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De verzekering gewaarborgd inkomen dekt de economische ongeschiktheid
opgelopen door de verzekerde, maar bepaalt niet hoe deze ongeschiktheid moet
worden vastgesteld. Hiemver verschillen de meningen. In deze bijdrage wordt
de arbeidsdeskundige visie op de problematiek toegelicht.

Een verzekering gewaarborgd inkomen is een
persoonsverzekering,die de betaling van een
maandelijkse rente bij ziekte edof ongeval
waarborgt voorzover de opgelopen invaliditeit minstens 25 % bedraagt en een wachttijd
(cmnztijd of eigenrisicotermijn) doorlopen

leven. Deze formule is bedoeld voor werknemers. wier professioneel ongevallenrisico
gedekt wordt door de arbeidsongevallenverzekering van hun werkgever;
dekking enkel voor ziekte.
De uitkering kan de vorm hebben van:

IS.

Het bedrag van de verzekerde rente wordt
overeengekomen. Voor zelfstandigen beoogt
men een zodanige dekking te verschaffen dat
bij volledige invaliditeit 80 % van het vroegere netto-inkomen wordt bereikt.

De rente die wordt uitbetaald, is evenredig
met de graad van de opgelopen invaliditeit.
Een invaliditeit van meer clan 66 % wordt
gelijkgesteld met een volledige invaliditeit.
Tevens doet een invaliditeit niet alleen een
recht op rente ontstaan, maar geeft ze ook
aanleiding tot vrijstelling van premiebetaling.

een vaste rente;
een stijgende rente volgens een rekenkundige reeks. De rente wordt elk jaar met
eenzelfde percentage bv. 3 % verhoogd. Het
percentage wordt toegepast op het oorspronkelijk verzekerde bedrag;
een stijgende rente volgens een meetkundige reeks. De rente wordt elk jaar met
eenzelfde percentage bv. 3 % verhoogd. Het
percentage wordt toegepast op het bedrag
dat het jaar ervoor verzekerd was.

Mogelijke verzekeringsformuleszijn:
dekking voor ziekte Cn ongevallen. Dit is de
normale verzekeringsformule,die bestemd
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Vooral voor zelfstandipn en beoefenaars van
vrije beroepen is een polis gewaarborgd

Een venekering gewaar-

borgd inkomen waarborgt de uitbetaling van
een contractueel overeengekomen maandeLijk renk waaneer de
verzckerde door ziekte
en/of ongeval een economische arbeidsongeschiktheid oploopt.

inkomen aantrekkelijk als aanvulling op de
uitkeringen van bet wettelijk sociakzekerheidsstelsel(1).
Volgend ovenicht van de prestaties van het
socialezekerheidsstelselv w r zelfstandigen
twnt aan dat bet afsluiten van een privkverzekering tegen inkomensverlies bij
arbeidsongeschiktheid geen overbodige luxe
is (2):
Periode
Primaire arbeidsongeschiktheid
Eerste drie maanden

Nihil (wachttijd)
zonder persoon ten laste: 1432 EUR
met persoon ten laste: 18.24 EUR

Volgende 9 maanden t.e.m. 12& maand
Invaliditeit

zonder gezinslast: 21.72 EUR

Invaliditeit na sluiting ondememing of
stopzetting activiteit

zonder gezinslast: 23.00 EUR
met gezinslast: 30.69 EUR

Daarbij komt dat een zelfstandige maar als
arbeidsongeschikt wordt erkend als hij een
einde heeft moeten stellen aan zijn taken als
zelfstandige en hij bovendien geen enkele
bempsactiviteit meer kan uitoefenen, noch
als zelfstandige of helper, noch in een andere
hoedanigheid (art. 19 K.B. 20 juli 1971).
De premie van een polis gewaarborgd
inkomen die economische invaliditeit &kt, is
voor de zelfstandige f i d afrnkbaar ah
beroepskost (3). Andeniids ziin dc uitnekeerd;: rent& belastbar i s vimanginisinkomen als zij het inkomensverlies uit een

(I) Ook voor werkncmers. v a x wie de werkgever geen
facultaricvc wsubwguitbcidingen op & vcrzeMng
ubeidsongcvalkn heft ~
v
alun een
, vmekcring gcwrPrborgd ielroawn inmessant zijn. Dit geldt in
het bijzonder v o a lPdakdm.
(2) Dc Pctuek bedrap hnnen gcvonden wordcn op
& d i t c van & swhk Eelremeid in Belgi(!-

Dc Admiiistratie ranvaardt & afmk van &
prrmies rls bampslrost op voorwaardc dat cr een inko-

(3)

mcluvdier wordt varelrad n u w . d s & vcrzekering
een economische u b e i g c s c h i k t h e i d &kt ( G ~IBI
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Leden van het medisch korps kunnen de
RIZIV-bijdrage aanwenden om aan pensioenopbouw te doen of om de premie van een
verzekering gewaarborgd inkomen te betalen.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks
vastgesteld en is gekoppeld aan het nationaal
akkoord tussen artsen en ziekenfondsen (4).

Dagbe!dragen (behalve zondagen)

Rimaire arbeidsongeschiktheid

.:

bedrijfsactiviteit beogen te compenseren
(art. 34 8 1, lo WIB).

