
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

“De module Zorgverzekeringen 
komt grotendeels overeen met 
de modules Basis en Schade 
Particulier. Het is dus mogelijk 
dat je PE-actualiteiten herkent, 
als je deze twee modules al 
hebt doorlopen.”

http://www.cdfd.nl/sites/default/files/samenstelling_pe-examen_adviseur_zorgverzekering_2017.pdf
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Casus
Een adviseur Wft Zorgverzekeringen heeft aan het einde van 2018 een afspraak met Wesley (29). 

Studie buitenland

Tijdens het gesprek vertelt Wesley dat hij halverwege het nieuwe jaar naar Valancia (Spanje) vertrekt om daar een jaar te studeren. 

Hij heeft alles al geregeld: van het verblijfsadres tot het studiemateriaal.

Om de studie te bekostigen, heeft Wesley flink gespaard. Omdat zijn ouders ook financieel bijspringen waar nodig, kan hij prima 

rondkomen en hoeft hij het hele jaar in Spanje niet te werken naast zijn studie.  

Gemiddelde nominale premie

De gemiddelde nominale premie in 2018 bedraagt € 109,33. Dat is het exacte bedrag dat Wesley momenteel ook betaalt voor zijn 

zorgverzekering.
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Vraag 1
Wesley vraagt zich af wat hij verder nog moet regelen met betrekking tot zijn zorgverzekering in Nederland.

Wat is de meest juiste reactie van de adviseur?

 a. “Normaal gesproken kun je als student je zorgverzekering in Nederland behouden tijdens een periode in het buitenland. 

  Maar omdat er een leeftijdsgrens (30) geldt, moet je de eerste dag van de maand die volgt op je verjaardag een 

  verzekering afsluiten in Spanje.” 

 b. “Omdat je voor een korte periode in een verdragsland (Spanje) gaat studeren zonder daarnaast te werken, kun je je 

  zorgverzekering in Nederland behouden.”

 c. “Omdat je niet meer in Nederland woonachtig bent, vervalt je verzekeringsplicht in Nederland. Je moet een 

  zorgverzekering afsluiten in Spanje.”

Toetsterm:

3e.2 Klanten actief informeren gedurende de relatie. Verandering in de persoonlijke levenssfeer.

Feedback:

Tot 1 januari 2015 gold een maximumleeftijd voor de regeling waarmee iemand de zorgverzekering in Nederland kon behouden 

als diegene voor studiedoeleinden naar het buitenland ging. Studenten van ouder dan 30 jaar konden niet in Nederland 

verzekeringsplichtig blijven, maar moesten een zorgverzekering afsluiten in het land van studeren. 

Per 1 januari 2015 is deze leeftijdsgrens vervallen en is de leeftijd van studenten niet langer belangrijk bij het beoordelen van de 

verzekeringsplicht.

 Praktische tip:

De verzekeringsplicht bij studeren in het buitenland is afhankelijk van meerdere factoren. De verzekeringsplicht blijft in Nederland als 

iemand in een verdragsland gaat studeren, daar niet gaat werken (zoals loondienst, maar ook een stagevergoeding) en de 

studieperiode niet langer is dan één of twee jaar. In de andere situaties bestaat de kans dat de verzekeringsplicht naar het land van 

de studie verplaatst. 

Bij onzekerheid kan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden nagegaan waar iemand verzekeringsplichtig is.  
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Vraag 2
Wesley vertelt de adviseur dat hij op het internet iets las over verzekeringskaarten. Hij vraagt zich nu af wat hij daarmee kan.

Wat is de meest juiste reactie van de adviseur?

 a. “Verzekeringskaarten zijn er voor zowel de zorgverzekering (het basispakket) als de aanvullende ziektekostenverzekering. 

