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10 – Gewaarborgd inkomen

Infofiche - Wat als je niet kunt werken?

Het zal je als zelfstandige maar overkomen: door een ongeval kun je een hele tijd niet 

werken. In zo’n geval krijgt een werknemer doorgaans nog een tijd gewoon zijn loon 

uitbetaald. Of anders krijgt hij een vergoeding van het ziekenfonds. 

Voor een zelfstandige is dat anders. Niet werken betekent geen inkomen. Tegen dit inkomensverlies kun je jezelf 

beschermen met een verzekering gewaarborgd inkomen. 

Het bedrag van de premie die je hiervoor betaalt, hangt af van enkele factoren:

1. Je leeftijd.

2. Je beroepsrisico’s.

3. Het bedrag van de uitkering die je wenst te krijgen.

Dat lees je goed: jij beslist zelf hoeveel geld je bij een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid wilt krijgen. Maar uiter-

aard zul je daar dan een aangepaste premie voor betalen.

Net zoals een werknemer krijg je als zelfstandige bij langdurige arbeidsongeschiktheid ook een uitkering van je 

ziekenfonds. Maar dat bedrag is dikwijls veel lager dan het maandelijkse inkomen dat je gewoon bent. De verze-

kering gewaarborgd inkomen past dan het verschil bij.

Bij een polis gewaarborgd inkomen let je best op enkele belangrijke voorwaarden:

- Dikwijls is er sprake van een carenstijd. Dat is een periode waarin je nog geen tege-

moetkoming krijgt van de verzekeraar. Doorgaans is dat één maand. 

- De meeste polissen bevatten ook een rist uitsluitingen. Zo mag je misschien geen on-

geval met een motor hebben. Of zijn bepaalde sporten uitgesloten. Als zo’n uitsluiting 

de oorzaak is van je arbeidsongeschiktheid, komt de verzekeraar niet over de brug.

Opdracht - Lees het aanvraagformulier ‘gewaarborgd inkomen’  
en beantwoord de vragen.

1. Wat is een ondernemingsnummer?

a. Het nummer waaraan je bedrijf herkend wordt als behorend tot een bepaalde sector (bijvoorbeeld: 

bouw, landbouw, telefonie …).

b. Het nummer waarmee je bedrijf bekend is bij de fiscus. Het is tegelijkertijd ook je btw-nummer.

c. Het nummer van de verzekeringsagent of -makelaar bij wie je een polis afsluit. Aan de hand van het 

nummer zie je of de agent of makelaar geregistreerd is. 

 

2. Wat betekent ‘maandelijkse domiciliëring’?

a. Het is een synoniem van adres (domicilie) en betekent dat je maandelijks een factuur krijgt toegestuurd 

op een opgegeven adres.

b. Het is de toestemming die je aan de verzekeraar geeft om maandelijks het bedrag van de premie van je 

rekening te halen. 

c. Het is een opdracht die je aan de bank geeft om al je facturen te betalen, wanneer die worden aangebo-

den.
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3. Waar vind je het rijksregisternummer?

a. Je vraagt het aan bij je gemeente, wanneer het nodig is.

b. Het staat op je identiteitskaart.

c. Het is je klantennummer bij de bank.

d. Je vindt het op je verzekeringspolis.

4. Wat is een carensperiode?

a. De periode waarin je arbeidsongeschikt bent en dus een uitkering krijgt van je verzekering.

b. De periode waarin je arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt van je verzekering.

c. De periode waarin je arbeidsongeschikt bent en in het ziekenhuis verblijft.

d. De periode waarin je arbeidsongeschikt bent, maar nog ziektekosten hebt.