Uit een marktondenoek blijkt dat de algemene
polisvoorwaarden "gewaarborgd inkomen"
van de verschillende verzekeraars in grote

..J...
1992, 52.158; F. DESIERBEEK. Fiscufe Achtaliteit
N.37van 15 o k ~ ~ &19%.
r
ced.~ a m ~ o2-5).
m ~c kwatie

is cchtcr niet volltdig uitgeklaard. zo heeft hct hoofdbestuur van de dirccte belastingen mar aanlciding van een
fiscalc controk (in 2000) besli dat de uremic van een
vcmlccring g c w a a h q d inkomcn nict bls berapskost
kan wordcn afgctrokkcn omdat nict bewcz.cn is d a t a later
verlics van inkomen zal zijn (kon: BWO). AndwAjds
bcslislc het Arbibagchof in een urcst van IOokto&r200 1
dat & vergoedingen uitgclread in het kader van een
venekcring gmawborgd inkomen niet belaJtbaar zijn
i d i n & p m m nict d s becaplrostm wadcn afgct d k e n . Hct ArbioPgchof heeft zich nict uitgcspmkcn
over & gevallen w d n & p r n i e s wtl kunncn wordcn
afgetmbn (urcst ar. lUy200l van 10 dEtokr 2001,
Kluwer VeruiLcringsnieuws26oktobm2001.3-4).
wordt
(4) De RIZIV-bijdrage die aan gcnees&n
tagekcnd in kt lrada van hun w c i d sratuut (Kg.van
13novemkr 2001) v o a hctjear 2001, w a d geplblic&id in

..J...
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mate gelijklopen. Ze vinden hun oorsprong in
een ontwerp van de werkgroep ziekte en invaliditeit van de BVVO, dat dateert van 1980
(5). Dezelfde voorwaarden treft men ook aan
in de "aanvullende verzekering tegen invaliditeitsrisico" (AVIR). Dit laatste is een dekking
die als aanvulling bij een levensvetzekering
kan worden onderschreven.
De tussen aanhalingstekens vermelde
nummers verwijzen naar de verschillen die
werden aangetroffen (6).
De ondetzochte polissen dekken de economische invaliditeit ingevolge eenfisiologische
invaliditeit, ofwel de hoogste van deze twee
"invaliditeiten". In sommige polissen wordt
in plaats van "invaliditeit" de term "ongeschiktheid" gebmikt, zonder dat evenwel een
andere definitie wordt gehanteerd (3, 7, 12).
Eenvoudigheidshalve hebben we het verder
enkel nog over "economische ongeschiktheid".

...I...
het Staatsblad van 2 1 november 2001. In de periode 19992000 kende men een verhoging van 50 rlr van de RIZIVbijdrage als compensatie wegens het niet toekennen ervan
in 1988 wegens het ontbreken van een akkoord tussen
artsen en ziekenfondsen. De bijdrage voor het jaar 2000
w e d daarom vastgesteld op 100.022 BEF (2.479.48 EUR).
Om de aantrekkingskracht van de toetreding tot het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen te vergroten en
om de motivatie van de geneesheren te verhogen om voor
hun volledige activiteit tot het akkoord toe te treden,
bepaalde het RIZIV voor 2001 voor deze geneesheren een
tussenkomst die 50 % hoger ligt dan het basisbedrag. De
bijdrage voor deze geneesheren voor het jaar 2001 w e d
vastgesteld op 103.326 BEF (2561.38 EUR). Een tweede
groep van geneesheren die binnen de 30 dagen na het
verschijnen in het Belgisch Staatsblad de voonvaarden
inzake tijd en plaats hebben medegedeeld waaronder zij
de honorariumbijdragenvan het akkoord a1 dan niet zullen
toepassen, genieten van een RIZIV-tussenkomst van
68.2 17 BEF (1.691.06 EUR).
(5) Dank aan de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen (BVVO) voor het mogen inzien van de
notulen van de werkzaamheden van de Commissie Ziekte
en Invaliditeit.
(6) Algemene voonvaarden Verzekering Gewaarborgd
Inkomen van de maatschappijen AGF-De Schelde (I).
Winterthur (2). Mercator-Noordstar (3). De Vaderlandsche (4). APRA (5). Fortis AG (6). Federale Verzekering
(7). Naviga (8). Zurich (9). Fidea (10). Zelia (I I), DKV
(12). Generali (13). P&V (14).

De voorbereidende werkzaamheden van de
werkgroep ziekte en invaliditeit van de
BVVO leveren geen antwoord op de vraag op
welke wijze de economische ongeschiktheid
moet worden geevalueerd.
Twintig jaar later kan men op het terrein
grosso modo vier verschillende schattingsmethoden naast elkaar aantreffen (7):
a) een medische schatting, die een percentage
invaliditeit oplevert, dat aan de hand van
niet altijd duidelijke motieven wordt
gecomgeerd, rekening houdend met
sociaal-economische factoren die het
slachtoffer eigen zijn;
b) de "ergologische" schattingsmethode.
Deze psycho-technisch georienteerde
methode is erop gericht om min of meer
kwantificeerbare elementen als verlies aan
arbeidsmogelijkheden, inkomensverlies en
rendementsverlies op de algemene arbeidsmarkt uit te drukken in CCn percentage, dat
de economische minderwaarde beoogt te
vertegenwoordigen (8). Deze methode is
vrij abstract en heeft als ijkpunt de arbeidsmarkt voor werknemers. Voorzover wij
konden nagaan, werd nooit een specifieke
nlodirs operand voor zelfstandigen
beschreven;
C)de arbeidsdeskundige benadering, die haar
aandacht primair richt op het ondetzoek
van de residuele arbeids- en verdienmogelijkheden binnen het eigen bedrijf, en zo
concreet mogelijk aansluiting zoekt bij de
perspectieven die zich nog voor betrokkene
stellen om in zijn levensonderhoud te voorzien (9);

