
Samenstelling PE-examen

Examentraining 
PE Inkomen

“Wordt een persoon niet langdurig 
arbeidsongeschikt verklaard (volgens 
de Wet IB 2001 is langdurig minimaal 
één jaar), dan kan de lijfrente niet 
worden afgekocht zonder revisierente.”

https://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_inkomen_2018.pdf
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Casus

Elize (45) is eigenaar van een horecabedrijf. De onderneming heeft meer dan honderd werknemers en de totale 

loonsom bedraagt € 6.000.000,-.

Eigenrisicodrager
Het horecabedrijf is eigenrisicodrager voor de WGA. Omdat de verzekeringspremie Elize al een paar jaar tegenvalt, 

wil zij per 1 januari 2019 terugkeren naar het UWV.

Premies
De volgende premies zijn van toepassing voor de WGA:

• Huidige verzekeringspremie: 1,18%

• Minimumpremie: 0,18%

• Sectorpremie: 0,81%

• Terugkeerpremie: 0,93%

Re-integratiekosten
Elize had in 2017 de volgende re-integratiekosten:

• Eerste spoor:  € 15.000,-

• Tweede spoor:  € 9.000,-

Het UWV vergoedt hiervan geen re-integratiekosten.

Lijfrente Elize
Elize heeft tien jaar geleden een lijfrente afgesloten. Deze lijfrente valt in box 1 van de inkomstenbelasting. De 

waarde van de lijfrente is momenteel € 55.000,-. 

Elize heeft in de afgelopen jaren de volgende bruto-inkomsten gehad:

• 2015: € 51.000,-

• 2016: € 55.000,-

• 2017: € 55.000,-

Tot een bedrag van € 40.644,- (2018) geldt bij arbeidsongeschiktheid geen inkomenstoets bij afkoop van de 

lijfrente. 

Bijlagen:
• Voorwaarden eigenrisicodragersverzekering

https://www.hoffelijk.nl/downloads/01_HF_Bijlage_Examentraining_PE%20Inkomen_Voorwaarden%20eigenrisicodragersverzekering.pdf
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Vraag 1

Stel dat Elize per 1 januari 2019 voor de WGA terugkeert naar het UWV. Wat is dan het verschil in totale kosten 

tussen eigenrisicodragen en publiek verzekeren?

Ga uit van een gelijkblijvende loonsom en gelijkblijvende premiepercentages. De re-integratiekosten zijn in 2019 

gelijk aan de re-integratiekosten in 2017.

Gebruik de bijlage Voorwaarden eigenrisicodragersverzekering om de vraag te beantwoorden. 

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.

Kom je niet uit op een geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

 Antwoord: € 6.750,-

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

Feedback:
Het horecabedrijf is een grote werkgever (loonsom hoger dan € 3.280.000,-), dus geldt de terugkeerpremie 

van 0,93% bij het UWV. Het verschil met de verzekeringspremie (1,18%) is 0,25%.

0,25% x de loonsom (€ 6.000.000,-) = € 15.000,- aan premieverschil.

Daarentegen vergoedt de eigenrisicodragersverzekeraar 25% van de re-integratiekosten eerste spoor (25% 

van € 15.000,- = € 3.750,-) en 50% van het tweede spoor (50% van € 9.000,- = € 4.500,-).

Het totale verschil in kosten kan dus als volgt worden berekend:

Premiebesparing € 15.000,-

Vergoeding re-integratie eerste spoor € 3.750,-

Vergoeding re-integratie tweede spoor € 4.500,-  -/-

Besparing € 6.750,-

 Praktische tip:
Kijk goed naar het verschil tussen de premies en vergeet niet de overige kosten (zoals re-integratiekosten) mee te 

nemen in de vergelijking tussen de kosten van privaat en publiek verzekeren.
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Vraag 2

Wie valt nog onder het uitlooprisico WGA van de onderneming als deze 1 januari 2019 terugkeert bij het UWV? 

 a. Marie (39) die sinds 1 juni 2018 ziek is en momenteel in de loondoorbetalingsverplichting zit. De 

  verwachting is dat zij per 1 juni 2020 voor 40% arbeidsongeschikt wordt verklaard.

 b. Ivo (28) die door een ongeval langdurig en volledig arbeidsongeschikt is verklaard. Hij ontvangt momenteel 

  een IVA-uitkering.

 c. Suzanne (31) die vorig jaar is aangenomen en een no-riskpolis voor onbeperkte duur heeft.

