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Loyalis AOV webinar op 28.01.2021 

FAQ voor Universiteit Maastricht (UM) 

1. Keert Loyalis ook uit bij minder dan 35% arbeidsongeschikt? 

Er is geen sprake van een Loyalis AOV-dekking bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid. 

Er is een aanvulling vanuit de cao geregeld. Hebt u hier vragen over? Vraag dit dan na bij 

de HR-afdeling van de UM. 

2. Als iemand al een Loyalis verzekering via de UM heeft afgesloten in een periode met 

gezondheidsvragen en daardoor een bijzondere bepaling heeft, kan deze persoon de 

verzekering nu laten omzetten naar een polis zonder bijzondere bepaling? Of kan die 

persoon zijn huidige verzekering opzeggen en dan een nieuwe aanvragen zonder 

gezondheidsvragen? 

 

Het is niet mogelijk om de huidige verzekering met bijzondere bepaling om te zetten naar 

een polis zonder bijzondere bepaling. Om de AOV te kunnen aanvragen zonder 

gezondheidsvragen, mag er de laatste 6 maanden geen actieve AOV bij Loyalis zijn 

afgesloten. Als u de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beëindigt en binnen 6 

maanden een nieuwe verzekering aanvraagt, blijven de bijzondere bepalingen gelden. Bij 

een nieuwe aanmelding later dan 6 maanden volgt een nieuw medisch traject met mogelijk 

extra uitsluitingen als gevolg (naast de reeds geldende bijzondere bepalingen). 

 

Wel kan er na een wettelijke termijn van 3 jaar een herbeoordeling worden aangevraagd. U 

kunt een herbeoordeling aanvragen bij onze medische dienst via 

cm.medische.dienst@loyalis.nl. Het kan zijn dat er een nieuw medisch traject volgt. Onze 

medisch adviseur bepaalt of er nieuwe medische informatie nodig is. Deze aanvraag is 

geen garantie dat een clausule, oftewel bijzondere bepaling, komt te vervallen.  

3. Hoe zien de percentages eruit als je salaris lager is dan € 80.000,- per jaar? En hoe zit 

het als je onder de € 58.000,- verdient per jaar in het geval van zowel 50% 

arbeidsongeschiktheid (AO) als voor volledige arbeidsongeschiktheid (AO). 

 

Dankzij onze arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ontvangt u een aanvulling tot 

minimaal 70% van uw verzekerd inkomen. Bent u ook verzekerd voor volledige 

arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt u, bij 80% of meer arbeidsongeschiktheid, een 

aanvulling van 10% van uw verzekerd jaarinkomen bovenop de WIA-uitkering en/of het 

arbeidsongeschiktheidspensioen. Wat blijft er over van uw inkomen bij 

arbeidsongeschiktheid? Bereken hier uw inkomensverlies 

 

4. Keert Loyalis ook uit als je in het buitenland woont? 

 

Als u in het buitenland woont en bent verzekert voor de sociale verzekeringen (met name  

mailto:cm.medische.dienst@loyalis.nl
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WIA) in Nederland, dan kunt u aanspraak maken op een uitkering van Loyalis. Als u recht 

hebt op een uitkering, keren we ook uit als u in het buitenland woont. Dit geldt als u als 

verzekerde in België of Duitsland woont en in Nederland werkt (als grensarbeider). 

 

Als u naar het buitenland vertrekt en een uitkering ontvangt vanwege gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid (35-80% AO), dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw uitkering. U 

moet dan voldoen aan de voorwaarden van het UWV, waaronder het beschikbaar zijn voor 

de Nederlandse arbeidsmarkt. 

 

5. Ik ben grensarbeider (Belgische nationaliteit, woonachtig in België en werkend aan 

de UM) en vraag me af welke invloed dit heeft op het regelen van allerlei 

‘regeldingen’. 

 

Als u in loondienst werkt en verplicht verzekerd bent voor de WIA, kunt u zich verzekeren 

tegen arbeidsongeschiktheid bij Loyalis. Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op de 

HR-afdeling van de UM. 

 

6. Wat is de betekenis van de omschrijving "WN-premie Loyalis AOV" op de loonstrook. 

Betekent dit dat je verzekerd bent bij algehele arbeidsongeschiktheid? 

 

Als ‘WN-premie Loyalis AOV’ wordt ingehouden op uw salaris, bent u ook verzekerd tegen 

inkomensverlies bij volledige arbeidsongeschiktheid. Dit betreft namelijk de premie voor 

de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid. De premie voor de dekking bij 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt door de UM betaald. Uw werkgever brengt 

deze premie niet in mindering op uw brutosalaris en vindt u niet terug op uw loonstrook. 

 

Hebt u vragen hierover? Neem dan contact op met de HR-afdeling van de UM.  

