
Eigen verzekering Welke dekking (alleen wanneer deze schade werkelijk is geleden).  
 
Bekijk de polisvoorwaaden voor de exacte dekking, of bel met uw 
verzekeraar of tussenpersoon. 

Materiële schade 
 

Voertuigverzekering 
(volledig casco of all risk) 

Eigen voertuigschade (reparatiekosten of total loss), extra kosten 
huurauto, sleepkosten. Ook (wanneer u zelf aansprakelijk bent) de 
schade van een tegenpartij 

Voertuigverzekering (WA) Betaalt sleepkosten van uw eigen voertuig en (wanneer u zelf 
aansprakelijk bent) de schade van een tegenpartij 

Voertuigverzekering (WA-
plus) 

Eigen voertuigschade alleen in sommige, met name genoemde 
gevallen (brand, wildschade e.d.), sleepkosten, soms extra kosten 
huurauto, sleepkosten. 
Ook (wanneer u zelf aansprakelijk bent) de schade van een 
tegenpartij. 

Fiets- of 
bromfietsverzekering 

(Soms) cascoschade aan de eigen fiets of bromfiets. Soms ook 
(wanneer u zelf aansprakelijk bent) de schade van een tegenpartij. 

Inboedelverzekering Bagageschade (zaken die tijdelijk verwijderd zijn van de woning), 
soms ook kleding of bril. 

Bij letsel of overlijden 
 

Inzittendenverzekering Schade van inzittenden wordt in eerste instantie vergoed door de 
WA-verzekering van de (auto van de) aansprakelijke partij, ook 
wanneer u passagier was in deze auto. 
Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen: beide keren uit 
ongeacht de schuldvraag. Het meest komt voor de ‘sommenver- 
zekering’, die een vast bedrag uitkeert bij blijvende invaliditeit of 
overlijden. 
Een ‘schadeverzekering voor inzittenden’ (SVI) keert de schade uit die 
niet door de WA-verzekering van de aansprakelijke partij wordt 
uitgekeerd. 

Zorgverzekering Kosten ambulance, ziekenhuisopname, artsen, medicijnen, 
therapieën e.d. 

Arbeidsongeschiktheids-
verzekering 

Voor zelfstandigen: keert een deel van het vroegere inkomen uit, 
vaak na een bepaalde periode van arbeidsongeschiktheid 

Overlijdensschade-
verzekering 

Keert uit de kosten van de uitvaart e.d. (soms in natura: zoek de polis 
op voordat u de uitvaart regelt!). 

Levensverzekering 
(soms bij hypotheek) 

Keert een vast bedrag uit na overlijden. 

Schoolverzekering Keert vaak een vast bedrag uit na blijvend letsel of overlijden. 
 

Ongevallenverzekering Keert vaak een vast bedrag uit na blijvend letsel of overlijden. 
 

Verkeersschadeverzekering Keert schade uit aan alle meeverzekerde verkeersdeelnemers. Soms 
slechts materiële schade (geen smartengeld), en soms ook geen 
schade die door de WA-verzekering van de aansprakelijke auto wordt 
uitgekeerd. 

Schadeverzekering voor 
bestuurders 

Deze verzekering kan een werkgever afsluiten om de schade te 
dekken die een werknemer oploopt bij een auto-ongeval door zijn of 
haar eigen schuld. 



Overige verzekeringen  

Aansprakelijkheids-
verzekering particulieren 

Betaalt schade aan een tegenpartij wanneer u hiervoor zelf aan- 
sprakelijk was. In de regel geen dekking wanneer de schade is 
veroorzaakt met of door een motorvoertuig, of schade aan zaken die 
u tijdelijk ‘onder u had’: geleend of gehuurd. 

