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Advieswijzer AOV
De marktontwikkelingen rondom de arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen (AOV) zijn in een stroomversnelling geraakt. Onder 
andere door de aanscherping van de advieseisen door de AFM. Deze 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat u als adviseur anders om moet 
gaan met het adviseren, bemiddelen en begeleiden van een AOV
voor uw klant. 

Om u bij deze omslag ondersteuning te bieden, hebben wij de
Advieswijzer AOV ontwikkeld. U doorloopt eenvoudig de stappen
van het adviestraject. U begint met de oriëntatie en gaat  via
inventarisatie en analyse, naar het uiteindelijke advies en de nazorg. 

    Hoe werkt de Advieswijzer? 
    De Advieswijzer is opgedeeld in 3 kolommen:
     In kolom 1 leest u wat u bespreekt met uw klant
     In kolom 2 vindt u extra informatie 
     In kolom 3 is er ruimte voor notities

    Dit document kunt u voor, tijdens en na het adviesgesprek
    gebruiken. De lijnen leiden u naar de volgende stap in het advies-
    traject.  Na het doorlopen van alle stappen kunt u de Advieswijzer    
    onder een eigen te kiezen naam opslaan. Met de ingevulde
    gegevens kunt u het klantprofiel eventueel aanvullen.

          Let op:
          Vult u een nieuw document in, sla dat document dan vooraf 
          op onder een nieuwe naam. Zo voorkomt u dat u het nieuwe 
          document opslaat onder de oude naam en daarmee eerder 
          ingevulde gegevens wist.

Disclaimer
Deze Advieswijzer AOV helpt u bij het adviestraject dat de AFM
aanbeveelt. Het gebruik van dit document is echter geen garantie dat 
het advies volledig voldoet aan de normen van de AFM.

        Stap in adviestraject
        
        Let op
        
        Meer informatie
         
 

        Tip
        

        
        Voorbeeld

Inleiding

Adviesgegevens klant              

Naam 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Straat

Postcode                  

Plaats

Bestaande klant

Datum adviesgesprek

Naam adviseur

Dienstenwijzer opgestuurd

Ga aan de slag!Legenda

Ga naar Oriëntatie

t-1747  061

Tip
Sla tijdens het invullen van de advieswijzer de gegevens
tussentijds op om te voorkomen dat gegevens verloren gaan   
door onvoorziene omstandigheden.
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Het adviesproces betreft:

          Nieuwe AOV
          Lopende AOV oversluiten

Wensen klant

Medische belemmeringen

Werkwijze en beloning

Oriëntatie
Het doel van de oriëntatiefase is dat u samen met de klant in 
een vroeg stadium een goed beeld krijgt van wat de vraag is. Ook 
bespreekt u welk traject wordt bewandeld om deze vraag te beant-
woorden en welke kosten aan het adviestraject verbonden zijn. Het 
kan zijn dat u er in deze fase achterkomt dat u de klant niet passend 
kunt adviseren. Of dat de klant niet (met u) verder wil gaan met het 
adviestraject. 

Tijdens de oriëntatiefase bespreekt u:

De wensen van de klant
Waarover wil de klant advies? Wil hij een nieuwe AOV sluiten?        
Of wil hij juist een lopende AOV oversluiten? In beide gevallen         
loopt u het volledige adviestraject door. 

      Medische belemmeringen
      Breng ook alvast zoveel mogelijk medische belemmeringen in   
      kaart. Als er medische problemen zijn (geweest) dan kan dat 
      betekenen dat bepaalde AOV oplossingen niet mogelijk zijn.  
      Als een vrijwillige verzekering mogelijk is, is het verstandig 
      om deze direct aan te vragen. Het acceptatieproces kan enige 
      tijd in beslag nemen, waardoor de aanmeldingstermijn bij 
      het UWV verstrijkt. 
      De vrijwillige verzekering is op ieder moment te beëindigen. 

 
 
Uw werkwijze en beloning
Welke stappen doorloopt u om tot een goed onderbouwd AOV 
advies te komen? En hoe vindt de beloning plaats? Maak hierbij 
onderscheid tussen advisering, bemiddeling en nazorg.