 

7. Mij is niet geheel duidelijk waar de UM ophoudt en Loyalis begint; de UM heeft op dit 

moment geen Loyalis AOV gedeeltelijk bij mij afgesloten, toch? Of wat bedoelen 

jullie precies als jullie zeggen dat de UM deze gedeeltelijke dekking heeft geregeld? 

 

Uw werkgever heeft per 1 juli 2014 een collectief contract afgesloten voor de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Loyalis met een dekking bij gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat alle medewerkers van UM verzekerd zijn voor de 

dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (35-80% arbeidsongeschikt). Deze 

overeenkomst is eind 2020 verlengd. Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid 

(80-100% arbeidsongeschikt) kunt u zelf een verzekering afsluiten via loyalis.nl/um. 

 

De bijbehorende polisvoorwaarden vindt u op loyalis.nl/polisvoorwaarden. Vanaf 1 april 

2021 zijn de nieuwe polisvoorwaarden van toepassing. Kies de polisvoorwaarden Overheid 

en Onderwijs. De eerste verzuimdag is bepalend voor welke polisvoorwaarden voor u van 

toepassing zijn. Bijvoorbeeld als u ziek bent geworden tussen 1 januari 2014 en 1 januari 

2018, zijn de polisvoorwaarden van 2014 op u van toepassing.  

 

https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/polisvoorwaarden
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Deze verzekering voor de dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is een contract 

tussen Loyalis en uw werkgever. Uw werkgever is de verzekeringnemer en ontvangt een 

verzekeringsbewijs/polis. U ontvangt geen eigen verzekeringsbewijs/polis. Wilt u weten of 

u deelneemt aan de collectieve regeling? Vraag dan een bewijs van deelname aan bij de 

HR-afdeling van de UM. 

 

8. Kan de premie opgevoerd worden bij de aangifte inkomstenbelasting? 

 

Maandelijks wordt de premie voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid op uw 

brutosalaris ingehouden, mits u deze dekking zelf hebt afgesloten bij Loyalis. Hierdoor 

maakt u direct gebruik van fiscaal voordeel. Daarom kunt u de premie niet nogmaals in 

mindering brengen op uw inkomen voor de inkomstenbelasting.  

 

Uw werkgever betaalt voor u de premie voor de dekking bij gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid (35-80%). Deze premie wordt door uw werkgever niet in mindering 

gebracht op uw salaris. 

 

9. Stel de UM stopt bv. over een aantal jaren met de samenwerking met jullie. Wat 

gebeurt er dan met mijn verzekeringen? 

 

De collectieve overeenkomst met uw werkgever wordt dan beëindigd. U kunt de 

verzekering dan zonder tussenkomst van de werkgever individueel voortzetten, maar u 

moet dan zelf de premie gaan betalen. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 

 

10. Is bij de AOV voor 100% dekking ook de pensioenopbouw 100%? 

 

Vanuit de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) is geen sprake van een 

aanvulling op uw pensioenopbouw. U bouwt dan al tot maximaal 50% pensioen op via uw 

pensioenfonds. Deze aanvulling is alleen van toepassing bij gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid.  

 

Wordt u tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt? Dan wordt uw pensioenopbouw door de 

collectieve verzekering via uw werkgever vanuit de dekking bij gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid aangevuld tot maximaal 50%van de pensioenopbouw die u 

voorheen had (alsof u volledig arbeidsongeschikt zou zijn).  

 

11. Kan ik bij Loyalis vragen om een grafiek te laten maken voor mijn specifieke situatie? 

 

Wilt u weten wat er over blijft van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Bereken dan via 

deze tool uw inkomensverlies. 

 

 

 

 

https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/arbeidsongeschiktheidsverzekering/algemeen
https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/form-aov/aov-indicatie-app
https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/form-aov/aov-indicatie-app
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12. Kan de polis (met volledige dekking) ook doorlopen als ik ooit stop met werken bij 

de UM? 

 

Het is helaas niet duidelijk of deze vraag betrekking heeft op onze dekking bij volledige 

arbeidsongeschiktheid (80-100%) of de complete dekking (verzekering bij gedeeltelijke + 

volledige arbeidsongeschiktheid). Met de onderstaande reactie hopen we u antwoord te 

geven op de vraag rondom het wijzigen van werkgever. 

 

Is er sprake van een wijziging van werkgever en wilt u goed verzekerd blijven? Geef dit 

dan aan ons door. Op loyalis.nl/wijziging vindt u al onze wijzigingsformulieren. Kies het 

digitaal formulier Wijzigen werkgever (of bij einde dienstverband). Vervolgens kiest u voor 

de middelste optie Ik heb zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij Loyalis 

en ontvang een eigen polis. Ik maak gebruik van de afspraken die mijn werkgever met  

Loyalis heeft gemaakt. Mijn premie betaal ik zelf (via mijn salaris of via automatische 

incasso).  

