
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

“Er is veel veranderd in het 
eigenrisicodragen voor de 
WGA en de ZW. De kans is 
groot dat dit onderdeel 
uitmaakt van het examen.” 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_inkomen_2017.pdf
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Casus
John Verheijen is directeur en eigenaar van bouwbedrijf JHV Bouw. Het bedrijf houdt zich bezig met nieuwbouw en verbouw van 

woningen en kantoorpanden. Sinds de crisis is het bedrijf aanzienlijk gekrompen. Omdat er destijds sprake was van slechts één 

WGA-gerechtigde ex-werknemer, was het goedkoper om over te stappen naar het private stelsel. In 2011 heeft John dan ook 

besloten eigenrisicodrager te worden voor de WGA. 

De huidige gegevens van het bedrijf zijn als volgt:

• 138 medewerkers

• Totale loonsom € 4.438.000,-

Premiegegevens WGA:

• Premie huidige verzekering 1,05%

• Individuele werkgeverspremie 0,40%

• Sectorpremie 1,11%

• Minimumpremie 0,18%

• Maximumpremie 2,96%

De afgelopen jaren is een aantal medewerkers ziek geworden, waarvan er inmiddels twee uit dienst zijn getreden. Het gaat om de 

volgende medewerkers:

• Owen is in 2016 na twee jaar ziekte uit dienst getreden, in verband met een arbeidsongeschiktheid van 65-80%. Hij had sinds 

1998 een vast contract, maar het was niet mogelijk aangepast werk voor hem te vinden.

• Ronald is in 2016 na tien maanden ziekte uit dienst getreden, in verband met een arbeidsongeschiktheid van 35-45%. Het 

dienstverband is beëindigd omdat zijn jaarcontract op 1 februari 2016 afliep. Inmiddels ontvangt Ronald een WGA-uitkering.

• Leontine heeft vanaf 2003 een vast contract en is ziek sinds 1 maart 2015. Zij is nog in staat om 60% van haar oude inkomen 

te verdienen. John heeft aangepast werk voor haar kunnen vinden, zodat ze haar restverdiencapaciteit volledig kan benutten.
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Vraag 1
De premie die John sinds 1 januari 2017 betaalt bij zijn huidige private verzekeraar, is gestegen. Hij vindt de premie inmiddels wat aan 

de hoge kant geworden. Hij wil weten of en hoeveel het hem oplevert als hij besluit om weer terug te keren naar het publieke bestel.

Wat is het verschil in premie, indien John terugkeert naar het UWV?

 Antwoord: € 28.847,-

Feedback:

Grote werkgevers betalen in het publieke bestel een premie die afhankelijk is van de individuele schadelast. Vanaf 1 januari 2017 

gaat voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap terugkeren naar het publieke bestel een nieuwe 

terugkeerpremie gelden. Voor terugkerende (grote en middelgrote) werkgevers wordt bij de berekening van de individuele 

premieberekening voor de WGA ook rekening gehouden met WGA-uitkeringen uit het verleden. Hierbij wordt zowel gekeken 

naar uitkeringen uit de periode van eigenrisicodragen als naar de eventueel voorafgaande perioden waarin de werkgever publiek 

verzekerd was.

Premie huidige verzekering 1,05% 

Individuele werkgeverspremie 0,40% 

Verschil 0,65%

Premieverschil is € 4.438.000,- x 0,65% = € 28.847,-

Toetsterm:

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

 Praktische tip:

Houd er bij een terugkeer naar het publieke bestel rekening mee dat werkgevers minimaal drie jaar bij het UWV verzekerd moeten 

zijn voordat zij weer eigenrisicodrager kunnen worden.
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Vraag 2
Voor welke arbeidsongeschikte medewerkers moet JHV Bouw de WGA-uitkering doorbetalen en het re-integratieproces begeleiden?

Let op: meerdere antwoorden kunnen juist zijn.

 

 a. Owen

 b. Ronald

 c. Leontine

Feedback:

Voor 1 januari 2017 was het alleen mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor het WGA-vastrisico en waren werkgevers voor 

hun flexpersoneel standaard bij het UWV verzekerd. Vanaf 1 januari 2017 zijn het WGA-vastrisico en het WGA-flexrisico 

samengevoegd en hebben werkgevers alleen de keuze om eigenrisicodrager te worden voor de complete WGA, of volledig bij het 

UWV verzekerd te zijn.

JHV Bouw kon in 2016 dus alleen eigenrisicodrager zijn voor het vaste personeel. Aangezien Owen en Leontine beiden in vaste 

dienst waren, blijft JHV Bouw ook na de eerste twee jaar ziekte verantwoordelijk voor de re-integratie van Owen en Leontine. 

Daarnaast dient het bedrijf de eerste tien jaar de schadelast van de WGA-uitkering voor haar rekening te nemen. Omdat Ronald in 

2016 een tijdelijk contract had, viel hij onder de toenmalige WGA-flex, waarvan de schadelast voor rekening van het UWV komt.

Toetsterm:

3b.2 De kandidaat kan de gegevens interpreteren en verwerken.

 Praktische tip:

Uitkeringen voor WGA-flex waarvan de eerste ziektedag voor 1 januari 2017 ligt, vallen niet onder het eigenrisicodragen. Hierdoor 

mogen werkgevers die hun eigenrisicodragerschap uitbreiden, vanaf 2017 hun lopende WGA-flex uitkeringen achterlaten als 

staartuitkering. 
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Vraag 3
Het ziektebeeld van Leontine is het laatste jaar sterk verslechterd en door de keuringsarts wordt ze dan ook volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt verklaard. In verband met haar volledige arbeidsongeschiktheid beëindigt JHV Bouw haar dienstverband.

Is JHV Bouw een transitievergoeding verschuldigd bij het beëindigen van het dienstverband?

 

 a. Ja, bij beëindiging van ieder dienstverband dat minimaal twee jaar heeft gelopen, is de werkgever een    

  transitievergoeding verschuldigd.

 b. Ja, bij beëindiging van ieder vast dienstverband is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

 b. Nee, bij ontslag in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

 b. Nee, omdat Leontine van de WGA naar de IVA gaat, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Feedback:

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers een transitievergoeding verschuldigd bij ieder dienstverband dat minimaal twee jaar heeft 

geduurd, zowel vast als tijdelijk. Ook wanneer het dienstverband wordt beëindigd in verband met langdurige 

arbeidsongeschiktheid is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. 

Toetsterm:

3c.2 De kandidaat kan het gegeven advies presenteren aan de werkgever.

 Praktische tip:

Op 21 maart 2017 is een wetsvoorstel ingediend om een werkgever te compenseren voor de transitievergoeding die betaald moet 

worden bij ontslag van een werknemer na langdurige ziekte. De compensatie die de werkgever bij het UWV kan aanvragen, is het 

bedrag van de transitievergoeding. Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met de transitie- en inzetbaarheidskosten. De aan 

te vragen vergoeding is echter beperkt tot het bedrag dat de werkgever heeft betaald in verband met de loondoorbetaling bij ziekte. Als 

de werkgever vrijwillig een (transitie)vergoeding betaalt bij ontslag, zonder dat daarvoor een wettelijke noodzaak is, kan de werkgever 

geen beroep doen op een vergoeding. Het voorstel is om de regeling met ingang van 1 januari 2019 in werking te laten treden.



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/46
http://www.hoffelijk.nl/amweb/46
http://www.hoffelijk.nl/amweb/46
http://www.hoffelijk.nl/amweb/46
http://www.hoffelijk.nl/amweb/46
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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 Philip; 

• Casus Willem;

• 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.
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