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DE STELLINGNAME

Clarus heeft een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het helder krijgen van diverse onderde-

len van de aov; onderdelen waarover altijd veel 
onduidelijkheid is geweest. 

Een onduidelijk product, met voor een arbeids-
ongeschikte ondernemer mogelijk heel veel fi-
nanciële impact, daar wordt niemand gelukkig 
van. Het is niet voor niets dat ik regelmatig bij 
diverse trainingen heb gehoord dat bij een ar-
beidsongeschiktheidsverzekering toch eigenlijk 
wel standaard een rechtsbijstandsverzekering 
moet worden afgesloten. Het zal vast een grapje 
zijn, maar toch…

Het gemak waarmee arbeidsongeschiktheidsver-
zekeringen worden geadviseerd door assurantie-
adviseurs – met niet altijd even veel verstand 
van specifieke zaken – heeft mij altijd al ver-
baasd. Uiteraard zijn er velen die het vak heel 
zorgvuldig hebben opgepakt, maar velen ook 
niet. Dat er bijvoorbeeld minstens drie vormen 
van ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ zijn, leidt 
regelmatig tot vragende blikken. In de offerte-
tekst staat er namelijk maar één. En hoe leg je 
als adviseur overduidelijk uit dat er sprake is 
van een sommenverzekering met schade-elemen-
ten? De aov wordt al helemaal ingewikkeld als je 
gaat vragen hoe het zit met de schadeafwikke-
ling; op welke wijze wordt de mate van arbeids-
ongeschiktheid vastgesteld? Door wie is duide-
lijk, maar hoe? En wat nu als ergens een keer de 
werkzaamheden van de verzekerde ondernemer 
zijn gewijzigd? Of het bedrijf is verkocht? Alle-
maal zaken die ergens (verborgen) in de voor-
waarden staan beschreven. Maar niet transpa-
rant en soms al helemaal niet begrijpelijk. Deze 
onduidelijkheden maken de aov gebrekkig. 

Geluk en wijsheid
Ik geef toe, een markt van € 1,7 miljard aan aov-
premievolume zonder veel probleemuitkeringen, 
wekt de schijn van een solide en doordacht geadvi-
seerd product. Maar is dat gewoon een gelukje of 
worden er heel veel langdurige aov-schades opge-
lost zoals je het met ondernemers vaker kunt op-
lossen: doe een goed voorstel en de ondernemer 
herkent zijn voordeel erin? Want uit de polisvoor-
waarden kan hij het in veel gevallen niet halen. 

Enkwest Opleiding & Advies 

De aov: advies en  
    product zijn altijd  
gebrekkig geweest

Janthony Wielink

AOV-CLASSIFICATIESYSTEEM

Met het aov-classificatiesysteem wil Adfiz adviseurs én  
consumenten een juist beeld verschaffen van de dekking, 
inclusief het in- en uitlooprisico. In het onderzoek zijn uit-
sluitend de aov’s voor zelfstandige beroepsbeoefenaren en 
dga’s meegenomen. De werkgroep Clarus van Adfiz wist het 
aantal discutabele producten te reduceren van veertien naar 
acht, onder meer door aanpassingen in voorwaarden, zelfs 
in de laatste week voor verschijning van het rapport nog. 
Door de werkgroep zijn uiteindelijk aan vijf verzekeraars 
aanbevelingen gedaan ter verduidelijking van de voorwaar-
den. In alle gevallen zijn de voorwaarden al aangepast of 
gebeurt dat binnenkort. De niet-deelnemende maatschap-
pijen hebben, op Interpolis na, inmiddels aangegeven aan 
te willen sluiten bij het vervolgonderzoek.
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“Een adviseur moet het product dat hij adviseert volledig kunnen doorgronden”, zei 
Adfi z-directeur Hanneke Hartman bij de presentatie van Clarus, een classifi catiesysteem 
voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Van de 38 onderzochte producten (Ohra, 
TAF, Interpolis en Centraal Beheer deden niet mee) bestond er in eerste instantie bij 
veertien een verschil van inzicht tussen de opgave van de verzekeraar en de visie van 
Adfi z. Dit aantal roept vraagtekens op. Is de aov tot 2012 dan altijd gebrekkig geweest?

Nee, dat vind ik niet. De spotlight is echter al-
tijd gericht geweest op de traditionele aan-

bieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 
Sommenverzekering, schadeverzekering of een 
combinatie van beide; inkomenstoets en correctie-
bepaling; het zijn termen waar een ondernemer 
weinig mee kan. Die denkt vanuit een jaarlijkse be-
groting en budgetteert: hoeveel geld reserveer ik 
voor inkoop, personeel, transport, huisvesting? En 

ja, ook voor mijn persoonlijke verzekeringen? Wat 
heb ik nodig om de tent door te laten draaien als 
ik voor een korte of langere periode uitval? En áls 
ik aanspraak moet maken op mijn verzekering, 
voor hoe lang is dat dan nodig? Er is geen onder-
nemer die tot zijn 65e op een uitkering wil terug-
vallen, daar is hij immers geen ondernemer voor 
geworden! Toch is dat wel het gedachtegoed dat 
door overheid en toezichthouder jarenlang is opge-
legd, en waar traditionele aanbieders volgzaam 

gehoor aan hebben gegeven zonder te luisteren 
naar de wensen van hun klant. Kortom, de traditi-
onele aov is niet zozeer gebrekkig geweest, maar 
de markt is lang gedomineerd door een paternalis-
tische houding die weinig ruimte liet voor maat-
werk en budgettair denken.

Initiatieven
Innovatieve nieuwe partijen zijn al een aantal 
jaren aan de slag om de mismatch tussen het 
huidige aov-aanbod en de behoefte van de on-
dernemer op te heffen, maar tot op heden zijn 
hun initiatieven door het eerdergenoemde norm-
denken als ongewenst en zelfs onverantwoorde-
lijk afgedaan. Gelukkig merk je inmiddels dat er 
toch aandacht begint te komen voor nieuwe op-
lossingen. Zelfs traditionele aanbieders menen 
hier nu vooruitstrevend in te moeten zijn. 

Geen keurslijf
Een ondernemer wil geen keurslijf en geen langja-
rige ‘hangmat’, maar een tijdelijk vangnet dat hem 
helpt om weer op de been te komen, orde op zaken 
te stellen in zijn bedrijf en eventueel andere onder-
nemende wegen te zoeken als hij zijn vak of onder-
neming niet kan blijven uitoefenen door arbeidson-
geschiktheid. Daar moeten we ons als aanbieders 
op richten, niets meer en niets minder. 

David Jongeleen
TAF

‘De markt is gedomineerd 
door een paternalistische 
houding die weinig ruimte 
liet voor budgettair denken 
en maatwerk’

Wilt u uw standpunt delen over deze stelling, 
discussieer dan mee op de LinkedIn-groep van AM.

De LinkedIn-groep is te vinden op www.linkedin.com,
onder ‘groups’ AssurantieMagazine


