
Bij alle ellende komt vaak een forse terugval in uw 

inkomen. Het is van belang dat u ondanks uw arbeids-

ongeschiktheid op uw inkomen kunt blijven rekenen.  

Uw vaste lasten lopen immers gewoon door.

Zeker zijn van inkomen
U bent arbeidsongeschikt. En dan?

Uw werkgever betaalt in de meeste gevallen in het eerste 

jaar uw inkomen door tot 100%. Na dit jaar volgt meestal 

een flinke terugval. Uw werkgever betaalt dan nog maar 

70% van uw inkomen door (incidenteel is dit meer). En na 

twee jaar valt u onder de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA). U ontvangt dan een uitkering die 

onder meer a�ankelijk is van de mate van arbeidsonge-

schiktheid en van de mate waarin u uw mogelijkheden om 

te werken nog benut. Veelal betekent dit een nog verdere 

terugval in inkomen. Als u in de WIA terechtkomt, zijn er 

vier situaties mogelijk:

U bent werknemer en  
arbeidsongeschikt
Werken betekent de zekerheid van inkomen. 
Werken lijkt vaak vanzelfsprekend. Maar wat 
als u arbeidsongeschikt wordt? Stel dat uw  
rug u parten gaat spelen door jarenlange over-
belasting. Of u krijgt een burnout op uw werk. 

1 U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

U valt onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig 

Arbeidsongeschikten (IVA), onderdeel van de WIA. U 

bent voor meer dan 80% arbeidsongeschikt en er is geen 

of een geringe kans op herstel.

In deze situatie ontvangt u een IVA-uitkering. Deze 

uitkering bedraagt 70% van uw laatstverdiende loon  

en is gemaximeerd. Het maximum is circa € 32.000. 

 

Verzekeringsoplossing: u kunt hiervoor geen aan-

vullende verzekering afsluiten.

 

2 U bent volledig en niet-duurzaam arbeidsongeschikt.

U valt dan onder de regeling Werkhervatting Gedeelte-

lijk Arbeidsgeschikten (WGA). Ook deze regeling maakt 

onderdeel uit van de WIA. U bent voor meer dan 80% 

arbeidsongeschikt en er is veel kans op herstel. De uit-

kering kent een tijdelijk karakter, bedraagt 70% van uw 

laatstverdiende loon en is gemaximeerd. Het maximum 

is circa € 32.000. 

Verzekeringsoplossing: u kunt hiervoor geen aan-

vullende verzekering afsluiten.
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• Ziekte en ongeval gedekt 

• Premievrijstelling bij ontvangen uitkering

• Aanvulling mogelijk tot 80% van het inkomen

 



3 U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (meer dan 35%  

 en minder dan 80% arbeidsongeschikt).

U ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering en 

daarna een loonaanvulling- of vervolguitkering. Van 

belang is vooral de mate van arbeidsongeschiktheid 

(wat u nog kúnt verdienen, ook wel restverdiencapaci-

teit) en wat u daadwerkelijk verdient (ook wel inzet). 

Hierbij geldt dat werken loont: hoe hoger uw inzet,  

hoe hoger uw totale inkomsten. Ook al ontvangt u  

een uitkering, inkomensverlies is veelal het gevolg.

Voorbeeld 1

Restverdiencapaciteit:           

€ 20.000 

Inzet: € 20.000

Voorbeeld 2

Restverdiencapaciteit:           

€ 20.000 

Inzet: € 10.000

Voorbeeld 3

Restverdiencapaciteit:           

€ 20.000 

Inzet: € 5.000

Inkomen 

jaar 1

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

Inkomen 

jaar 2

€ 28.000 

€ 28.000

€ 28.000

Inkomen  

jaar 3 en verder

Fase 1: inkomen en  

loongerelateerde 

uitkering*

€ 20.000 + 

loongerelateerde 

uitkering ad           

€ 14.000 =

€ 34.000

€ 10.000 + 

loongerelateerde 

uitkering ad

€ 21.000 =

€ 31.000

€ 5.000 + 

loongerelateerde 

uitkering ad

€ 24.500 =

€ 29.500

Fase 2: inkomen en 

loonaanvulling-

uitkering c.q.

vervolguitkering

€ 20.000 + 

loonaanvulling-

uitkering ad          

 € 14.000 =

€ 34.000

€ 10.000 + 

loonaanvulling-

uitkering ad           

€ 14.000 =

€ 24.000

€ 5.000 + 

vervolguitkering

ad €  5.737 = 

€ 10.737

Uiteindelijke

inkomens- 

terugval per jaar

€ 6.000

€ 16.000

€ 29.263

* Deze uitkering is beperkt in duur en a�ankelijk van het arbeidsverleden

Verzekeringsoplossing: de WGA-Hiaat Aanvullings-

zekerheid. Met deze verzekering kunt u de ontstane 

terugval in inkomen voor een groot deel afdekken.  

