Ik ben zelfstandig ondernemer.
Wat is mijn inkomen?*

a. Bent u zelfstandig ondernemer? Of oefent u een zelfstandig beroep uit? Dan bestaat uw
inkomen uit:
de belastbare winst uit onderneming, en
het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden,
zoals het staat beschreven in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het gaat om de belastbare
winst vóór ondernemersaftrek en MKB winstvrijstellingen. We kijken wat er staat in uw
belastingaangifte en/of de jaarcijfers van uw bedrijf.
b. Bent u directeur-grootaandeelhouder? Dan bestaat uw inkomen uit het belastbare loon van de
directeur-grootaandeelhouder, zoals bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het deel
van de belastbare winst van de besloten vennootschap dat aan u als directeurgrootaandeelhouder is toe te rekenen, tellen we daarbij op. Of als het een verlies is, dan
trekken we het deel dat aan u als directeur-grootaandeelhouder is toe te rekenen, ervan af.
We kijken wat er staat in uw belastingaangifte en/of uw jaaropgave. En we kijken naar de
jaarcijfers van de besloten vennootschap(pen).
c. Wij gaan uit van uw gemiddelde inkomen. Daarvoor kijken we naar de 3 kalenderjaren direct
voorafgaand aan het moment waarop we het vaststellen. We berekenen het totaal aan
inkomen dat u in die periode heeft verdiend. En dat delen we door 3.
Bent u arbeidsongeschikt? Dan kijken we naar de 3 kalenderjaren voorafgaand aan
het kalenderjaar waarin u arbeidsongeschikt werd.
Gaat het om het vaststellen van uw maximale te verzekeren bedrag op een bepaald
moment? Dan kijken we naar de 3 kalenderjaren voorafgaand aan dat moment. Bent
u korter dan drie jaar als zelfstandige werkzaam? Dan kijken we ook naar ander
inkomen dat u in de drie voorgaande jaren had, bijvoorbeeld uw inkomen uit
loondienst. U kunt niet meer dan 80% van uw gemiddelde inkomen verzekeren.

* Wij leggen hier uit hoe wij bepalen wat uw inkomen is. In de Algemene Verzekeringsvoorwaarden van de
Hypotheek Opvang Polis onder de ‘Bijzondere bepalingen voor arbeidsongeschiktheid’ in het artikel ‘Hoe hoog is
mijn uitkering?’ verwijzen wij naar deze uitleg.
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