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Inhoud Inkomen op Peil voor werknemers

Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid
Het kan gebeuren dat u ziek wordt. U kunt daardoor niet of 
niet volledig aan het werk. Blijft u langer dan 2 jaar ziek? 
Dan krijgt u te maken met de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (WIA). En wordt u mogelijk (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt verklaard. Uw inkomen kan dan ernstig 
achteruit gaan. U kunt zelfs op bijstandsniveau terechtkomen. 
Avéro Achmea heeft daar een oplossing voor: Inkomen op 

Peil. Deze verzekering vult de WIA-uitkering aan en biedt een 
inkomensgarantie van 70%, 75% of 80% tot een salaris van 
€ 125.000. Uw werkgever heeft dit voor u geregeld. Zodat uw 
inkomen op peil blijft. 

Deze brochure geeft informatie over wat er gebeurt als een 
werknemer langer dan 2 jaar ziek is, terwijl de werkgever 
daarvoor een Inkomen op Peil verzekering heeft afgesloten. 
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Arbeidsongeschiktheid en de wet WIA

Uw werkgever wil voor u het beste
U krijgt natuurlijk betaald voor uw werk. Daarnaast krijgt u de 
kans om zich te ontwikkelen. En om het werk te doen dat bij 
u past. Werk dat u goed kunt combineren met uw privéleven, 
zodat alles in balans is. Want alleen met een stabiele basis 
bouwt u een goede werkrelatie op. 

U raakt toch arbeidsongeschikt
Ondanks alles is het mogelijk dat u arbeidsongeschikt raakt. 
Dit heeft grote gevolgen voor uw inkomen.

Uw werkgever heeft een aanvulling op uw 
uitkering geregeld als u arbeidsongeschikt wordt
Wordt u arbeidsongeschikt? Geen paniek. Uw werkgever 
heeft een aanvulling op uw uitkering geregeld. Dit is gedaan 
via Inkomen op Peil, een verzekering die uw WIA-uitkering 
aanvult. Dan weet u zeker dat u nog genoeg inkomen heeft. 
Want arbeidsongeschikt zijn is al vervelend genoeg.

Zodat uw leven in balans blijft
De wet WIA bepaalt of u een uitkering krijgt. En hoeveel dat  
is. Dit hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt 
bent en hoeveel u nog werkt. Vaak is die uitkering niet erg 
hoog. Daardoor kunt u in een onzekere situatie terecht- 
komen. Wij doen er daarom alles aan om uw leven in  
balans te houden. 

De WIA in een notendop
Als u langer dan 2 jaar ziek bent, wordt u mogelijk 
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard en krijgt u te 
maken met de WIA. 
Er zijn 2 soorten uitkeringen van de WIA: 
•  WGA-uitkering  

(Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)
•  IVA-uitkering  

(Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten)

De WIA verdeelt arbeidsongeschikte 
werknemers in 3 groepen
1.  Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt?  

Dan krijgt u geen uitkering vanuit de WIA.
2.  Bent u tussen de 35% en de 80% arbeidsongeschikt? 

Of 80% of meer, maar waarschijnlijk binnen 5 jaar 
weer beter? Dan krijgt u een WGA-uitkering. Daarbij 
krijgt u eerst een loongerelateerde WGA-uitkering. 
Daarna hangt de uitkering af van de mate waarin u 
nog verdient. De uitkering kan zelfs terugvallen tot 
bijstandsniveau.

3.  Bent u voor 80% of meer arbeidsongeschikt en duurt 
deze situatie naar verwachting langer dan 5 jaar? 
Dan krijgt u een IVA uitkering. Deze uitkering is 75% 
van het laatste loon dat u verdiende. Het loon is 
gemaximeerd op de WIA-loongrens.
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De gevolgen voor uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Wilt u precies weten wat de gevolgen voor uw  
inkomen bij arbeidsongeschiktheid zijn?
Op averoachmea.nl/wia-calculator kunt u precies berekenen 
wat er gebeurt met uw inkomen als u niet meer kunt werken. 
Ook leest u daar hoe Inkomen op Peil het loon aanvult.
 