Meer informatie
Vergeet uw klant niet te vragen naar:

 Wat hij al over AOV’s en sociale verzekeringen en 
voorzieningen  weet 

 Waarom hij een AOV wil sluiten 
 Wat zijn globale financiële positie is (inkomsten/uitgaven)
 Welke risico’s hij zelf wil en kan dragen 

 Meer informatie
Om tot een goed onderbouwd advies te komen, doorloopt u de 
volgende stappen:

 Breng het klantbeeld in kaart
 Stel het uitgavenpatroon van uw klant vast
 Analyseer de antwoorden van uw klant
 Schrijf een advies
 Omschrijf uw bemiddelingsactiviteiten
 Benoem het aantal verzekeraars dat u bij uw advies betrekt
 Omschrijf de nazorg (contactmomenten, diensten, etc)

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Tip
Vraag de klant of hij voor het oriënterende gesprek al zoveel 
mogelijk relevante gegevens en documenten wil verzamelen. 
Zo krijgt u zich een goed beeld van de klant.

Tip
Kijk voor meer informatie op uwv.nl.

Voorbeeld
Een startende ondernemer is een paar jaar geleden overspannen 
geweest. Deze ondernemer moet rekening houden met afwijzing 
of een medische clausule. Hij kan zich mogelijk bij het UWV 
aanmelden voor vrijwillige voortzetting ZW/ WIA. Dat moet  
wel binnen 13 weken na vertrek uit loondienst.

Ga verder met Oriëntatie

www.uwv.nl
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Gemaakte afspraken

Uw dienstenwijzer 
Tijdens de oriëntatiefase overhandigt u, als u dat nog niet gedaan 
heeft, de dienstenwijzer en licht u deze toe. Hierin staat overzichtelijk 
vermeld wat bijvoorbeeld uw diensten zijn, hoe u te bereiken bent en 
hoe u beloond wordt.

De opdrachtbevestiging
Als de klant u de opdracht gunt, raden wij u aan om de onderlinge 
afspraken op te nemen in een opdrachtbevestiging. Ook hierin kunt u 
onderscheid maken tussen advisering, bemiddeling en nazorg. 

Het is belangrijk dat u de verwachtingen van beide kanten vastlegt: 
wat kan de klant van u verwachten, en wat verwacht u van de klant. 

Let op
Aangezien een AOV een impactvol product is, is het
overhandigen van uw dienstenwijzer verplicht. 

Meer informatie
Maak de klant duidelijk dat u o.a. verwacht dat hij:

 Volledige en juiste informatie aanlevert
 Actief vragen stelt als zaken niet duidelijk zijn
 Het adviesrapport en andere uitgereikte stukken doorneemt
 Deze indien nodig actief van commentaar voorziet

Let op
Als er onderling geen specifieke afspraken over nazorg worden 
gemaakt, dan blijkt uit jurisprudentie dat de klant ervan uit
mag gaan dat u hem nazorg verleent. Het is daarom verstandig 
om nazorg als - betaald- onderdeel van uw activiteiten vast te 
leggen. 

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Ga naar Inventarisatie

Tip
Kijk voor meer informatie over de dienstenwijzer
op afm.nl

www.afm.nl
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Inventarisatie
In de inventarisatiefase wordt dieper ingegaan op het (klant)beeld dat 
in de oriëntatiefase is ontstaan. In deze fase wordt ingezoomd op:
1 kennis en ervaring
2 financiële positie
3 doelstellingen
4 risicobereidheid

Let op
Denk aan de vrijwillige voortzetting van de ZW en de WIA. Deze 
kunnen via het UWV worden geregeld.

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Kennis en ervaring
Als adviseur is het uw taak om ervoor te zorgen dat uw advies aansluit 
op de wensen en behoeften van uw klant. U moet zijn kennisniveau in 
kaart brengen. En waar nodig spijkert u zijn kennisniveau bij. Inzicht in 
de kennis en ervaring van uw klant bepaalt in hoge mate de inhoud van 
de verdere gesprekken.

Kent uw klant:
 De sociale verzekeringen en voorzieningen in geval van 

arbeidsongeschiktheid?
 Begrippen als ziekte, arbeidsongeschiktheid en inkomen?
 De kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?
 Het risico om arbeidsongeschikt te worden en voorbeelden van 

arbeidsongeschikte ondernemers?