(7) H. CALUWAERTS. "Economische arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen - een arbeidsdeskundige
benadering", De Vemekeringswereld 1999-5.35-43.
(8) R. QUINTENS, "De bijdrage van de ergologie in de
expertise". Con. M . 2-4. 1985. 109-1215; S. DECORTE,
"Ergologische aanpak bij de beoordeling van de economische ongeschiktheid. Medi-lus 2/3-2000, 37-48;
P. VERHEUGEN. Le dommage corporel et son incidence
socio-6conomiqtre en accident du travail, Bruylant, 1982.
82-9 1.
(9) Voor alle duidelijkheid: een arbeidsdeskundige is
volgens het Groot Woordenboek der Nederlandse taal van
Dale "de persoon belast-met de beoordeling van de
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d) de boekhoudkundige benadering, die, zoals
we veder zullen verdedigen, in werkelijkheid eeder een accessoire dan een zelfstandige schattingsmethode is.
Over de vraag wie het best geplaatst is om de
economische arbeidsongeschiktheid te
schatten: een arts, een boekhouder, een ergoloog of arbeidsdcskundige, bestaan er
verschillen& meningen (10).
Deze bijdrage is gewijd aan de arbeidsdeskundige benadering, die zich laat inspireren
door de evaluatietechnieken die door arbeidsdeskundigen in Nederland weden ontwikkeld in het kader van & particuliere arbeidsongeschiktheidsvenekering (AOV).
De medeauteur van deze bijdrage is werkzaam
in een Nederlands bureau van arbeidsdeskundigen dat al jaren op dit temin werkzaam is.

Een contract strekt & partijen tot wet, zodat
de schattingmethode die voor de economische ongeschiktheid wordt gehanteed, moet
beantwoorden aan de polisvoorwaarden. Over
dit onderwerp is weinig of geen rechtspraak
te vin&n.

Ondaea>&be
opgacbikthciid w d
vmtaan & vermindering
van & ubeidsqdteit

of arbeidsge#:h&bid
v~&vazekerdedS
gevol,g van & fysiologiache in;vlliditcitwaar-

--

doorhii~ciwadt.
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Defysiolvgische invaliditeit wodt gedefinieerd als een vennindering van de lichame-

..J...
mate van Prbcids(on)gerhiitheid. arbcidsrciinteptie en
kgekiding bij het wcrken". Ha kmep van aa &idsdeskundige conccntrcut zich in essentie rond adviesverle"ing o ~ e r ~ 0 n ) g g c h i k t b i end mogcs ~
lijlrheden om een ventoorde relatic mewarbeid te
hentellen. Met& tenn ergdoog wad in 011s land gebruikclijk a n psycholo06 bcQeld. die gebruikmaakt van
psychocechnisdw mahodes om de economirhe mindcrwhvanaa-interhatten.
(10) K l w e n Vemkeringshandhek. deel U, 2.1. Ziekte
en hvaliditeik 3.
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Sleutelbegrippen in de polis gewaarborgd
inkomen zijn de begrippen fysiologische
invaliditeit en economische ongeschiktheid.

1

Invaliditeit, zo lezen we in de OBSI, is een
vermindering van & fysieke of psychische
integriteit. Een valide persoon kan zijn
vermogens, krachten en bewegingen op
volkomen wijze doen samenwerken om ze
aan een activiteit dienstbaar te maken. Het is
deze validiteit die als vergelijkingspunt dient.
De invaliditeitsgraad beoogt & vermindering
uit te drukken van & mens als psychosomatisch geheel en, hiennee verbonden, van &
mogelijkheid om handelingen van het dagelijkse leven te vemchten. De vermindering
wodt uitgedrukt in een bepaald percentage
t.0.v. de valide persoon, die de waarde 100 %
vertegenwoodigt. De rechtspraak (in gemeen
recht) hanteert een gelijkaardige definitie en

De economische ongeschiktheid wodt gedefinieed als de vermindering van de arbeidscapaciteit of arbeidsgeschiktheid van &
venekerde als gevolg van de fysiologische
invaliditeit waardoor hij getroffen wodt. De
g r a d van economische arbeidsongeschiitheid wordt bepaald in functie van het beroep
van & verzekede en zijn mogelijkheden tot
omschakeling in om het even wel)re andere
passende bemepsactiviteit (1 1).

(I I) Dc ~ ~ ~ ~ p r o n k c ltekst
i j L cvan dc BVVO luidde "de
economkche invaliditeit is de ve&ring
van de
arbcidcgeschikthcid (Fmnx capacitt! de travail) van de
v e ~ ~ ~ k e als
n i egevolg van een ~skdogischeindiditeit
woanloor hij gettvj32n w r d Dc g d e m wonif
beop grond van w h r i n g e n van geneeshem, van
dehsische geschikrheid van de w ~ k e n i tot
e hct uitocfenen van om het even w r k betuepsacrivitrir die verenigbaar is met zijn h i s . zijn bewegukakn (Fmns: capacitt!sJ en zijn suciale mng, de h n f e l i n g van die g d
van invaliditeit is dus wlledig afhhlijk tun om her even
w l k ander ecollomhh cn'tcriwn" (algemel~e voorwaarden individuele v e f z c W g vm bet gewaarborgd
inkomen. maart 198 1).