Rechtsbijstandverzekering Zal uw schade verhalen op de tegenpartij, zowel materieel als 
immaterieel (smartengeld) 

Sociale verzekeringen. Zie voor meer uitleg van alle sociale voorzieningen en verzekeringen ook 
www.rijksoverheid.nl. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-
aow/vraag-en-antwoord/voor-welke-sociale-verzekeringen-ben-ik-verplicht-verzekerd.html 

AIO - Aanvullende 
inkomensvoorziening 
ouderen 

De AIO-aanvulling kan iemand aanvragen als hij/zij de AOW-leeftijd 
heeft bereikt, rechtmatig in Nederland woont en niet genoeg 
inkomen of vermogen heeft om in zijn/haar levensonderhoud te 
voorzien. 

AKW - Algemene 
kinderbijslagwet 

De AKW biedt ouders een tegemoetkoming in de kosten die het 
opvoeden en verzorgen van kinderen tot 18 jaar met zich mee brengt. 

Anw - Algemene 
nabestaandenwet 

De Anw geeft aan een overblijvende partner onder bepaalde 
voorwaarden recht op een nabestaandenuitkering. Voor de 
verzorging van jonge kinderen kan bovendien een halfwezenuitkering 
worden aangevraagd. Kinderen waarvan beide ouders zijn overleden, 
hebben soms recht op een wezenuitkering. 

AOW - Algemene 
Ouderdomswet 

De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen vanaf de 
AOW-leeftijd. Daarnaast kent de AOW een partnertoeslag voor een 
jongere partner van de AOW-gerechtigde indien de desbetreffende 
partner geen of weinig inkomen heeft. 

IOAW - Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 

De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze 
werknemers die na hun 50ste recht kregen op een loongerelateerde 
WGA-uitkering. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-
uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is 
afgelopen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op het 
(gezins)inkomen tot bijstandsniveau. De IOAW wordt uitgevoerd door 
de gemeente. 

IOAZ - Wet 
inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen 

De IOAZ is een uitkering voor ouderen vanaf 55 jaar die gestopt zijn 
met hun werk als zelfstandige. De IOAZ-uitkering vult het 
(gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. Ouderen kunnen deze 
uitkering tot hun AOW-gerechtigde leeftijd krijgen. 

IOW - Wet 
Inkomensvoorziening voor 
oudere werklozen 

De IOW- is een uitkering voor ouderen vanaf 60 jaar nadat de 
WW-uitkering of WGA-uitkering is afgelopen. De uitkering is 
maximaal 70% van het minimumloon. De IOW vervalt op 1 juli 2016. 
De IOW wordt uitgevoerd door het UWV. Het inkomen van de partner 
wordt bij de IOW buiten beschouwing gelaten. 

TW - Toeslagenwet 
 

De Toeslagenwet vult een aantal uitkeringen aan tot het sociaal 
minimum als het totale inkomen van de uitkeringsgerechtigde en 
eventuele partner daaronder ligt. 

Wajong - Wet 
arbeidsongeschiktheids-
voorziening 
jonggehandicapten 

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 een groot deel van 
de Wajong. De Wajong biedt jonggehandicapten en studenten, die 
tijdens de studie gehandicapt zijn geraakt, ondersteuning bij het 
vinden en behouden van een baan bij een reguliere werkgever. Indien 
zij hiermee niet voldoende kunnen verdienen, komen zij in 
aanmerking voor inkomensondersteuning. 



Hebt u vanaf 1 januari 2015 een aanvraag gedaan en krijgt u Wajong? 
Dan hebt u Wajong 2015. 
Hebt u tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015 Wajong aangevraagd 
en krijgt u Wajong? Dan hebt u nieuwe Wajong. 
Hebt u vóór 2010 Wajong aangevraagd en krijgt u Wajong? Dan hebt 
u oude Wajong. 

Wao – Wet op de 
Arbeidsongeschiktheids-
verzekering 

De WAO geldt alleen nog voor werknemers die voor 1 januari 2004 
arbeidsongeschikt zijn geworden. Keert een deel van het vroegere 
inkomen uit (met een bepaald maximum) na de eerste twee jaar 
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. 