Uw verzekeringsadviseur kan voorbeeldberekeningen 

maken die op uw situatie van toepassing zijn.

Ter illustratie drie voorbeelden waarbij geldt:

• uw inkomen bedraagt € 40.000 per jaar

• arbeidsongeschiktheid is 50% (het inkomen dat u kúnt  

 verdienen c.q. restverdiencapaciteit is € 20.000)

• uw werkelijke verdiensten (inzet) zijn respectievelijk  

 € 20.000, € 10.000 en € 5.000

• uw werkgever betaalt het eerste jaar 100% door

• uw werkgever betaalt het tweede jaar 70% door



4 U bent minder dan 35% arbeidsongeschikt.

In deze situatie heeft u geen recht op een WIA-uitkering. 

Uw werkgever moet met u kijken welke mogelijkheden 

er zijn voor u. Dit kan zijn bij uw huidige bedrijf, even-

tueel met een aangepaste werkplek of een aangepast 

takenpakket. En als dit niet mogelijk blijkt, kan worden 

gezocht naar werk bij een andere werkgever. Ook nu 

kan er heel goed sprake zijn van inkomensachter-

uitgang. 

Verzekeringsoplossing: de WGA-Hiaat Inkomens-

compensatie. Als aanvulling op de WGA-Hiaat  

Aanvullingszekerheid kunt u daarom een extra dekking 

afsluiten: de WGA-Hiaat Inkomenscompensatie.  

Bent u aansluitend op de WIA-wachttijd (twee jaar) 

voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u 

met deze dekking gedurende één jaar een periodieke 

uitkering van 25% van uw loon.

 

Hogere inkomens
De Employé AOV

Deze Arbeidsongeschiktheidsverzekering is vooral 

interessant voor werknemers met een jaarinkomen  

hoger dan circa € 45.000 (de zogeheten WIA-loongrens). 

Juist deze groep valt financieel gezien ver terug in geval 

van arbeidsongeschiktheid.  

Voor hen bestaat daarom de mogelijkheid het wérkelijke 

inkomen te verzekeren tot 80% ervan in plaats van 70% 

van de WIA-loongrens. Het maximaal te verzekeren 

inkomen bedraagt  € 90.756.

Dekking vaste lasten
De Maandlasten AOV

Met de Maandlasten AOV verzekert u niet uw inkomen 

tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, maar uw 

belangrijkste maandelijkse financiële lasten, zoals huur, 

hypotheek en aflossingen van een persoonlijke lening of 

krediet. U kunt deze lasten tot € 1.675 per maand verzekeren. 

Goed om te weten
De premie is aftrekbaar

AOV-premies zijn fiscaal aftrekbaar. Belangrijker is echter 

dat u een goede voorziening treft voor uzelf en uw gezin. 

De uitkering vervangt uw inkomen en is daarom belast.

De uitkering groeit mee met uw inkomen

Gaat u in de toekomst meer verdienen, dan kunt u de 

verzekerde uitkering verhogen. Voor verhogingen tot 15% 

is zelfs geen medische keuring vereist. Daarnaast kunt u 

bij de Employé AOV kiezen voor de mogelijkheid van 

automatische inflatiecorrectie van 2% of 3% per jaar. 

De beste AOV voor u

Een AOV is geen standaardverzekering maar vraagt om 

maatwerk. Van belang zijn uw wensen, omstandigheden 

en vooruitzichten. Maak een afspraak met uw verzeke-

ringsadviseur en laat u adviseren over de AOV die het 

beste bij u past.

 

Kijk ook op nn.nl

 

U bent werknemer en arbeidsongeschikt
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Deze informatie is algemeen van aard en geeft een beknopt  

overzicht. Voor meer informatie verwijzen we u naar de polis- 

voorwaarden. Voor een op uw situatie afgestemd advies kunt u  

zich wenden tot uw verzekeringsadviseur. Aan de tekst van deze 

folder kunnen geen rechten worden ontleend.