'

.

e*e

lijke integriteit, waarvan de graad door een
medicus wodt vastgesteld on&r verwijzing
naar de OfticiEle Belgische Schaal tot vaststelling van & graad van Invaliditeit (OBSI)
(2.3.5.9, 10. 11, 14) en de Belgische rechtspraak(l.4,6,7,8. 13).

*
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De meeste polissen voegen eraan toe dat "de
evaluatie onafiranlcelijk is van enig ander
economisch criterium" (1.3.4.6.7.8, 10, 12,
13, 14) of dat de aanpassingsmogelijkheden
worden bekeken in functie van de mogelijkheden die zich voordoen "bij normale omstandigheden op de algemene arbeidsmarkt" (9).
Als criteriurn voor de bepaling van de graad
van economische o n g e s c h i i i d geldt niet
alleen het verzekerde beroep, maar ook
eender welk ander beroep, dat aan de verzekerde kan worden opgedragen, op voorwaarde dat dit beroeppassend is. Voor wat
hieronder wordt verstaan, treft men in de
polissen verschillende omschrijvingen aan.
Een beroep wordt meestal als passend
beschouwd als het overeenstemt met de capaciteiten (aanleg, kennis, vaardigheden) en
beroepsantecedenten (2.5.9, 10, 1I),
waaraan soms ook wordt toegevoegd de
sociale status of het sociaal milieu (1.3.4.6.
7.8, 14). In het voor de verzekerde minst
gunstige geval wordt als passend beschouwd
"elke met de persoon verenigbare beroepsactiviteit" (12). Een ornschrijving "een beroep
overeenkomend met de economische situatie
van de verzekerde zoals die bestond voor het
ongeval" laat alle mogelijkheden open (13).
U n van de onderzochte polissen onderscheidt zich in positieve zin door te stipuleren
dat de economische invaliditeit gedurende het
eerste jaar wordt vastgesteld in functie van
het verzekerde beroep (4). De meeste
polissen verwijzen echter onmiddellijk naar
de mogelijkheid tot het uitoefenen van om het
even wekc beroepsactiviteit (6.7.8, 10). wat
tot onbillijke situaties kan leiden (zie verder).
In het kader van een polis gewaarborgd
inkomen heeft het begrip economische
arbeidsongeschiktheid een eigen, restrictieve
betekellis. De evaluatie ervan moet gebeuren
odhadcelijk van enig d e r economisch
criterium (bv. de toestand van de arbeidsmarkt). Volgens de polisvoorwaarden
volstaat bet dat nog &n passend beroep met
een gelijkwaardig salarisniveau aan de verzekerde kan worden opgedragen opdat er geen
sprakc meer z w zijn van economische ongeschiktheid. Het loutere feit dat een aantal
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arbeidsmogelijkheden weggevallen zijn, is
niet relevant voor de beoordeling.
Economische arbeidsongeschiktheid wordt
gedefinieerd als een vermindering van het
arbeidsvermogen (capacid de travail). Het
arbeidsvermogen wordt gevormd door het
geheel van de lichaams- en mentale functies
die kunnen worden ingezet om beroepsarbeid
te vemchten.
Samen gelezen met de finaliteit van de polis,
die uitgedrukt wordt in de titel (gewaarborgd
inkomen), mag gesteld worden dat het voorwerp van de dekking van een verzekering
gewaarborgd inkomen het verlies aan
verdienvemgen is.
Met een boutade kan gesteld worden dat een
polis gewaarborgd inkomen dus geen inkomensverlies waarborgt, maar we1 de aantasting van het middel om op de arbeidsmarkt
een inkomen te kunnen verwerven. Anders
gezegd, een verzekering gewaarborgd
inkomen is een arbeidsongeschiktheids-,
rnaar geen inkomensvemkering.
Vooral in kleine ondernerningen zal de ongeschiktheid van de meewerkend zaakvoerder
snel leiden tot inkomensverlies. Het inkomensverlies kan indirect een aanduiding
vormen voor de mate waarin de bemkken
persoon in staat is om zijn arbeidsvermogen
in de onderneming in te zetten. Op dit punt
wordt verder nader ingegaan.

Alle onderzochte polissen stipuleren dat de
maatschappij de graad en de duur van de invaliditeit beoordaelt. Het is gebruikelijk dat de
maatschappij advies inwint bij haar raadsgeneesheer, die de venekerde zal onderzoeken.

Het voorwap van de
van
-kG
ring hwaarbcxgd
inki s bet verlies

dew

Een meningsverschil wordt ondeworpen aan
het oordeel van twee geneesheren, &n aangeduid door de verzekcrde en &n aangeduid
door de maatschappij(overeenk0mstig het

Q)

proctd6 van de minnelijke medische expertise. Beide geneesheron duiden een derde
geneesheer aan wiens mening beslissend is
als er geen overeenstemming wordt bereikt.
De beoordeling van economische arbeidsongeschiktheid vereist een gmndige beroepenkennis, die het medisch beoordelingskader
overstijgt. Volgens de huidige opvattingen
behoort de schatting van de economische
gevolgen van een invaliditeit niet tot de taak
van een geneesheer (12). Nochtans leggen de
polissen gewaarborgd inkomen de finale
beoordeling van de begmting van de graad
van economische ongeschiktheid bij &n of
meer geneesheren. Met enige overdrijving
kan - om de woorden van een Belgisch
collega-arbeidsdeskundigete gebruiken gesteld worden dat er sprake is van de medicalisering van een economische afspraak
tussen partijen (13).
Niets belet echter een geneesheer om het
advies van een arbeidsdeskundige in te
w i ~ e na. n polis onderkent de problematiek
door te stipuleren dat de verzekerde die
getroffen wordt door een ongeschiktheid van
minstens 50 %, het recht heeft om op kosten
van de maatschappij een ergonomisch edof
ergologisch advies aan te vragen.