Uiteindelijk moet de kennis en ervaring van uw klant dusdanig zijn
dat hij zelf een besluit kan nemen over de aan te schaffen arbeids-
ongeschiktheidsverzekering. Hij moet bovendien begrijpen wat de 
bijbehorende consequenties van zijn keuzes kunnen zijn.

Uw klant kent:

         Verschillende AOV’s         

         Sociale verzekeringen en voorzieningen

Opmerkingen

1

Ga verder met Inventarisatie
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Meer informatie
Begrippen waar uw klant van op de hoogte moet zijn:

 Arbeidsongeschiktheid
Uw klant weet:
 wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid  

(door een arts medisch en objectief vast te stellen)
 dat de stoornis hem kan beperken in de werkzaamheden
 dat er bij beroepsarbeidongeschiktheid sprake kan zijn van 

verschuiving van werkzaamheden binnen het verzekerde 
beroep

 Beoordeling arbeidsongeschiktheid (beroeps, gangbaar, 
passend)

 Inkomen (hoe ziet het inkomen eruit en waardoor wordt het 
beïnvloed?)
Uw klant weet:
 dat het begrip inkomen niet bij elke verzekeraar hetzelfde is 

(hoe gaan verzekeraars om met afschrijvingen?)
 wat de vooruitzichten van de ontwikkeling van het 

inkomen zijn. En welke gevolgen dat kan hebben bij 
arbeidsongeschiktheid

 dat dit gevolgen kan hebben voor een eventuele uitkering. 
De term derving van inkomen is besproken

 dat hij maximaal 80% tot 90% van zijn inkomen kan 
verzekeren

 dat er altijd een minimale eigen risicoperiode  
(vaak 14 dagen) geldt

 dat soms een combinatie mogelijk is van een vrijwillige 
ziektewetverzekering plus AOV-rubriek B? De vrijwillige 
voortzetting kent namelijk een wachttijd van 2 dagen

 Omzet
Uw klant weet:
 hoe zijn omzet en inkomen tot stand komt
 of zijn omzet voor een groot of klein deel afhankelijk  

is van zijn arbeidsinzet
 hoe zijn omzet zich ontwikkelt
 wat de verwachting is van de toekomstige 

omzetontwikkeling

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Kennis en ervaring (vervolg)
Kent uw klant:

  De sociale verzekeringen en voorzieningen in geval van 
arbeidsongeschiktheid?

  Begrippen als arbeidsongeschiktheid, inkomen en ziekte?
  De kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?
  Het risico om arbeidsongeschikt te worden en voorbeelden van 

arbeidsongeschikte ondernemers?

Arbeidsongeschiktheid

Beoordeling arbeidsongeschiktheid 
(beroeps, gangbaar, passend)

Inkomen

Ziekte

Omzet

Uw klant kent de begrippen en het verschil tussen:1

Ga verder met Inventarisatie
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Meer informatie
De kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:

 Premie 
Uw klant weet:
 dat de premie aftrekbaar is en dat de uitkering belast wordt 

met loonbelasting

 Dekkingsmogelijkheden: 
 Wachttijd 
 Eindleeftijd 
 Uitkeringsdrempel 
 Indexatievormen van verzekerde bedragen 
 Uit te keren bedragen 
 Optierecht

 Re-integratie ondersteuning en het belang hiervan

 Uitkering (hoe en door wie wordt de arbeidsongeschiktheid 
beoordeeld en hoe komt de uitkering tot stand?)
Uw klant weet:
 dat bij een uitkering de verzekeraar deze loonbelasting  

inhoudt 
 dat dit wel alleen geldt als de verzekering in privé gesloten 

wordt
 dat als de BV verzekeringnemer is, andere regels en risico’s 

gelden

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Opmerkingen

Ga verder met Inventarisatie

Kennis en ervaring (vervolg)
Kent uw klant:

 De sociale verzekeringen en voorzieningen in geval van 
arbeidsongeschiktheid?

 Begrippen als ziekte, arbeidsongeschiktheid en inkomen?
 De kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?
 Het risico om arbeidsongeschikt te worden en voorbeelden van 

arbeidsongeschikte ondernemers?

1

Tip
Het is belangrijk te informeren of de werkzaamheden in de 
nabije toekomst zullen veranderen. Dit kan namelijk grote 
consequenties hebben voor de beoordeling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid. 

