OEF 210621 SenO sociale verzekeringen

1. Wat is een “collectief”?
2. Leg uit waarom collectieve verzekeringen ook sociale verzekeringen worden
genoemd.
3. Wat is het kenmerkende verschil tussen particuliere en sociale verzekeringen.
4. Via welk instituut worden de premies van de sociale verzekeringen geïnd?
5. Via welk instituut worden de uitkeringen van sociale verzekeringen verstrekt?
6. Wie betalen de premies van de sociale verzekeringen?
7. Wat is solidariteit?
8. Leg uit dat er bij sociale of collectieve verzekeringen sprake is van
‘gedwongen solidariteit”.
9. Noem drie redenen waarom het een voordeel is om sociale of collectieve
verzekeringen via de wet voor iedereen verplicht te stellen.
10. Leg uit waarom het financieel voordelig is als iedereen in het land voor
dezelfde verzekering is verzekert.
11. Leg uit dat moreel wangedrag bij de AOW verzekering nauwelijks voorkomt.
12. Leg uit dat averechtse selectie bij sociale verzekeringen niet kan voorkomen.
13. Wat is het verschil tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen?
14. Noem de twee belangrijkste risico’s van werknemers die via collectieve
werknemersverzekeringen worden geregeld.
15. Hoe heten deze twee werknemersverzekeringen?
16. Leg uit waarom de AOW een volksverzekering is.
17. Wordt de AOW gefinancierd via het omslagstelsel of het
kapitaaldekkingsstelsel? Leg uit waarom.
18. Leg uit dat vergrijzing bij de AOW een betaalbaarheidsprobleem oplevert.
19. Noem drie manieren om het vergrijzingsprobleem op te lossen.
20. Leg het omslagstelsel uit.
21. Leg het kapitaaldekkingsstelsel uit.
22. Leg uit dat uitkeringen AOW verlagen slecht is voor de Nederlandse
economie.
23. Leg uit dat het verhogen van de premies AOW slecht is voor de Nederlandse
economie.
24. Leg uit waarom het verhogen van de AOW leeftijd niet slecht is voor de
Nederlandse economie.
25. Leg uit dat pensioensparen een vorm van ruilen over de tijd is (herhaling
eerder hoofdstuk).
26. Leg uit waarom zzp’ers geen collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
hebben, zoals bij mensen in loondienst.
27. Leg uit waarom zzp’ers niet collectief pensioensparen.
28. Leg uit hoe zzp’ers kunnen sparen voor de toekomst.
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