technisch begrip dat de vemkeraar toelaat
om het schadedossier af te sluiten.
Polissen gewaarborgd inkomen volgen een
geheel ander denkpatroon. De prestaties
hebben de vorm van een rente. Deze kan op
elk ogenblik aan gewijzigde omstandigheden
worden aangepast, waardoor de schaderegeling een vorm van permanente dialoog kan
zijn tussen vemkerde en vemkeraar (14).
De vemkeraar kan bij monde van een raadsdokter edof een arbeidsdeskundige suggesties doen aan de vemkerde om zijn resterende mogelijkheden optimaal te benutten.
Een dossier kan steeds worden herbekeken.

Zowel voor zelfstandigen als voor werknemers ligt een stoomis in de verhouding mens arbeid aan de basis van arbeidsongeschiktheid.
Het doe1 van het vemchten van arbeid is het
verwerven van inkomsten waarmee men in
zijn levensonderhwd kan voorzien. Econe
rnische ongeschiktheid situeert zich in de
verhouding tussen de elementen mens arbeid inkomen. Deze verhouding is verschillend bij zelfstandigen en werlaremers (15).

-

Het is belangrijk op te rnerken dat de venekering gewaarborgd inkomen het begrip
"consolidatie" niet kent.
Het begrip consolidatie is vooral op zijn
plaats in de klassieke ongevallenvenekeringen, die de uitbetaling van een &nmalige
geldsom w e n . Wanneer & gevolgen van
het letsel zich gestabiliseerd hebben, wordt de
mate van invaliditeit vastgesteld en wordt de
overeengekomen geldsom uitbetaald. Het
begrip consolidatie is hier een venekerings-

(12) BESSIERES-ROQUES, Cl. FOURNIER, H. HUG W - B E N I . F. RlCHE, Pr/ris d ' h h t w n du
dommage corpomII'2 Cd.. Dalla, 2001.175-178.
(13) H.CALUWAERTS.0.c.. 35.

De arbeid van werknemers wordt gekenmerkt
door de ondergeschiktc relatie en de beperkte
regelmogelijkheden. Arbeidsongeschiktheid
is hierdoor dikwijls een alles-of-niets-situatie.
Een werkgever is niet verplicht om een we*nemer in dienst te houden die niet meer in
staat is om een belangrijk aspect van zijn
functie naar behoren te vem11en. Daartegenover staat dat een werknemer vrij snel zijn
resterende capaciteiten op de arbeidsmarkt

(14) Kluwers V e ~ k e r i n g s ~dckel, II.
2.1. Zekte
en lnvaliditeit, 5.
(15) Zic hierover ook R MASSCHELEIN, E PHILIPS
en F.DONDEYNE, Dr o r b c ~ g e s c h i k t h e i dbij de ~ f l standigen mom@& van de school voor maatschappel
i
j
k pzondheidsz.org van de KU. Leuven. 1972.

kan inzetten door op zoek te gaan naar een
ander, nog geschikt beroep.

De zclfstandigc daarentegen is zelf verantwwrdelijk voor de organisatie en v w r de
uitvoering van de arbeid. Hij verschafi zelf
zowel de productiemiddelen, waarin hij
meestal zwam heeft gei'nvesteerd, als de
arbeid. De verbondenheid met de onderneming is groot. Doordat er in de meeste ondernemingen een variatie aan taken aanwezig is.
hoeft een aantasting van het arbeidsvemgen
niet meteen tot een totale beroepsarbeidsongeschiktheid te leiden omdat er nog ruimte is
om de resterende mogelijkheden binnen het
eigen bedrijf aan te wenden.
In de praktijk treffen we weinig zelfstandigen
aan die zich kumen "veroorloven" om lang
arbeidsongeschiit te zijn. We stellen vast dat
zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheidvaak
een ander gedragspatroon ontplooien dan
loontrekkenden.
Zelfstandigen, die hun eigen baas zijn.
wisselen deze status niet graag om v w r een
functie in lwndienst.

Om deze redenen zouden bij arbeidsongeschiktheid alle inspanningen gericht moeten
worden op het behoud van een functie in het
eigen bedrijf. Het is evident dat zowel de zelfstandige als de verzekeraar er belang bij hebben dat de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid zo Lxperkt moplijk worden gehouden.

De arbeidsdeskundige benadering, zoals deze
in Nededand gebruikelijk is, probeert maximaal aansluiting te zoeken bij deze overwegingen.

van onze venekering gewaarborgd inkomen.
Aan de zienswijze van onze noorderburen
kumen interessante gezichtspunten worden
ontleend.

De Nederlandse modelpolis AOV maakt in
het algerneen het oaderscheid tussen twee
periodes van arbeidsongeschiktheid.
Gedurende de eerste 52 weken van &
arbeidsongeschiktheid ("Rubriek A") wordt
de beroepsarbeidsongeschiktheid gedekt. Er
is sprake van arbeidsongeschiktheidwanneer
de verzekerde voor ten minste 25 96 ongeschikt is voor het venekerde beroep.
Nadien ("Rubriek B )geldt als arbeidsongeschiktheidscriteriumpassende arbeid. Er is
dan sptake van ongeschiktheid als de venekerde voor ten minste 25 % niet in staat is tot
het vemchten van werkzaarnheden, die voor
zijn krachten en bekwaarnheden zijn berekend, en die, gelet op zijn vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van hem kunnen
worden verlangd. Daarbij wordt gecn rekening gehouden met een verminderde kans op
het verkrijgen van &id.
Omdat het onbillijk werd bevonden om zelfstandigen die doorwerkten in het eigen
bedrijf buiten dit bedrijf te bewrdelen,
hebben bijna alle particuliere verzekeraars het
passende-arbeidcriterium van rubriek B laten
vallen, zodat enkel nog berotpsarbeidsongeschiktheid als criterium geldt. Er wordt dan
we1 bekeken of er biinen de eigen ondememing maatregelen kunnen worden genomen
om de gevolgen van medisch vastgestelde
beperkingen te verminderen.