 

• Heeft uw nieuwe werkgever een overeenkomst met ons afgesloten? En geeft u de 

wijziging van werkgever binnen 6 maanden na indiensttreding aan ons door? Dan 

ontvangt u van ons een nieuw polisblad, zodra we uw wijzigingsformulier hebben 

verwerkt. 

• Heeft uw nieuwe werkgever geen overeenkomst met ons afgesloten? En geeft u de 

wijziging binnen 6 maanden na uitdiensttreding bij uw vorige werkgever én binnen 

4 weken na indiensstreding bij uw nieuwe werkgever aan ons door? Dan krijgt u 

van ons een aanbod om uw verzekering te kunnen voortzetten. 

 

13. Bij 'sluimerende ziekte" (UWV heeft reeds een beoordeling van <35% afgegeven) en 

je raakt na jaren weer arbeidsongeschikt, kom je dan toch in aanmerking voor de 

gedeeltelijke -volledige AOV  

Deze vraag is niet duidelijk genoeg geformuleerd. Hierdoor kunnen de specialisten van 

Loyalis deze vraag niet beantwoorden. Neem gerust contact op met ons 

klantcontactcentrum via loyalis.nl/contact.  

 

14. Wat mij nog niet helemaal duidelijk is: gaat het om arbeidsongeschiktheid (dus geen 

werk) of om ongeschiktheid voor de baan die we op dit moment hebben? Dus als 

men een andere baan buiten de wetenschap wel zou kunnen doen, maar de huidige 

baan niet meer, valt dat onder de (aanvullende) verzekering of niet? 

 

Het huidige dienstverband is verzekerd. Voor het vaststellen van het 

arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit is Loyalis UWV-volgend. 

UWV hanteert hierbij het criterium van gangbare arbeid. Dit betekent dat UWV beoordeelt 

welke werkzaamheden iemand nog kan uitvoeren ondanks de arbeidsongeschiktheid. 

Hierbij wordt dus niet gekeken naar het beroep en de werkervaring. Meer informatie vindt 

u op de website van uwv.nl.  

 

https://www.loyalis.nl/werknemers/contact-service/wijziging-doorgeven
https://www.loyalis.nl/werknemers/contact-service
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx
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15. Tot welke leeftijd is het interessant de (volledige) AOV af te sluiten? / Ik ben nu 57 

jaar oud, heeft het dan nog wel zin om een aanvullende verzekering af te sluiten? 

 

U kunt de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid tot 3 jaar voor uw AOW-leeftijd 

aanvragen. Voor het afsluiten van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt het beleid 

dat er minimaal 1 jaar premie betaald moet worden voor de verzekering. 

 

Onze verzekering is afgestemd op uw AOW-leeftijd. Sinds januari 2018 is de AOW-leeftijd 

flexibel. Voor de dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) betaalt u vanaf 2 

jaar voor AOW-leeftijd geen premie meer voor deze dekking. 

 

Wilt u weten wat er over blijft van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Bereken hier uw 

inkomensverlies.  

 

16. Ik ben benieuwd welke situaties de aanvullende AOV afdekt en met name of het 

situaties afdekt waar men niet meer geschikt is voor het werk dat men tot dat punt 

heeft verricht of alleen situaties waar men voor geen enkel werk meer geschikt is. Stel 

dat men door een ongeluk of ziekte niet meer in staat is werk in onderwijs of 

onderzoek te verrichten. Welk verschil maakt dan de aanvullende AOV? 

 

Het huidige dienstverband is verzekerd. Voor het vaststellen van het 

arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit is Loyalis UWV-volgend. 

UWV hanteert hierbij het criterium van gangbare arbeid. Dit betekent dat UWV beoordeelt  

welke werkzaamheden iemand nog kan uitvoeren ondanks de arbeidsongeschiktheid. 

Hierbij wordt dus niet gekeken naar het beroep en de werkervaring. Meer informatie vindt 

u op de website van uwv.nl.  

 

Bij volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u een aanvulling van 10% op uw inkomen, 

bovenop de uitkering van de WIA en de aanvulling uit uw pensioenregeling. Wilt u weten 

wat er over blijft van uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid? Bereken hier uw 

inkomensverlies. 

 

17. Ik neem al heel wat jaren deel aan Loyalis AOV en betaal premie. Wat verandert er nu 

voor mij en moet ik actie ondernemen? Over ongeveer 2 jaar ga ik met pensioen. 

 

Er verandert niets voor u en u hoeft geen actie te ondernemen.  