Premie

Dekkingsmogelijkheden

Re-integratieondersteuning en het belang hiervan 

Uitkering

Uw klant kent de kenmerken van een AOV:
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Meer informatie
Oorzaken van arbeidsongeschiktheid en het risico om arbeids- 
ongeschikt te worden is vaak beroepsgerelateerd. 

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Opmerkingen

Ga verder met Inventarisatie

Kennis en ervaring (vervolg)
Kent uw klant:

 De sociale verzekeringen en voorzieningen in geval van 
arbeidsongeschiktheid?

 Begrippen als ziekte, arbeidsongeschiktheid en inkomen?
 De kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen?
 Het risico om arbeidsongeschikt te worden en voorbeelden van 

arbeidsongeschikte ondernemers?

1

Tip
Op beroepsziekten.nl leest u meer over beroepsrisico’s in 
diverse branches.

Tip
Voor voorbeelden van arbeidsongeschikte ondernemers kunt 
u kijken u op amersfoortse.nl. Hier vertellen ondernemers 
zelf hoe De Amersfoortse hen hielp toen zij geen inkomen 
meer konden verdienen. 

Het risico om arbeidsongeschikt te worden

Voorbeelden van arbeidsongeschikt ondernemers

www.beroepsziekten.nl
www.amersfoortse.nl
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Financiële positie
Om tot een passend advies voor een AOV te komen, is het belangrijk 
dat u inzicht heeft in het financiële risico dat uw klant kan en wil lopen. 
Dit inzicht krijgt u door de financiële positie (zowel zakelijk als privé) 
in het geval van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. U berekent 
vervolgens de terugval in inkomen. Een AOV-advies is passend als het 
verzekerd bedrag van de AOV aansluit op deze inkomstenterugval.

Door inzicht in de financiële positie van uw klant voorkomt u onder- 
of oververzekering en wordt duidelijk of uw klant financiële ruimte 
heeft om een AOV af te sluiten. 

Bij het bepalen van de financiële positie van uw klant brengt u de 
volgende zaken in kaart:
1 Bezittingen en schulden (vermogen)
2 Inkomsten en uitgaven (inclusief huidige en toekomstige situatie)
3 Inkomsten en vermogen partner
4 Lopende voorzieningen
5 Privé en zakelijk

1 Bezittingen en schulden 
Heeft uw klant vermogen en zo ja, welk deel van dit vermogen kan 
gebruikt worden voor het opvangen van de financiële gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid? Deze vraag staat centraal.  
Als er vermogen is waarop ingeteerd mag worden kan dit effect 
hebben op de duur van de eigen risicoperiode, op de hoogte van  
het verzekerd bedrag en op de eindleeftijd. Stel ook vast wat de 
bezittingen en schulden zijn.

Let op
De AFM vindt dat het beschikbare budget geen uitgangspunt 
mag zijn voor de advisering van een AOV. Uitgangspunt is dat 
een passende oplossing wordt gezocht voor het financiële risico 
dat uw klant kan lopen.

Meer informatie

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Omvang en samenstelling actuele bezittingen en schulden

Ga verder met Inventarisatie

2

Onder schulden kunnen
vallen:

 Lopende hypotheken (op 
eerste en mogelijk tweede 
woning)

 Persoonlijke leningen
 Zakelijke kredieten

Bezittingen kunnen bestaan
uit:

 Saldi op bank- of 
vermogensrekeningen

 Eigen vermogen in de zaak
 Waarde privéwoning
 Waarde tweede huis
 Lopende kapitaalpolis 
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Meer informatie
Inkomsten die doorlopen zijn bijvoorbeeld: 

 Huurinkomsten onroerend goed
 Renteopbrengsten
 Winstrechten die onafhankelijk zijn van toekomstige 

arbeidsprestatie

Meer informatie
Zakelijke lasten die doorlopen zijn bijvoorbeeld: 

 Leasecontracten
 Huurovereenkomsten
 Personeelskosten
 Afschrijvingen

Meer informatie
Ga na welk effect dat heeft op de hoogte van de maandelijkse 
uitgaven en daarmee op het gewenste verzekerd bedrag.
En houdt u hier rekening mee bij het bepalen van de hoogte van 
de A-rubriek? Of lijkt het realistischer om hier alleen rekening 
mee te houden bij de bepaling van de hoogte van de B-rubriek?