De arbeidsongeschikth e i d s p m b l e ~ kbij
zelfstandigen vmagt om
ten specifieke benadering,die primair gericht
heart te zijn op het valoriseren van de lwcmndc
capciteiten binaen de
eigen oodenreming.

Daarentegen geldt in het socialezekerheidsstelsel (de Wet hidsongeschiktheid ZelfAan de onhvikkelingen

De par&iculiere arbeidsongeschiktheidsverzekering of AOV is de Nederlandse equivalent
(la) Nedatradse
AOV (1995); Lk ueinrgids
-r
& NrdcrlcudK rociak ukrluid m
2
.
KIUWC~
~ e v m2000.
~ .
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Hierbij wordt &id in loondienst in aanmerking genomen. Vroeger werd dit voor een
doorwerkende zelfstandige onbillijk geacht.
Particulietc AOV-venekeraars schakelen
systematisch arbeidsdeslgurdigen in, die de
venekerden begekiden naar werkhervatting

roeddeNederlaadse
partidere rrbeidsongo
s c h i k t h e i ~ ,
die vagelijlbaar is met
-venekeriag

gewadnxgd inkomen.
klumco illmauote

(re'integratie). Deze arbeidsdeskundigen
worden ook betrokken bij & beoqrdeling van
de mate van arbeidsongeschiktheid.
Arbeidsdeskundigen gebruiken een specifieke
evaluatiemethode, die W-urcnanalyse"
genoemd wordt. Het gaat om een praktische
methode, die sindsjaar en dag wordt
gebruikt, en die in hoge mate wordt begrepen
en geaccepteerd (17). wat meer is dan van
louter medische of meer theoretisch gerichte
schattingsmethaden kan worden gezegd.

Kort gezegd komt de methode van de taakurenanalyse hierop neer dat de taken en de
tijdsbesteding van de zelfstandige worden
ge'inventariseerd en dat de tijdsbesteding aan
taken die na het intreden van & beperkingen
nog kunnen worden uitgeoefend, wordt
afgezet tegen hetgeen voorhccn w e d
venicht. De procentuele achteruitgang geeft
dan de mate van arbeidsongeschiktheid weer.
Hoewel dit op het eerste gezicht eenvoudig
lijkt, kan een dergelijke analyse maar w&n
uitgevoerd door een persoon die hierin geroutineerd is en die kemis heeft van het onderzochte beroep.

Dc arbei-ge
methode van & taaku n d y s e komt hierop
neer dat taken en ti*be$van & zelfshdigc waden gelnv c ~ l ~ e n d s t
ti-roaEllren

In de meeste arbeidsdeskundige rapporten
zal men niet louter een taak-uren&kyse
aantreffen, maar ook gegevens over de
persoon (zijn achtergrond, zijn motivatie, zijn
klachtenbeleving) en het bedrijf (geschiedenis, marktpositie), wat belangrijk is om de
aangetroffen arbeidsongeschikthcidsproble& matiek te kunnen kaderen in het g c k l .

humawordeauirge€le-

e-s-bctgt!m%imchxnanrd
wnicht. Dc proccnRlele

De taken en de taakbelasting wonien
beschreven in een zogenaamde taaktfunctieanalyse.

De arbeidsdeskundige gaat hierbij uit van een
systeembenadering. Een bedrijf kan gezien
worden als een systeem, waarin & betrokken
persoon een "functie" bekleedt, die kan
worden ondemerdeeld in "taken", die desgevallend nog eens kunnen wonien ondemerdeeld in "handelingen". Ook de materiCle
omgeving, waarin de persoon werkt, moet
worden bekeken omdat taken en handelingen
geconditioneerd worden door de werkpmcessen en de gebruikte objecten (in het jargon
spreekt men ook van "inloutput"- en "objectanalyse").

taken die de persoon in het bedrijf waarneemt. Ook de rol van de andere personen die
in het bedrijf werken, wordt in het beeld
betrokken.
Een klassieke indeling van taken, die als
leidraad kan dienen, is de ondemerdeling in
uitvoerende taken, administratieve taken en
ondernemerstaken (met dit laatste worden
taken bedoeld die eigen zijn aan de hoedanigheid van een bedrijfsleider).

