
Arbeidsongeschiktheid 

Voor ondernemers kan arbeidsongeschiktheid een grote financiële klap betekenen. Door 

ziekte of een ongeval kan tijdelijk het inkomen drastisch omlaag gaan, terwijl de kosten 

betaald moeten worden. De meeste ondernemers zijn prima in staat om kortstondige 

arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen, maar een langere periode waarin niet gewerkt kan 

worden, kan in veel gevallen het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. 

Verzekerd 
Ondernemers kunnen op verschillende manieren het arbeidsongeschiktheidsrisico verzekeren. 

Zo maken veel verzekeraars onderscheid tussen een verzekering in het eerste jaar van ziek 

zijn en de periode na het eerste jaar. 

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt u een uitkering die afhankelijk is van de 

mate waarin u arbeidsongeschikt bent en uw inkomen. Een onafhankelijke instantie 

beoordeelt hoe sterk u beperkt wordt in het uitoefenen van uw beroep. De maximale uitkering 

bedraagt 80 procent van het inkomen. Van belang is welk arbeidsongeschiktheidscriterium u 

kiest: gangbare arbeid, waarbij u geacht wordt vrijwel elke vervangende arbeid aan te nemen, 

of passende arbeid, waarbij gekeken wordt in hoeverre u instaat bent uw eigen beroep uit te 

voeren. 

Verder is de wachttijd van belang voor de premiehoogte. Ook is het mogelijk om voor een 

uitkeringsdrempel te kiezen. De verzekering keert uit bij, naar keuze, 25, 50 of 80 procent 

arbeidsongeschiktheid. Een hogere drempel betekent een lagere premie. 

Het is ook mogelijk te kiezen voor een uitkering van een groot bedrag ineens als u 

arbeidsongeschikt wordt. 

Voor wie 
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor elke ondernemer. 

Noodzakelijk? 
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) biedt belangrijke inkomensondersteuning indien 

een ondernemer niet meer tot werken in staat is. Geen financiële ondersteuning kan in veel 

gevallen het einde van de onderneming betekenen en daarom is een aov voor veel 

ondernemers onmisbaar. Veel kleine ondernemers schrikken terug voor de relatief hoge 

premie. Een groot aantal verzekeraars heeft speciaal voor starters een ‘uitgeklede’ aov en door 

te kiezen voor bijvoorbeeld een langere wachttijd en een lagere uitkering is er een flinke 

besparing te realiseren op de premie. 

 