Meer informatie
Inkomsten en uitgaven die kunnen wijzigen zijn bijvoorbeeld:

 Aflopende alimentatieverplichting
 Bijna afgestudeerde kinderen, of juist kinderen die binnenkort     

gaan studeren
 Een gescheiden ondernemer die gaat samenwonen met 

nieuwe partner

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Doorlopende inkomsten

Zakelijke lasten

Uitgaven bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Inkomsten en uitgaven in de toekomst

Ga verder met Inventarisatie

Financiële positie (vervolg)
  2 Inkomsten en uitgaven
      Het werkelijk benodigde verzekerd bedrag wordt mede bepaald 
      door het uitgavenpatroon van uw klant. Daarom is het belangrijk 
      om in kaart te brengen waaruit de gemiddelde maandelijkse
      inkomsten en uitgaven bestaan. Het verzekerd bedrag wordt
      hierdoor mede bepaald. 
      

      Hiervoor inventariseert u het volgende:

            Doorlopende inkomsten
            Aan de inkomstenkant is het van belang om te beoordelen of er 
            inkomsten zijn die ook doorlopen als uw klant volledig arbeids-
            ongeschikt raakt.

            

            Zakelijke lasten
            Aan de uitgavenkant moet worden vastgesteld welke zakelijke 
            lasten er bij arbeidsongeschiktheid doorlopen.

            

           Uitgaven bij langdurige arbeidsongeschiktheid
            Vervolgens kan in overleg met uw klant worden bekeken of er 
            uitgaven zijn die kunnen vervallen bij langdurige arbeids-
            ongeschiktheid. 

            

            Inkomsten en uitgaven in de toekomst
            Ook belangrijk is om te achterhalen of nu al bekend is of de 
            inkomsten en uitgaven in de toekomst wijzigen. Met deze toe-
            komstige wijzigingen hoeft in beginsel geen rekening gehouden    
            te worden. Wel is het raadzaam om deze te inventariseren en als  
            onderhoud/nazorg te agenderen.

2 Voorbeeld
Twee compagnons hebben beiden een stabiele winst van  
€ 60.000,-. De ene compagnon heeft een hoog uitgaven-
patroon: hij heeft studerende kinderen,  gaat vier keer per
jaar op vakantie en heeft een persoonlijke lening. Deze
compagnon geeft het liefst € 70.000,- uit. De andere
compagnon heeft een laag uitgavenpatroon: hij heeft geen 
kinderen, heeft een erfenis ontvangen en geen hypotheek. 
Deze compagnon geeft  € 25.000,- uit. 
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Meer informatie
Het zou goed kunnen zijn dat u adviseert om hier geen rekening
mee te houden bij het vaststellen van de A-rubriek, terwijl u wel 
adviseert om hiermee rekening te houden bij de vaststelling van 
de B-rubriek. Dit omdat het in de regel enige tijd zal duren voor-
dat de partner daadwerkelijk inkomen gaat verdienen (ge-
wenningsperiode aan nieuwe situatie, solliciteren, etc.). De B-
rubriek kan hierdoor dus lager uitkomen dan de A-rubriek.

Meer informatie
Voorbeelden van voorzieningen zijn:

 De klant heeft ergens anders een AOV 
 De klant werkt deels in loondienst (loondoorbetaling, WIA)
 De BV heeft toegezegd dat het loon gedurende een bepaalde 

tijd wordt doorbetaald tijdens arbeidsongeschiktheid 
(oprichtingsakte BV en/of managementovereenkomst 
controleren) 

 Er is recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, die 
voortvloeit uit de pensioenbrief (DGA)

 Er zijn door vennoten toezeggingen gedaan in geval van 
arbeidsongeschiktheid (controleren vennootschaps-
overeenkomst) 

 Er is privé een vaste lasten AOV afgesloten.

Let op
Voor de onderbouwing en reproduceerbaarheid van uw advies is 
het belangrijk om kopieën van de financiële stukken waarop u uw 
advies baseert op te nemen in het klantdossier. 