De fysieke belasting in elk van de taken
wordt beschreven in termen van krachtzetting, houding en beweging en gekwantificeerd in temen van frequentie van handelingen, gehanteerde gewichten e.d. Zo nodig
kan ook de mentale belasting worden
omschreven. Hierbij wordt &sluiting
gezocht bij de systematiek die voor het in
kaart brengen van de belastbaaheid van de
persoon door de medicus wordt gehanteerd.
Door middel van een interview inventariseert
de arbeidsdeskundige de tijd die besteed
wordt aan & verschillende taken. In de opleiding tot arbeidsdeskundige wordt veel
aandacht bested aan interviewtechnieken.

i

Wanneer er twijfel bestaat over de nauwkeurigheid of oprechtheid van de antwoorden
van de betrokken persoon, worden gelijkaardige beroepen als referentie gebruikt. De
emaring en documentatie van de arbeidsdes-

.
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kundige spelen hier een belangrijke 1-01. Voor
sommige beroepen met een ingewikkeld
taakpatroon, bv. bij erg wisselende of
seizoensgebonden activiteiten als landbouwers, bestaan zogenaamde "professie
grarnmen", die gebaseerd zijn op eerdere
inventarisaties of consensus en die als
leidraad kunnen dienen.
Zo bestaan er professiograrnmen voor func-

ties in de agnuische sector. Deze professie
grarnmen zijn inmiddels ook in een digitaal
systeem beschikbaar, met name het PUBASsysteem dat door het IMAG in Wageningen
wordt uitgegeven.
De volgende stap is dan de toetsing van de
taakbelasting aan het residuele arbeidsvermogen of de "belastbaarheid" van de
persoon, waamit de mate van arbeids(on)geschiktheid kan worden afgeleid.

Hierbij wordt uitgegaan van de functionele
beperkingen die blijken uit het medisch
dossier. Idealiter zijn deze beperkingen
tegensprekelijk vastgesteld geworden enlof
bestaat er overeenstemming over. Indien de
arbeidskundige een discrepantie tussen de
"medisch geobjectiveerde" beperkingen en de
subjectieve klachtenbeleving vaststelt, 2 . 1hij
dit vennelden. In regel onthoudt hij er zich
van om zelf afleidingen te maken op medisch
vlak. In Nederland is het de gewoonte dat de
verzekeringsarts een belastbaahidsprofiel
opstelt, waarin de functionele mogelijkheden
schematisch worden weergegeven. In plaats
van belastbaarheidsprofiel spreekt men ook
van beperkingenpatroon, capaciteitenprofiel
of functionele mogelijkhedenlijst. Het werken
met belastbaarheidsprof~lenbiedt het voordeel dat het de schatting doorzichtiger maakt.

Een taaklfunctie-analyse brengt knelpunten
voor het k u ~ e vemichten
n
van bepaalde
taken of handelingen aan het licht. De
arbei&kundige
zal hiervoor oplossingen
proberen te bedenken en deze bespreekbaar
maken. Mogelijke "herstelacties", waarmee
de gevolgen van arbeidsongeschiktheid
kunnen worden teruggedrongen, kunnen
zowel worden gevonden in de verbetering
van de belastbaarheid van de persoon als in
het wijzigen van de taakbelasting (bv. door
ergonomische aanpassingen, reorganisatie
van de arbeid of het verwisselen van taken
met anderen).
Het spreekt voor zich dat een re'integratietraject het meeste kans op slagen heeft als het
gedragen wordt door de betrokken persoon en
actief wordt ondersteund door de verzekeraar.
De arbeidsdeskundige aeedt op'als bemiddelaar op het ternin. Dikwijls zal meer clan &en
gesprek nodig zijn om een vertrouwensband
te scheppen die nodig is om het dossier
verder in goede banen te leiden. Daarom
wordt in de opleiding tot arbeidsdeskundige
veel aandacht besteed aan communicatieve
vaardigheden.
Het grote voordeel van de taak-urenanalyse
als methode voor de beoordeling van arbeidsongeschiktheid is dat de methode.zeer
concreet is. De elementen waarop de beoordeling is gesteund, zijn duidelijk en verifieerbaar.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de
methode van de taak-urenanalyse goed
aansluit bij de polisvoorwaarden omdat zij de
mate meet, waarin het arbeidsvermogen niet
meer ten dienste kan worden gesteld van het
verzekerde zelfstandige beroep.

Het voordeel van de
taak-urenanalyse als
methode voor evaluatie
van ~ d s o n g ~ h i k t Voorbeeld van een schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid (a.0.)van een autohandelaar
k i d is dat het een praktiurea M ao.
klak
uren .bdrao. mhfkveao.
absolute ao.
sche methode is, die zeer
in-hcdoop/~nistratie
10.0
10.0
0
coacr#tiscninhoge
rriztn
mate puxqtad wordt.
0
7.5
7.5
De elementen watkoj) de
reparrrcn
15.0
45
12
3.0
~ l i i l l kggW-4
9
portsen
15.0
315
6.0
.----------------.-.-.--.-.-.-.------.-.---.-..--.--.---.--.----.-..----.--------....................................................................
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Zoals eerder aangetoond is niet het feitelijk
inkomensverlies het voorwerp van de
dekking, maar we1 de aantasting van het
verdienvermogen.
In Nederland wordt het inkomensverlies als
toetssteen gebruikt voor de arbeidsongeschiktheidsschattingomdat het geacht wordt
een goede &meter
te zijn voor de mate
waarin de zelfstandige nog in staat is
gebleken om zijn arbeidsvennogen ten
dienste te stellen van zijn bedrijf. Dit is
vooral het geval als het bedrijfsinkomen
gegenereerd wordt door a n persoon. waarbij
gedacht kan worden aan de alleenwerkende
zelfstandige, of het kleine familiebedrijf
waarin de echtgenote of de familie zich over
de administratieveaspecten van de zaak
ontfermen. Dergelijke bedrijfstypes treffen
we veel aan bij intellectuele en arnbachtelijke
beroepen. Ze vormen een belangrijke doelgroep van de verzekeraars gewaarborgd
inkomen.
Nadeel van de boekhoudkundige benadering
is dat bij een zelfstandige het inkomensverlies maar achteraf, a posteriori, wordt becijfed, en we1 na afsluiting van het boekjaar
waarin de arbeidsongeschikheid is opgetreden.