U krijgt een vangnet op maat
Met alleen een WIA-uitkering heeft u misschien niet voldoende  
inkomen. Inkomen op Peil vult dat aan. Bovendien kunnen we  
u helpen om weer aan het werk te gaan. Dit doen we bijvoor-
beeld door loopbaanadvisering, coaching of zorgbemiddeling. 

Zo houden wij uw inkomen op peil
•  Uw werkgever sluit voor u een verzekering  

Inkomen op Peil af.
•  U krijgt een aanvulling op uw WIA-uitkering.  

Hoe hoog de aanvulling is hangt af van wat uw 
werkgever heeft verzekerd.

•  U krijgt hulp om zo snel mogelijk weer aan het werk 
te gaan.

•  Verdient u 50% of meer dan wat u volgens UWV  
nog zou kunnen verdienen? Dan krijgt u minimaal 5% 
bovenop de uitkering. Afhankelijk van wat uw werkgever 
met ons afspreekt, krijgt u deze 5% extra dekking ook 
als u 80% of meer arbeidsongeschikt wordt. 

•  Afhankelijk van wat uw werkgever met u afgesproken 
heeft, verhogen we elk jaar uw uitkering.
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Heeft u nog vragen?

De wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid (WIA) is best 
ingewikkeld. Bovendien heeft u met uw arbeidsongeschiktheid  
al voldoende kopzorgen. Neem bij vragen over arbeids-
ongeschikt heid altijd eerst contact op met uw werkgever.  
Deze heeft de plicht om werknemers goed en duidelijk voor 
te lichten. 

Daarnaast zijn er verschillende websites waar heldere 
informatie te vinden is:

 • Rijksoverheid: rijksoverheid.nl/onderwerpen/wia
 • Ministerie van SoZaWe: arboportaal.nl/over-het-arboportaal/

het-arboportaal-en-het-arboplatform
 • UWV: uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx
 • Nibud: nibud.nl/consumenten/langdurig-ziek-wat-nu/
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Wat doen wij en wie zijn wij?
Wij bieden verzekeringen, financiële diensten en producten aan. 
We verkopen onze producten en oplossingen niet zelf aan onze 
klanten. Daarvoor werken we samen met adviseurs. Zij geven u 
onafhankelijk advies.

Wij horen bij Achmea 
Avéro Achmea is een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V.  
in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. 
Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 08053410 en de AFM onder 
nummer 12000606.

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering, financiële dienst of product af? 
Dan hebben wij uw gegevens nodig. Denk aan uw naam, adres 
en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekening- 
nummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. 
Achmea B.V. is verantwoordelijk voor een goede verwerking 
van uw persoonsgegevens.

Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor? 
Kijk dan in ons Privacy Statement op averoachmea.nl/privacy. 
Daar leest u ook wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt 
maken tegen verwerking van uw gegevens.

Staan er fouten in deze brochure?
Ons doel is dat al onze informatie klopt en volledig is. En dat 
u alles zo goed mogelijk begrijpt. Maar er kan altijd ergens 
een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen van die fout.

Staat er iets anders in de productvoorwaarden?
Uw en onze rechten en plichten staan in de product-
voorwaarden. Staat in deze brochure wat anders dan in de 
productvoorwaarden? Dan gelden de productvoorwaarden.

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten
Bent u het niet met ons eens of heeft u een klacht? 
Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed 
mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie en ons 
klachtenformulier op averoachmea.nl/klachtdoorgeven. 

U kunt ook een brief sturen naar:
Avéro Achmea 
Klantsignaalmanagement 
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Bent u niet tevreden over onze oplossing?
Neem dan contact op met het Klachteninstituut  
Financiële Dienstverlening (Kifid). Kijk voor meer  
informatie en een klachtenformulier op kifid.nl. U kunt  
ook bellen (070) 333 89 99 of een brief sturen naar: 
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie over Avéro Achmea
Kijk voor meer informatie over ons en ons beleid, onze 
producten en onze gegevens op averoachmea.nl. 

De adressen van Avéro Achmea zijn:
• Laan van Malkenschoten 20
 7333 NP Apeldoorn
• Sophialaan 50
 8911 AE Leeuwarden

 

Goed om te weten
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