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Samenstelling inkomen partner

Eigen inkomen 

Inkomen partner

Totaal inkomen    

Ga verder met Inventarisatie

Financiële positie (vervolg)
  3 Inkomsten en vermogen partner
      Als uw klant een partner heeft, dan kan hij bij arbeidsongeschikheid 
      mogelijk terugvallen op het inkomen en/of vermogen van zijn 
      partner. Is dit het geval dan is het belangrijk dat u ook onderzoek 
      doet naar het vermogen (zowel zakelijk als privé) van de partner. Dit 
      kan namelijk invloed hebben op de hoogte van het verzekerde 
      bedrag.  

            

  4 Lopende voorzieningen
      Het is mogelijk dat uw klant al een voorziening heeft getroffen, 
      waardoor er recht is op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. 
      Voor een passend advies dient u hier rekening mee te houden. Als er 
      een oudedagsvoorziening is getroffen, moet er worden vastgesteld 
      of de einddatum van de AOV aansluit bij de pensioenrechtleeftijd 
      van de oudedagsvoorziening.

  5 Privé en zakelijk
      Bij het in kaart brengen van vermogen, inkomsten en uitgaven moet 
      niet alleen naar privé worden gekeken, maar ook naar de zakelijke  
      financiële positie. De duur van de eigen risicotermijn is bijvoorbeeld 
      sterk afhankelijk van het inzetbare vermogen, maar ook van de
      liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming. Ook is het van
      belang om te weten of de zakelijke inkomsten onmiddellijk stoppen
      bij arbeidsongeschiktheid.

Vastleggen financiële positie en financiële stukken 

2

Voorbeeld
De zzp-er in de bouw kan geen facturen sturen als hij geen 
prestatie meer kan leveren. De eigenaar van een grotere 
onderneming moet wellicht pas vele maanden na arbeids-
ongeschiktheid rekening houden met een terugval in 
inkomsten.

+
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Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Aanleiding voor het sluiten van een AOV

Gewenst inkomen na arbeidsongeschiktheid

Gewenste hulp bij arbeidsongeschiktheid

Gewenste werksituatie na arbeidsongeschiktheid

Ga verder met Inventarisatie

Doelstellingen
Wat verwacht uw klant bij arbeidsongeschiktheid? Wil hij een ver-
goeding waarmee een vervanger kan worden betaald of een uitkering 
waarmee hij zijn levensstandaard kan handhaven? En wat heeft uw 
klant voor ogen bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Als uw 
klant conflicterende doelstellingen heeft (bijvoorbeeld: een AOV met 
maximale zekerheid versus lage premie) dan moet u hem helpen bij 
het prioriteren van deze doelstellingen. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen:
 Waarom wil uw klant een AOV sluiten? Wat is voor uw klant de 

achterliggende gedachte? Heeft de accountant hem dit aangeraden    
of is de klant zelf overtuigd van het feit dat er een AOV moet komen?

 Welk inkomen wil uw klant als hij arbeidsongeschikt wordt? 

 Verwacht uw klant uitgebreide hulp bij arbeidsongeschiktheid, 
bijvoorbeeld van een arbeidsdeskundige? Weet de klant wat een 
arbeidsdeskundige doet? En is die hulp extra belangrijk als er 
slechts een deel van het inkomen wordt verzekerd?

 Stel dat uw klant zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Is het dan 
logisch te veronderstellen dat de ondernemer een ander beroep 
gaat uitoefenen? Of dat hij in loondienst gaat werken? Vertel 
hierbij wat de eventuele consequenties zijn voor de uitkering.

3

Let op
Het antwoord hierop moet niet beperkt blijven tot bijvoorbeeld 
de vastlegging: “De klant wil een arbeidsongeschiktheids-
verzekering”. De wetgever verwacht dat er ruimer wordt
omschreven.

Let op 
Er wordt vaak uitgegaan van 100% arbeidsongeschiktheid. Er zijn 
natuurlijk ook situaties denkbaar, waarbij sprake is van gedeel-
telijke arbeidsongeschiktheid. De kans is dan groot dat er
gesproken gaat worden over taakverschuivingen binnen het 
verzekerde beroep. Heeft uw klant daarover nagedacht? Wat is 
zijn beeld daarbij?

Tip
Kijk ook eens op amersfoortse.nl. Hier vertellen arbeids-
deskundigen van De Amersfoortse hoe zij ondernemers 
helpen bij arbeidsongeschiktheid.

