.

Het verschil in WGA-lasten bedraagt daardoor € 20.000,- -/- € 5.000,- = € 15.000.-.

 Praktische tip:

Bekijk goed in de casus of in een eventuele bijlage welke kosten voorheen wel vergoed werden en bij terugkeer naar het publieke 

stelsel niet meer. Naast een premieverschil is namelijk ook een vergoedingsverschil belangrijk voor het inzichtelijk maken van de 

financiële gevolgen tussen privaat en publiek verzekerd zijn. 
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Vraag 3
Wanneer kan Bloem BV weer eigenrisicodrager worden nadat zij is teruggekeerd naar het UWV?

      a.     1 juli 2019.

 b. 1 januari 2020.

 c. 1 januari 2021.

     d.    1 januari 2022.

Toetsterm:

1i.14 De kandidaat kan de wettelijke bepalingen inzake de overstap van UWV naar eigenrisicodragerschap en vice versa 

benoemen.

Feedback:

Werkgevers die het eigenrisicodragerschap beëindigen – en dus terugkeren naar het UWV – zijn minimaal drie jaren verplicht 

verzekerd bij het UWV.

 Praktische tip:

In het verleden gold dat de driejaarstermijn niet werd toegepast als het eigenrisicodragerschap eindigt omdat de werkgever zijn 

eigenrisicodragersverzekering eindigt en de garantieverklaring werd ingetrokken. Voortaan is de reden van terugkeer naar het UWV 

niet meer van belang. Terugkeer naar eigenrisicodragerschap is gedurende drie jaar niet meer mogelijk.



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

www.hoffelijk.nl/amweb/65
www.hoffelijk.nl/amweb/65
www.hoffelijk.nl/amweb/65
www.hoffelijk.nl/amweb/65
www.hoffelijk.nl/amweb/65
www.hoffelijk.nl/amweb/65
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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 Inkomen; 

• Casus arbodienstverlener;

• Casus Nico. 

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.


