
PE Zorgverzekeringen

Examentraining Amweb

PE-examen Zorgverzekeringen
Aantal vragen 20

Kennis & Begrip 14

Vaardigheden & Competenties 6

Max. te behalen punten 26

Tijdsduur 60 minuten

Cesuur 68%

Samenstelling klik hier

“Begrijp wat de vraag nu 
eigenlijk vraagt en geef dan 
daar antwoord op.” 

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_zorgverzekering_2017.pdf
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Casus
Frank (24) is vrachtwagenchauffeur voor een supermarktketen. Hij woont sinds kort op zichzelf in een appartement in Gouda. Zijn 

zorgverzekering heeft hij afgesloten bij Verzekeraar A.

Betalingsproblemen

Frank betaalde in 2017 een nominale premie van € 110,- per maand (gelijk aan de gemiddelde nominale premie). Hij had geen 

aanvullende ziektekostenverzekering en betaalde de premie van januari 2017 niet. Ook elke daaropvolgende premies betaalde hij 

niet en hij gaf geen gehoor aan facturen of brieven. Verzekeraar A heeft bij Frank nu € 150,- aan incassokosten in rekening gebracht.

Bestuursrechtelijke premie

De eerste zes maanden van 2017 bedroeg de bestuursrechtelijke premie € 140,- per persoon per maand. Per 1 juli 2017 bedraagt de 

bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers € 125,- per persoon per maand.
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Vraag 1
Wat is de totale premieschuld (inclusief incassokosten) van Frank over het jaar 2017?

Vul twee cijfers achter de komma in. 

Kom je uit op een geheel bedrag, vul dan twee nullen achter de komma in.

Antwoord: € 1.560,00

Toetsterm:

2e.8 Berekenen wat de consequenties zijn van het niet verzekerd zijn en het niet betalen van de premie (inclusief 

wanbetalerstraject en bronheffing voor de zorgverzekering).

Feedback:

De eerste zes maanden betaalt Frank zijn eigen premie van € 110,- per maand. Na zes maandpremies aan betalingsachterstand 

wordt Frank als wanbetaler aangemeld bij het CAK. Dit gebeurt per 1 juli 2017. De overige zes maanden van 2017 betaalt hij de 

bestuursrechtelijke premie van € 125,-.

De totale premieschuld van Frank (inclusief incassokosten) bedragen in 2017 (6 x 110) + (6 x 125) + 150 = 660 + 750 + 150 =  

€ 1.560,00.

 Praktische tip:

Controleer altijd of je met je uitkomst ook daadwerkelijk antwoord geeft op de vraag.
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Vraag 2
Hoeveel bedraagt voor Frank de maximale bestuursrechtelijke premie, als deze maximaal wordt verhoogd in het volgend jaar (2018)?

Ga ervan uit dat de gemiddelde nominale premie gelijk is gebleven voor 2018.

Vul twee cijfers achter de komma in. 

Kom je uit op een geheel bedrag, vul dan twee nullen achter de komma in.

Antwoord: € 143,00

Toetsterm:

1a.6 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante wet- en regelgeving en richtlijnen opsommen, o.m. Zorgverzekeringswet, 

Besluit Zorgverzekering, Regeling Zorgverzekering.

Feedback:

De minister bepaalt jaarlijks de hoogte van de bestuursrechtelijke premie, deze moet tussen de 110% en 130% van de gemiddelde 

nominale premie liggen. 

De gemiddelde nominale premie in deze casus is € 110,- = 130% van € 110,- = € 143,00.

 Praktische tip:

Leer geen exacte bedragen uit je hoofd, maar onthoud de formules daarentegen wel.
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Vraag 3
Met welke instantie krijgt Frank te maken nu hij een wanbetaler is?

 a. Het Zorginstituut Nederland

 b. De Nederlandse Zorgautoriteit

 c. Het Centraal Administratiekantoor

Toetsterm:

1a.3 De kandidaat kan de rol van het Zorginstituut Nederland, de SKGZ, de NZa, het CAK en de Autoriteit Persoonsgegevens 

beschrijven.

Feedback:

Het CAK voert sinds 1 januari 2017 de Regeling wanbetalers uit. Voor die datum was het Zorginstituut hier verantwoordelijk voor.

 Praktische tip:

Leer op hoofdlijnen waar de verschillende instanties voor staan, zoals het Zorginstituut Nederland, de SKGZ, de NZa, het CAK en de 

Autoriteit Persoonsgegevens.



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/50
http://www.hoffelijk.nl/amweb/50
http://www.hoffelijk.nl/amweb/50
http://www.hoffelijk.nl/amweb/50
http://www.hoffelijk.nl/amweb/50
http://www.hoffelijk.nl/amweb/47
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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 Zorgverzekeringen; 

• Casus Sara;

• Casus Gemma. 

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.