Tip 
Kijk voor de vragen die uw klant kan stellen en de ant-
woorden hierop op verzekerenvoorzelfstandigen.nl.

www.verzekerenvoorzelfstandigen.nl
www.amersfoortse.nl
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Meer informatie
Veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw advies zijn:

 Kinderen die gaan studeren
 Een te verwachten erfenis
 Een partner die weer (meer) wil gaan werken
 Verhuizing
 Investeringen in het bedrijf
 Aannemen van personeel
 Samenwerking met compagnon
 Veranderingen ten aanzien van werkzaamheden

Meer informatie
Aanvullende dekkingen zijn bijvoorbeeld:

 Een ongevallenverzekering
 Preventieve hulpmiddelen

Meer informatie
Snapt uw klant dat het bij een schadeverzekering kan gebeuren
dat er geen uitkering komt als er geen sprake is van inkomsten-
derving? Dit kan gebeuren als er een jaar met weinig inkomen 
(bijvoorbeeld door afschrijvingen of een lage omzet) tussenzit. 
Wellicht moeten de termen schade- en sommenverzekering 
hierbij uitgelegd worden, als dat al niet bij Kennis en ervaring is 
uitgelegd.

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Verwachte veranderingen t.a.v. gezin of bedrijf

Gewenst verzekerd bedrag

Gewenste aanvullende dekkingen

Voorkeur schade- of sommenverzekering

Ga verder met Inventarisatie

Doelstellingen (vervolg)
Onderwerpen die aan bod moeten komen:

 Verwacht uw klant nog andere grote veranderingen binnen zijn 
gezin of bedrijf? Houd bij de advisering hier dan rekening mee. 

 Welk bedrag wil uw klant verzekeren? Alleen voldoende om de  
vaste lasten af te dekken of moet het volledige inkomen verzekerd 
worden?

 Een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft vaak aanvullende    
dekkingen. Is dit belangrijk voor uw klant?

   Wat weet de klant over inkomstenderving in relatie tot een 
uitkering bij arbeidsongeschiktheid? Kent hij het verschil tussen een 
schade- en een sommenverzekering?

3

Tip
Als veranderingen op uw huidig advies nu nog niet van toe-
passing zijn, agendeer ze dan voor uw onderhoudsmomenten.
Zo voorkomt u dat het niet doorgeven van wijzigingen,
bijvoorbeeld ten aanzien van werkzaamheden, leidt tot
discussie bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid.
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Opmerkingen

Ga naar Analyse

Meer informatie
De bereidheid risico’s te dragen grijpt terug op onderwerpen 
die al eerder zijn besproken. Onderwerpen die hier nog extra bij 
benoemd en toegelicht kunnen worden zijn:

 Is uw klant bereid om met minder inkomen te leven als hij 
arbeidsongeschiktheid wordt?

 Het verzekeren van bepaalde aandoeningen

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Risicobereidheid
Welke risico’s wil en kan uw klant dragen? Risicobereidheid suggereert 
dat het alleen maar gaat om wat uw klant aangeeft. Maar de vraag is 
of uw klant volledig zijn wensen en keuzes overziet. In voorgaande
onderdelen (Kennis en ervaring, Financiële positie en Doelstellingen) zijn 
al veel onderwerpen met uw klant besproken. Het gaat er nu om dat 
deze opgedane kennis (door uw klant) in overeenstemming is met de 
bereidheid wel of geen risico’s te nemen. 

Belangrijk is om de wens van uw klant te blijven matchen met wat hij 
kan dragen. Vooral als uw klant tijdens het adviesgesprek vindt dat hij 
geen AOV hoeft te sluiten. Juist dan maakt u met klem duidelijk wat
de consequenties van die keuze zijn.

4
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Analyse
In de analysefase doorloopt u een aantal stappen om inzicht te krijgen 
in het klantbeeld, de risico’s en de te verzekeren hiaten. Om vervolgens 
een passend advies te kunnen schrijven. Er vindt een verdere
differentiatie plaats aan de hand van een aantal vragen:

Hoe groot is het risico van arbeidsongeschiktheid en wat is het 
inkomenstekort t.o.v. de doelstelling? 
Op basis van het gemiddelde inkomen en de doelstelling stelt u het 
te verzekeren bedrag vast. Verder beoordeelt u de invloed van fiscaal 
toegestane afschrijvingen op de te verzekeren grondslag. Soms is het 
aan te bevelen om deze mee te nemen bij het bepalen van de te
verzekeren som.