Toetsterm:
3b.3 De kandidaat kan een risicoanalyse opstellen.

Feedback:
Onder het eigenrisicodragerschap WGA vallen personen die minimaal 35% arbeidsongeschikt worden verklaard 

maar niet volledig (voor 80% of meer) én duurzaam. Personen die een IVA-uitkering ontvangen of personen met 

een no-riskpolis vallen niet onder het WGA-risico. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van het UWV.

 Praktische tip:
De volgende werknemers vallen niet onder het eigenrisicodragerschap:

• Werknemers die langer dan tien jaar een WGA-uitkering ontvangen;

• Werknemers met een IVA-, WAO-, Waz of Wazo-uitkering; en 

• Ziektewetuitkeringen die niet voor rekening komen voor de werkgever (zoals bij een donor, bevalling of 

no-riskpolis) en die eventueel volgen in een WGA-uitkering.

• Tot slot komt het gedeelte van de loonaanvullingsuitkering dat de vervolguitkering overstijgt niet voor 

rekening van de werkgever. 
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Vraag 3

Als Elize arbeidsongeschikt raakt, wil zij haar box 1-lijfrente afkopen. Met de waarde van de lijfrente (€ 55.000,-) wil 

ze haar inkomensterugval opvangen om rond te kunnen komen. Welk risico loopt Elize? 

 a. Dat zij het eerste jaar niet kan rondkomen, omdat er een eigenrisicotermijn van een jaar geldt. Na dat jaar 

  mag zij de lijfrente pas afkopen zonder revisierente.

 b. Dat zij het eerste jaar niet kan rondkomen als zij niet langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard. 

  Er is dan namelijk revisierente verschuldigd over de afkoop.

 c. Dat zij het eerste jaar niet kan rondkomen, omdat zij zonder revisierente niet meer mag afkopen dan  

  € 40.644,-.

Toetsterm:
3b.3 De kandidaat kan een risicoanalyse opstellen.

Feedback:
Voor de versoepelde regeling bij afkoop gelden drie cumulatieve voorwaarden:

1. De verzekeringnemer, dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de lijfrenteaanspraak, moet 

langdurig arbeidsongeschikt zijn (minimaal één jaar);

2. De belastingplichtige heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt; en

3. Er is een maximum gesteld aan het op te nemen bedrag. Hiervoor geldt een inkomenstoets.

Er is een artsenverklaring nodig waarin staat dat de Elize minimaal één jaar arbeidsongeschikt is. Anders kan ze 

de lijfrente niet afkopen zonder revisierente (20%) te betalen. Elize zou het eerste jaar wellicht kunnen 

overbruggen, maar als zij niet langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard, kan de belastingheffing leiden tot 

een tegenvallende netto-uitkering.

 Praktische tip:
Het is belangrijk om te weten dat een persoon langdurig arbeidsongeschikt verklaard moet worden. Volgens de 

Wet inkomstenbelasting 2001 is dat minimaal één jaar. Wordt de persoon niet langdurig arbeidsongeschikt 

verklaard, dan kan de lijfrente niet worden afgekocht zonder revisierente.



Extra casussen
In deze twee extra casussen oefen je verder met 
vaardigheden- en competentievragen. Je krijgt per 
casus twee vragen waarmee je kunt oefenen.

Gratis 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. 

Gratis oefenvragen

Oefen met gratis casussen en kennis-
vragen en vergroot je slagingskans

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

Benieuwd naar al ons  
PE-studiemateriaal?

Bekijk ons aanbod

Boek ook direct je 
PE-examen bij Hoffelijk.

> 55 examenlocaties

http://www.hoffelijk.nl/amweb/81
http://www.hoffelijk.nl/amweb/81
https://www.hoffelijk.nl/pe
https://www.hoffelijk.nl/examens
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Stappenplan 

1  Op de overzichtspagina kun je kiezen welke oefentoets je gaat maken.

2  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.

5  Om de andere oefentoetsen te maken, klik je op de button ‘Volledig overzicht’. 
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Er staan in totaal drie oefentoetsen voor je klaar:
• Casus Horeca BV;

• Casus Sebastiaan; 

• Kennisvragen Inkomen.

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.