De boe-digc
bepaling van het inke

mnsverlies is geen zelfsraadige scM
-thode,msrakanin
bcpaalde gevallen als
toasaanworden

g~omdubctin-@t

wordt een gtodmeter te
zijn wnrr de mate waaria
de z e W ' n 0 g in
stant is gcbkkcn om zijn
~ v u m o g c ten
n

dienste te w e b van zijn
bdijf.

Voor de begroting van het inkomensverlies
hanteren &id&skundigen
volgend denkschema.
De winst- en verliesrekeningen van 3 of
5 voorgaandej m n worden vergekken met
deze van het jaar, waarin de arbeidsongeschiktheid is ingetreden. Uit de winst- en
verlicslckeningen van de vorige jaren wordt
de kostedomzetverhouding gedistilleerd, die
eigen is aan de onderneming, en die bepalend
is voor de bedrijfswinst. Aan dc hand van de
omzetontwikkeling van vergelijkbare ondernemingen wordt de hypothetische omzet
gereco~trueerddie in het schadejaar beh9d
zou zijn geweest. Op deze omzet wordt de

gemiddelde kostedomzetverhouding van de
voorbije j m n toegepast, waaruit de hypothetische winst wordt berekend. Deze wordt
afgezet tegenover de werkelijk behaalde
winst. Het procentuele verschil hoon in
dezelfde lijn te liggen als de uitkomst van de
taak-urenvergelijking.

De venekerde is in 2001 gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden.
De bedriifsomzet was

De kostedomzetverhouding was

De marktomzet of omzetontwikkeling van
andere, vergelijkbare ondememingen, was

I n de drie jaren voorafgaand aan het schadejaar 2001 was de gemiddelde
bedriJsomzet
:106.666,66 euro
kostedomzetverhouding :91 %
marktomzet
:106

Uitgaande van een marktanaloge ontwikkeling, wordt aangenomen dat de omzet zonder
het intreden van de arbeidrongeschiktheidin
2001 lou geweest rijn: 125/106x 106.666 =
125.785 euro. Rekening gehouden met de
gemiddelde kostedomzetverhouding van de
betrokken ondememing van 91 %, mu het
hypothetisch inkomen geweest t j n 9 % x
125.785 = 11.321 euro. Daartegenover staat
een gerealiseerd inkomen van 7 % x 102.000
= 7140 euro. Dit is een minder inkomen van
B.Het percentage hoort in dezelfde lijn te
liggen als de uitkomst van de taak-urenanalyse.
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Tot slot enkele kritische bedenkingen en
suggesties.
In de praktijk wordt vastgesteld dat een verzekering gewaarborgd inkomen de gedeeltelijk
arbeidsongeschikte zelfstandige, die wil doorwerken in zijn bedrijf, geen sluitende inkomenszekerheid biedt omdat zijn arbeidsongeschiktheid kan worden g&valueerd onder
verwijzing naar passende beroepen op de loontrekkende arbeidsmarkt.Op dit punt zouden de
waarborgen, onder verwijzing naar het Nederlandse voorbeeld, kunnen worden verbeterd.
Verwijzing naar de fysiologische invaliditeit
als basis voor het bepalen van de economische invaliditeit is geen noodzaak omdat er
geen duidelijke relatie bestaat tussen een
percentage invaliditeit en een eventueel
verlies aan verdienvermogen. Niet het
percentage invaliditeit op zich, maar de overblijvende functionele mogelijkheden zijn
determinerend.
De evaluatie van het verlies aan verdienvermogen overstijgt het louter medische beoordelingskader en vraagt om een multidisciplinaire benadering, die kan geboden worden
door het duo verzekeringsgeneeskundigearbeidsdeskundige.

Wij stellen voor om - zoals in Nederland met arbeidsongeschiktheidsklassen te gaan
werken. Op de studiedag van 3 1 maart 2000,
die gewijd was aan de beoordeling van
economische arbeidsongeschiktheid,werd er
door verschillende sprekers op gewezen dat
economische arbeidsongeschiktheiddoorgaans niet op een reproduceerbare manier tot
e n procent na kan worden berekend (I 8).
In het algemeen zou het voor zowel verzekerde als verzekeraar een goede zaak zijn als
ook in ons land de klemtoon van het schaderegelingsproces zou kunnen worden
verschoven van de medische bepaling van
"invaliditeiten" naar het benadrukken van
resterende "capaciteiten" en het begeleiden
van de verzekerde om zijn resterende capaciteiten in zijn eigen onderneming of op de
arbeidsmarkt te valoriseren.

We dnnken de BVVO (Beroepsvereniging der
Venekeringsondernemingen) voor haor
bereidwillige medewerking. alsmede de mnntschnppijen die hun nlgemene polisvoorwaarden ter beschikking stelden.

(18) M. VAN SPRUNDEL. "Beoordeling VM de econornischc ubcidsongeschiktheid, een rnultidiriplinairc benadering". Medi-lus 2 - 3 n P . 4.
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Het zou een goede zaak
zijn als de klemtoon van
het scludcrcgelingsproces uru verschoven
w d n van & medische
bepaling van Tnvaliditeiten" naar ha benadruklren van resteren&
"capciteiten" en het
begeleiden van de vemkcrde om deze te hnncn
~MSrnn.
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