 

De dekking bij volledige arbeidsongeschiktheid loopt premievrij door vanaf 2 jaar voor uw 

AOW-leeftijd. U wordt hier door Loyalis over geïnformeerd. Gaat u eerder dan uw AOW-

leeftijd met pensioen? We beëindigen uw verzekering als uw dienstverband eindigt.  

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via loyalis.nl/contact. 

 

 

https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/form-aov/aov-indicatie-app
https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx
https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/form-aov/aov-indicatie-app
https://www.loyalis.nl/werknemers/contact-service
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18. Ik ben bijna 59, maar door een sluimerende ziekte heb ik een reële kans (volledig) 

arbeidsongeschikt te raken. Is het daarom zinvol een AOV voor volledige 

arbeidsongeschiktheid af te sluiten, gelet op de termijnen van de Ziektewet en de 

WIA (sinds mijn 25e onafgebroken werkzaam)? Daarbij gaat ook door mijn hoofd dat 

ik me erop richt rond mijn 62e of 63e te stoppen met werken. 

 

Als u ziek bent en verzuimt, kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de dekking 

bij volledige arbeidsongeschiktheid wel bij ons aanvragen, maar we sluiten dan bestaande 

ziekte(s) en aandoening(en) uit van de dekking. Tegen bestaande ziekte(s) en 

aandoening(en) bij aanvang van de verzekering kunt u zich namelijk niet verzekeren.  

Op het moment dat u minimaal 4 weken aaneengesloten volledig hersteld bent , bent u 

weer volledig verzekerd. 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via loyalis.nl/contact. 

 

19. Ik ben voor 50% arbeidsongeschikt verklaard 20 jaar geleden en ben nu ongeveer 10 

jaar voor mijn pensioen. Wat gebeurt er als ik voor 100% wordt afgekeurd en wat is 

wijsheid om te regelen? Ik ben alleenstaand. 

 

Bent u reeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kunt u zich alsnog verzekeren voor 

volledige arbeidsongeschiktheid. U hebt echter alleen recht op een uitkering als de mate 

van arbeidsongeschiktheid tijdens de looptijd van de verzekering toeneemt door een 

andere oorzaak, dan waardoor u in eerste instantie arbeidsongeschikt bent geworden.  

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via loyalis.nl/contact. 

 

20. Stel je wordt volledig arbeidsongeschikt en de UM gaat op enig moment daarna naar 

een andere verzekeringsmaatschappij, blijft Loyalis dan toch uitkeren tot aan je 

pensioen (zonder wijzigingen)?  

 

Ja de uitkering blijft doorlopen, dit noemen we het uitlooprisico. Als de eerste verzuimdag 

binnen de de looptijd van de verzekering valt, blijft het recht op een uitkering bestaan, zo 

lang de arbeidsongeschiktheid voortduurt en u blijft voldoen aan de overige voorwaarden. 

Ook als de verzekering eindigt. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de 

polisvoorwaarden op loyalis.nl/polisvoorwaarden.  

 

21. Verzekeringen zoeken altijd een uitweg om niet te hoeven betalen. Wat zijn de 

voorwaarden van arbeidsongeschikt zijn? Is dit op basis van een doktersverklaring? 

Of een checklist of hoe werkt dat? 

 

Het huidige dienstverband is verzekerd. Voor het vaststellen van het 

arbeidsongeschiktheidspercentage en de restverdiencapaciteit is Loyalis UWV-volgend. 

UWV hanteert hierbij het criterium van gangbare arbeid. Dit betekent dat UWV beoordeelt 

welke werkzaamheden iemand nog kan uitvoeren ondanks de arbeidsongeschiktheid.  

https://www.loyalis.nl/werknemers/contact-service
https://www.loyalis.nl/werknemers/contact-service
https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/polisvoorwaarden
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Hierbij wordt dus niet gekeken naar het beroep en de werkervaring. Meer informatie vindt 

u op de website van uwv.nl.  

 

De polisvoorwaarden zijn leidend en vindt u op loyalis.nl/polisvoorwaarden. De eerste 

verzuimdag is leidend voor de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Stel u bent ziek 

geworden tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2018, dan zijn de polisvoorwaarden van 2014 

op u van toepassing. 

 

22. Wat als je 2 parttimebanen combineert? 1x bij UM en 1x elders. 

 

U kunt dan per werkgever een aparte polis afsluiten. Afhankelijk van de overeenkomst die 

de werkgever wel of niet met Loyalis heeft afgesloten, kunt u kiezen uit een: semi-

collectieve AOV, zuiver-collectieve AOV, AOV Individueel of AOV Algemeen.  

Wilt u meer informatie of controleren of uw werkgever een contract heeft met Loyalis? Ga 

dan naar loyalis.nl/werknemers. 

https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/index.aspx
https://www.loyalis.nl/werknemers/producten/polisvoorwaarden
https://www.loyalis.nl/werknemers/

