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Digital Classroom Wft Inkomen - Tabellen en informatie

Voorwaarden eigenrisicodragersverzekering

Artikel 3 - Re-integratiekosten
Als eigenrisicodrager bent u gedurende twaalf jaar verantwoordelijk voor de re-integratiekosten van uw 

arbeidsongeschikte werknemers. U dient deze re-integratiekosten te vergoeden gedurende de eerste twee jaar 

(loondoorbetaling) en de tien jaar daarna (WGA-periode).

De re-integratiekosten eerste spoor (herplaatsing bij dezelfde werkgever) worden voor 25% vergoed. De  

re-integratiekosten tweede spoor (herplaatsing bij een andere werkgever) worden voor 50% vergoed.
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Financiele gegevens dierenwinkel 2018
De eenmanszaak heeft (voor de overname) de volgende winst-en-verliesrekening:

Omzet € 312.000,-

Inkopen € 168.000,-

Brutowinst = € 144.000,-

Salarissen € 77.760,-

Reclame € 8.900,-

Huurkosten €  11.000,-

Vaste afschrijvingen € 29.000,-

 = € 126.660,-

Winst voor belasting € 17.340,-
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ANWB-cao

4.9 Inkomen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid
1. De ANWB voert een actief beleid om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. In geval van 

langdurige arbeids-ongeschiktheid zal de ANWB zich maximaal inspannen om de betrokken medewerker te 

re-integreren. De ANWB heeft haar re-integratiebeleid vastgelegd in een Re-integratieregeling bij Arbeids-

ongeschiktheid die met instemming van de OR tot stand is gekomen. De regeling is in te zien op de HR-site.

2. Bij het bepalen van het inkomen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid wordt een onderscheid gemaakt tussen 

medewerkers die arbeidsongeschikt zijn geworden vóór januari 2004 respectievelijk op of na 1 januari 2004.

3. Voor de medewerker die arbeidsongeschikt is geworden vóór 1 januari 2004 staat de regeling op de HR-site. 

Voor de medewerker die arbeidsongeschikt is geworden op of na 1 januari 2004 staat de regeling in dit 

artikel uitgewerkt. Lid 1, 2 , 9, 10 en 11 van dit artikel gelden voor alle medewerkers.

4. Inkomen gedurende het eerste ziektejaar (ziek geworden op of na 1 januari 2004). Gedurende het eerste 

ziekte jaar betaalt de ANWB bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 100% van het maandinkomen 

door.

5. Inkomen gedurende het tweede ziektejaar (ziek geworden op of na 1 januari 2004)

a. Gedurende het tweede ziektejaar betaalt de ANWB bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het 

maandinkomen door. Daarbovenop wordt een aanvulling van 15% van het maandinkomen betaald 

indien naar het oordeel van de manager, daarin geadviseerd door het Verzuimbegeleidingsteam (VBT), 

de medewerker de serieuze intentie heeft zijn deel van het re-integratieplan naar behoren uit te voeren. 

De aanvulling wordt maandelijks betaald.

b. Gedurende het tweede ziektejaar wordt bij gedeeltelijke arbeids- ongeschiktheid 100% doorbetaald over 

gewerkte uren. Over niet gewerkte uren wordt 70% van het maandinkomen doorbetaald. Bovenop die 

70% wordt een aanvulling van 15% van het maandinkomen betaald (over de niet gewerkte uren) indien 

naar het oordeel van de manager, daarin geadviseerd door het Verzuimbegeleidingsteam (VBT), de 

medewerker de serieuze intentie heeft zijn deel van het re-integratieplan naar behoren uit te voeren. De 

aanvulling wordt maandelijks betaald.

c. Onder het naar behoren uitvoeren van het re-integratieplan wordt verstaan het verrichten van eigen of 

andere werk-zaamheden, al dan niet op basis van arbeidstherapie, het volgen van een opleiding of 

training gericht op re- integratie, of het zich op andere manieren actief inzetten voor re-integratie.

d. Indien door het VBT is vastgesteld dat de medewerker maximaal heeft meegewerkt aan zijn re-integratie 

en feitelijk bezig is het re-integratieplan te realiseren, ontvangt hij achteraf over zijn niet gewerkte uren 

maandelijks een re-integratiebonus van 15%. Telkens na 2 maanden besluit het VBT of deze bonus wordt 

voortgezet. De bonus wordt met terugwerkende kracht één keer per 2 maanden uitbetaald.

e. Het VBT bestaat uit de manager van betrokken medewerker, de bedrijfsarts, de HR-adviseur, en de 

PSD-adviseur. Indien er binnen het VBT blijvend verschil van mening bestaat over toekenning van de 

aanvulling van 15% en/of de re-integratie-bonus van 15% wordt de kwestie voorgelegd aan Directeur 

HRM die vervolgens een bindend besluit neemt.

f. De pensioenopbouw in het tweede ziektejaar wordt voortgezet op basis van 100%.

