
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

“De Werkloosheidswet is  
een belangrijk onderwerp 
voor het PE-examen 
Inkomen. Zorg dus dat je  
op de hoogte bent van alle 
wijzigingen.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_inkomen_2017.pdf
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Casus

Bijlagen:

• Voorwaarden woonlastenverzekering

Mario (42) werkt als magazijnmedewerker bij een grote online webshop. Op een vrije woensdagmiddag gaat Mario met zijn gezin 

naar een pretpark. Nadat hij met zijn zoontje in een achtbaan is geweest, gaat het mis. Mario struikelt over een ongelijke stoeptegel 

en komt ongelukkig ten val. Het resultaat: een dubbele breuk in zijn onderbeen.

Enkele operaties later, waaronder enkele minder succesvolle, zit Mario nog steeds thuis. Hij heeft inmiddels al bijna twee jaar niet 

meer kunnen werken, maar er gloort hoop aan de horizon: Mario is bijna hersteld. In de cao van de werkgever van Mario is te lezen 

dat voor de loondoorbetaling bij ziekte wordt aangesloten bij de wettelijke regeling. Dat betekent dat Mario in zowel het eerste als 

tweede jaar 70% van zijn laatstverdiende salaris krijgt doorbetaald.

Het salaris van Mario bedroeg voorafgaand aan zijn arbeidsongeschiktheid € 2.600,- bruto per maand. Daarnaast heeft hij in mei 

recht op een vakantietoeslag van 8% over het verdiende loon in het afgelopen jaar. Verder ontvangt Mario een onkostenvergoeding 

van € 55,- per maand en neemt hij deel aan een pensioenregeling, waarvoor zijn werkgever de premie van € 75,- per maand betaalt.

https://www.hoffelijk.nl/downloads/HF_Bijlage_Voorwaarden%20Woonlastenverzekering-Rubriek%20werkloosheid.pdf
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Vraag 1
Na twee jaar ziekte blijkt dat Mario niet meer opnieuw aan de slag kan bij zijn oude werkgever. Wegens boventalligheid worden 

verschillende werknemers ontslagen, waaronder Mario. Mario maakt wel aanspraak op een WW-uitkering. Welk dagloon zal in 

aanmerking worden genomen voor de bepaling van de hoogte van de WW-uitkering?

 a. Het loon dat Mario verdiende in het jaar voorafgaand aan zijn ziekte.

 b. Het loon dat Mario verdiende in het eerste jaar waarin hij ziek is geworden.

 c. Het loon van Mario in het tweede jaar van zijn arbeidsongeschiktheid.

Toetsterm:

1d.2 De kandidaat kan in verschillende klantsituaties de financiële schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid 

aangeven. 

Feedback:

Per 1 januari 2017 is het dagloonbesluit aangepast. Vanaf deze datum wordt voor iemand die na 104 weken ziekte een beroep 

doet op de WW voor het dagloon, uitgegaan van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de werknemer ziek is geworden. 

Aangezien tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid in veel gevallen slechts 70% van het loon wordt doorbetaald, leidt deze 

wijziging meestal tot een hoger dagloon en dus een hogere WW-uitkering.

 Praktische tip:

Voor het PE-examen Inkomen is het van groot belang dat je op de hoogte bent van dat de referteperiode bij de WW-vaststelling is 

verlegd voor werknemers die vanuit een periode van arbeidsongeschiktheid terechtkomen in de WW. Je kunt hier vaardigheden- en 

competentievragen over verwachten.
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Vraag 2
Welke onderdelen tellen voor Mario mee bij de vaststelling van de hoogte van zijn dagloon?

 a. Zijn brutoloon, inclusief vakantiegeld (tot een bepaald maximum) en de onkostenvergoeding.

 b. Zijn brutoloon, inclusief vakantiegeld, de onkostenvergoeding en de pensioenpremie.

 c. Enkel zijn brutoloon, inclusief vakantiegeld.

Toetsterm:

2d.5 Kan de hoogte van de premies, uitkeringsrechten en fiscaliteiten (laten) berekenen. 

Feedback:

Het brutoloon telt mee, maar ook de vaste onderdelen als vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en fiscale bijtelling 

voor de auto van de zaak. Hierover worden ook sociale premies betaald. Een onkostenvergoeding en pensioenpremies tellen niet 

mee: hierover wordt geen premie afgedragen.

 Praktische tip:

Om de hoogte van een WW-uitkering te berekenen, kun je gebruikmaken van de Rekenhulp WW. Deze rekenhulp is beschikbaar op 

de site van het UWV. Let op: de rekenhulp houdt géén rekening met eventuele inkomsten naast de WW-uitkering.

https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/hoe-hoog-wordt-mijn-ww-uitkering
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Vraag 3
Bij de koop van hun woning enkele jaren geleden hebben Mario en zijn vrouw een verzekering afgesloten (zie bijlage ‘Voorwaarden 

woonlastenverzekering’). Mario vertelt je: “Ik ben blij dat deze verzekering in de eerste twee jaar van mijn werkloosheid uitkeert. Mijn 

WW-uitkering eindigt namelijk na negen maanden en in dat geval zal ik zonder verzekering de maandlasten van onze hypotheek niet 

meer kunnen betalen.” Wat vertel je Mario?

 a. “Het is inderdaad fijn dat de verzekering twee jaar lang uitkeert, maar let er wel op dat je voor het einde van deze twee 

  jaar weer een baan hebt gevonden.”

 b. “De verzekering keert helaas geen twee jaar uit, dus je zult al eerder een andere baan moeten zoeken als je de 

  hypotheek niet op een andere manier kunt betalen.”

 c. “De verzekering keert dan wel twee jaar uit, maar ook na deze twee jaar zul je je hypotheek nog moeten betalen. Zullen 

  we eens kijken naar mogelijkheden hiervoor?”

Toetsterm:

1g.17 De kandidaat kan de uitkeringsstructuur en -duur van een WW-aanvullingsverzekering uitleggen. 

Feedback:

Een woonlastenverzekering die dekking biedt bij werkloosheid, keert in de meeste gevallen twaalf maanden uit. Daarnaast is de 

verzekering vrijwel altijd gekoppeld aan het arbeidsverleden. Zodra de WW-uitkering eindigt, eindigt ook de aanvullende 

uitkering uit de verzekering.

 Praktische tip:

Ga altijd goed na of een verzekering past bij het inkomsten- en uitgavenpatroon van de klant. Maak hiertoe een vergelijking van de 

huidige inkomsten en uitgaven en de inkomsten en uitgaven bij bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Als er een 

tekort is, kan een verzekering een passende oplossing zijn. Maar zorg er dan wel voor dat je klant goed op de hoogte is van de hoogte 

en duur van de uitkering.



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/55
http://www.hoffelijk.nl/amweb/55
http://www.hoffelijk.nl/amweb/55
http://www.hoffelijk.nl/amweb/55
http://www.hoffelijk.nl/amweb/55
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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 Hans;

• Casus Henry. 

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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