WAZ - Wet 
arbeidsongeschiktheidsverze
kering zelfstandigen 

Alleen zelfstandige ondernemers die voor 1 augustus 2004 
arbeidsongeschikt zijn geworden, kunnen nog in aanmerking komen 
voor een WAZ-uitkering. Als een zelfstandige nu arbeidsongeschikt 
wordt, moet hij/zij zelf voor een vervangend inkomen zorgen.  

WIA - Wet Werk en Inkomen 
naar Arbeidsvermogen) 

De WIA bevordert dat werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt 
zijn aan het arbeidsproces blijven deelnemen en regelt de 
inkomensverzekering voor werknemers die gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt (WGA) of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn 
(IVA). 
U vraagt deze uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, 
en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. 

Wlz - Wet Langdurige Zorg  De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is er voor mensen die de 
hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Om zorg 
vanuit de Wlz te krijgen, heeft men een Wlz-indicatie nodig van het 
Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 
U betaalt een eigen bijdrage. De hoogte is o.a. afhankelijk van uw 
inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. 

Wmo - Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning 

De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning 
kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen 
met psychische problemen. Het doel van de Wmo is om het mogelijk 
te maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
De gemeente geeft uitvoering aan de Wmo. 
Het gaat bijvoorbeeld om: 
• begeleiding en dagbesteding 
• ondersteuning thuis, zoals hulp en voorzieningen 
• ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten 
 
Voor het aanvragen van ondersteuning kunt u zich wenden tot het 
Wmo-loket van uw gemeente. 

WW – Werkloosheidswet De WW verzekert werknemers die werkloos worden tegen de 
financiële gevolgen van werkloosheid. Het verlies aan inkomen kan 
voor een bepaalde periode opgevangen worden met een WW-
uitkering. 

ZW - Ziektewet De ZW geldt uitsluitend voor mensen die geen werkgever (meer) 
hebben, zoals uitzendkrachten. Ook kan iemand ziekengeld 
ontvangen als men ziek wordt ten gevolge van zwangerschap en 
bevalling of een orgaan doneert. 
Het ziekengeld bedraagt ten minste 70% van het dagloon (dit is aan 
een maximum gebonden). Als iemand gaat werken als zelfstandige, is 
het in bepaalde situaties mogelijk om zich vrijwillig te verzekeren. 



Overig Algemene Bijstandswet en andere volksverzekeringen kunnen ook 
voor u van belang zijn. 

Specifiek voor ongeval in het buitenland. Kijk in uw polisvoorwaarden voor exacte dekking. 

Reisverzekering Bagageschade, extra reis- en verblijfkosten, medische kosten of 
andere onvoorziene uitgaven in het buitenland, transportkosten 
gewonde of stoffelijk overschot naar Nederland. Soms inclusief 
cascodekking, waarbij eigen autoschade tijdens vakantie is gedekt. 
Ook vaak ongevalsdekking: een vast bedrag bij blijvende invaliditeit of 
overlijden. 

ANWB-lidmaatschap ANWB-leden hebben recht op gratis personenhulp en rechtsbijstand 
(schadeverhaal op aansprakelijke tegenpartij) voor kwesties in het 
buitenland die niet te maken hebben met een ‘eigen’ motorvoertuig. 
Zie ook www.anwb.nl. 

ANWB Internationale Reis- 
en Kredietbrief (Plus) 

Voor kwesties die te maken hebben met een motorvoertuig. 
Sleepkosten naar lokale garage, nazenden onderdelen, rechtsbijstand 
(schadeverhaal op aansprakelijke tegenpartij). 

Zorgverzekering Zorgverzekeringen hebben veelal een dekking in het buitenland, niet 
alleen voor de directe ziektekosten, maar vaak ook voor vervoer naar 
huis en dergelijke. 

 


