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Arbeidsongeschikt
Geld

H

etis een vreemd woord.
Voor arbeid ongeschikt?
Wanneer u arbeidsongeschikt bent, heeft dit een enorme
impact op uw leven en de mensen
om u heen. Omdat dit zoveel impact
heeft op het leven, is het verstandig
om erover na te denken.
U kunt door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt worden. Dit
gebeurt buiten uw schuld om en u
hebt hier geen invloed op. Dat is
ook het lastigste. U kunt niet over-

zien wat u overkomt, wat de beperkingen zijn en hoe lang ze duren.
Sommige mensen zijn in staat om
met een handicap nog volledig
arbeidsgeschikt te zijn. Ga voor
uzelf eens na wat de meeste impact
heeft op uw leven.
Tot zover wat algemeenheden.
De verzekeraar heeft de beoordeling van arbeidsongeschiktheid
samengevat in drie beoordelingen.
Gangbare arbeid, passende arbeid
en beroepsarbeidsongeschiktheid.

welke dekking het beste bij u past.
partner die dan meer moet werken
Wij horen geregeld dat mensen
of het verlagen van de vaste kosten.
denken dat dit zeer dure verzekerinDoor bijvoorbeeld goedkoper te
gen zijn. Nu ga ik dit niet ontkengaan wonen et cetera.
nen. Wel geven wij het advies om
Ook stappen ondernemers steeds
dit eerst te onderzoeken. De prijs
vaker in een broodfonds. Dit is een
valt de meeste mensen namelijk
groel? van mensen die gezamenlijk
enorm mee.
geld In een pot stoppen waaruit een
De grootste besparing krijgt u
arbeidsongeschikte maximaal twee
door e:n dekking te kiezen die bij u
jaar een uitkering krijgt.
past. Kiest u voor een beoordeling
Indien u goed bent geïnformeerd
op basis van gangbare, passende of
kunt u de juiste keuzes maken. Ik
beroepsarbeidsongeschiktheid?
Ook
weet zeker dat de prijs u dan honde duur van de uitkering kan een
. derd procent zal meevallen.
groot verschil maken. Soms hebt u
................................................
tijd nodig om bij arbeidsongeschiktJaap jongsrna is financieel adviheid andere keuzes te maken. U
seur bij bureau Rentmeester
kunt bijvoorbeeld denken aan een
Financieel Advies in Damwäld

o

Als werknemer wordt uw arbeidsongeschiktheid bij de WIA beoordeeld op basis van gangbare arbeid.
Arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld aan de hand van algemeen
geaccepteerde arbeid waarbij u nog
in staat bent om zelfstandig inkomen te verdienen. Passende arbeid
is een criterium waarbij wordt
gekeken naar opleiding en huidige
beroep. Kunt u geen werk meer
doen wat hierbij past dan hebt u
recht op een uitkering. Tot slot, bij
beroepsarbeidsongeschiktheid
krijgt u een uitkering als u niet
meer in staat bent om het beroep
uit te oefenen.
Als ondernemer kunt u kiezen
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