Indien na afloop van het tweede ziektejaar de uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA) niet of later ingaat als gevolg van een door het UWV opgelegde sanctie aan de 

ANWB, betaalt de ANWB de medewerker 70% van het maandinkomen door tot het moment van ingang 

van de WIA. Deze doorbetaling zal echter nooit langer duren dan 156 weken, gerekend vanaf de eerste 
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ziektedag. De doorbetaling is niet van invloed op de lengte van de periode waarover extra aanvulling 

gedurende het derde ziektejaar wordt ontvangen (zie artikel 4.9, lid 9.g). Deze doorbetalings-regeling is 

tevens van toepassing indien de ANWB en de medewerker in onderling overleg besluiten de aanvraag 

voor een WIA- uitkering uit te stellen. De doorbetalingsregeling is niet van toepassing indien het niet of 

later ingaan van de WIA-uitkering het gevolg is van een sanctie die door het UWV is opgelegd aan de 

medewerker.ziektedag. De doorbetaling is niet van invloed op de lengte van de periode waarover extra 

aanvulling gedurende het derde ziektejaar wordt ontvangen (zie artikel 4.9, lid 9.g). Deze doorbetalings-

regeling is tevens van toepassing indien de ANWB en de medewerker in onderling overleg besluiten de 

aanvraag voor een WIA- uitkering uit te stellen. De doorbetalingsregeling is niet van toepassing indien 

het niet of later ingaan van de WIA-uitkering het gevolg is van een sanctie die door het UWV is opgelegd 

aan de medewerker.

mailto:info%40hoffelijk.nl?subject=
http://www.hoffelijk.nl


Hoffelijk 2019 ©   010 - 760 11 00   info@hoffelijk.nl   www.hoffelijk.nl

Voorwaarden AOV

Inkomen
Onder inkomen verstaan we:

• Voor de ondernemer en de beoefenaar van een zelfstandig beroep: 

De belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden, zoals bedoeld 

in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare winst vóór ondernemersaftrek en MKB-

winstvrijstelling en vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

• Voor de directeur-grootaandeelhouder: 

Het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. 

Het belastbare loon wordt vermeerderd/verminderd met het aan de directeur-grootaandeelhouder toe te 

rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de bv. De belastbare winst of het verlies van de bv 

wordt vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

Gemiddelde inkomen
Het totaal aan inkomen dat de verzekerde in de 3 kalenderjaren voorafgaand aan het moment van vaststellen heeft 

verdiend gedeeld door 3.

Verzekerde bedragen
Dit zijn de bedragen die we bij volledige arbeidsongeschiktheid per jaar betalen. De verzekerde bedragen staan op 

het polisblad. De verzekerde bedragen mogen bij de start van de verzekering, en bij tussentijdse verhogingen, niet 

meer bedragen dan 90% van het gemiddelde inkomen van de verzekerde. Is dat inkomen ook op een andere polis 

verzekerd, bij ons of bij een andere verzekeraar? Dan tellen we de verzekerde bedragen bij elkaar op. Het totaal per 

rubriek (A en B) mag niet meer zijn dan 90% van het gemiddelde inkomen. De verzekerde bedragen mogen niet 

meer bedragen dan €180.000,-.

Hoe berekenen we uw uitkering?
We berekenen de uitkering per dag. Dat doen we door het verzekerde bedrag te delen door 365 dagen. Voor iedere 

dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is, ontvangt u dus een deel van de uitkering. U ontvangt de uitkering niet 

over de dagen dat het eigen risico geldt. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeids-

ongeschiktheid:

• Is de verzekerde volledig arbeidsongeschikt? 

De uitkering is dan gelijk aan het verzekerde bedrag.

• Is de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt? 

U krijgt dan een gedeeltelijke uitkering. Hieronder kunt u zien welk percentage u van het verzekerde bedrag 

krijgt bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
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Arbeidsongeschiktheidspercentage Percentage van het verzekerde bedrag

80% - 100% 100%

65% - 80% 75%

55% - 65% 60%

45% - 55% 50%

35% - 45% 40%

25% - 35% 30%

0% - 25% Geen uitkering
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