  Als je de verzekeringskaart raadpleegt, zie je in één oogopslag welke polisvoorwaarden van toepassing zijn bij de 

  betreffende zorgverzekeraar. Op die manier kun je verzekeraars vergelijken.”

 b. “Verzekeringskaarten zijn er voor de aanvullende ziektekostenverzekering. De zorgverzekering (het basispakket) is immers 

  overal hetzelfde. Als je de verzekeringskaart raadpleegt, zie je in één oogopslag welke acceptatievoorwaarden van 

  toepassing zijn bij de betreffende zorgverzekeraar.”

 c. “Verzekeringskaarten zijn er voor zowel de zorgverzekering (het basispakket) als de aanvullende ziektekostenverzekering. 

  Met de verzekeringskaart kan een zorgverzekeraar laten zien welke uitsluitingen bijvoorbeeld van toepassing zijn. Deze 

  verzekeringskaarten zijn nog wel in ontwikkeling, dus we kunnen nog geen zorgverzekeraars vergelijken op deze manier.”

Toetsterm:

1a.7 De kandidaat kan de meest voorkomende relevante gedragscodes opsommen, o.m. Gedragscode verwerking 

persoonsgegevens zorgverzekeraars, de gedragscode goed zorgverzekeraarschap en de strekking ervan uitleggen.

Feedback:

Eind 2016 is de verzekeringskaart voor de zorgverzekering (het basispakket) geïntroduceerd en sinds eind 2017 is er een 

verzekeringskaart beschikbaar voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen. 

De zorgverzekeringskaart voor de aanvullende ziektekostenverzekering biedt informatie over de polisvoorwaarden, zoals of er 

een medische selectieprocedure of wachttijd van toepassing is en bij welke zorgaanbieders een verzekerde terecht kan. Alle 

zorgverzekeringskaarten worden opgesteld volgens een standaardformat, zodat alle verzekeraars de informatie op dezelfde 

manier en in dezelfde volgorde inzichtelijk maken. 

 Praktische tip:

Juist voor de aanvullende verzekering zijn verzekeringskaarten belangrijk, omdat de verschillen in de dekking groter zijn dan bij de 

zorgverzekering (het basispakket). In november 2017 zijn alle verzekeringskaarten beschikbaar gesteld.
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Vraag 3
Tot slot vraagt Wesley zich nog af wat er gebeurt als hij zijn huidige zorgverzekering niet meer kan betalen. De adviseur vertelt hem 

over de Regeling wanbetalers, waar zijn huidige zorgverzekeraar bij is aangemeld. Vervolgens vertelt de adviseur over de ambtshalve 

verzekering waar dan een bestuursrechtelijke premie voor betaald moet worden.

Hoeveel kan de bestuursrechtelijke premie minimaal en maximaal bedragen in het volgende kalenderjaar (2019)?

Ga ervan uit dat de gemiddelde nominale premie gelijk is gebleven voor 2019.

 Antwoord: Minimale bestuursrechtelijke premie: € 120,26

  Maximale bestuursrechtelijke premie: € 142,13 

Toetsterm:

1a.2 De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van 

een zorg- en ziektekostenverzekering.

Feedback:

De bestuursrechtelijke premie moet jaarlijks worden vastgesteld tussen de 110% en 130% van de gemiddelde nominale premie. 

De gemiddelde nominale premie van 2019 is zoals gezegd € 109,33.

110% van € 109,33 = € 120,26

130% van € 109,33 = € 142,13

 Praktische tip:

De bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers in 2018 bedraagt € 136,67 per maand. Dit is 25% hoger dan de gemiddelde 

nominale premie. De overheid stelt de bestuursrechtelijke premie jaarlijks vast. Deze premie bedraagt minimaal 110% van de 

gemiddelde nominale premie en maximaal 130% van de gemiddelde nominale premie.



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/59
http://www.hoffelijk.nl/amweb/59
http://www.hoffelijk.nl/amweb/59
http://www.hoffelijk.nl/amweb/59
http://www.hoffelijk.nl/amweb/59
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 Ruud;

• Casus Jos en Milan. 

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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