Welke bestaande voorzieningen zijn er en wat leveren deze op? 
Voorzieningen kunnen bestaan uit bestaande verzekeringen, aan-
wezige financiële middelen en de vrijwillige voortzetting van de 
Ziektewet gedurende 2 jaar (met een eigen risicoperiode van 2 dagen). 
Maar ook de aanwezigheid van bijvoorbeeld een woonlasten-
verzekering kunt u in de beoordeling meenemen.

Wat is er bepaald in de overeenkomsten/statuten? 
Raadpleeg de inhoud van de statuten/ overeenkomsten/ aktes om 
meer te weten te komen over de eventuele doorbetaling bij arbeids-
ongeschiktheid. Gebeurt dit bijvoorbeeld door de B.V. of mede-
firmanten?  Belangrijk is uiteraard ook de liquiditeitspositie van de 
onderneming.

Meer informatie
Het gemiddeld inkomen stelt u vast aan de hand van concrete 
cijfers uit documenten, zoals de resultatenrekening (onderdeel 
van de jaarrekening) en/of de aangifte inkomstenbelasting over 
de afgelopen 3 jaar.

Meer informatie
Maximaal kan 80 of 90% van het driejaarsgemiddelde  verzekerd 
worden.

Meer informatie
Op basis hiervan kunt u beoordelen of en in hoeverre de
onderneming in staat is om de arbeidsongeschikte ondernemer 
korte of langere tijd schadeloos te stellen. 

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Gemiddeld inkomen 

Bestaande voorzieningen

Bepaling statuten/overeenkomsten

Ga verder met Analyse

Tip
Voor een startende ondernemer kunt u het gemiddelde 
inkomen uit loondienst over de afgelopen 3 jaar als uitgangs-
punt nemen. Ook is het mogelijk om het te verwachten 
inkomen te baseren op een marktconform inkomen op basis 
van opleiding van de ondernemer en/of het brancheconforme 
inkomen.
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Meer informatie
Het is van belang om het advies om over te sluiten goed te
onderbouwen. Hierbij kunt u denken aan de volgende
aandachtspunten:

 Premieverschil in- en exclusief aanvangskorting
 Premieverschil over meerdere jaren meewegen
 Mogelijk arbeidsongeschiktheidsverleden, waardoor een 

nieuwe verzekeraar uitsluitingen kan voorstellen
 De wijze waarop het in- en uitlooprisico is geregeld
 De voorwaarden van de huidige en de nieuwe verzekeraar
 De dienstverlening (preventie en re-integratie) van de huidige 

en de nieuwe verzekeraar

Meer informatie
 Misschien werkt uw klant niet altijd (alleen) als zelfstandige, 

maar ook in loondienst. Wat moet hierover worden bepaald?
 In hoeverre kan een verzekerde som gemakkelijk worden 

verlaagd, dan wel de verzekering tijdelijk worden stopgezet? 
Wat zijn de sluimermogelijkheden bij verzekeraars?

 Welke constructies komen in aanmerking en wat zijn de 
onderscheidende elementen?

Wat is aan te bevelen:
oversluiten van de bestaande voorziening(en) of bijverzekeren? 
Wijzigingen in de situatie van uw klant kunnen gevolgen hebben voor 
de lopende AOV. Hierdoor kunnen er tijdens de looptijd van de AOV 
verschillende adviesmomenten plaatsvinden. Ook kan er een advies-
moment ontstaan doordat er overwogen wordt een AOV over te sluiten.

Is de te adviseren oplossing flexibel?
Is de te adviseren oplossing gemakkelijk aan te passen aan
toekomstige veranderingen in de situatie van uw klant?

Zijn alle uitspraken van uw klant consistent? 
Met het uitgebreide adviestraject en de vele (open) vragen ontstaat een 
duidelijk klantbeeld. Toch kan het gebeuren dat de gedachtegang van 
uw klant niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Juist daarom is 
het goed om de consistentie op onderdelen te beoordelen. 

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

         Oversluiten, want

         Bijverzekeren, want

De geadviseerde oplossing is flexibel op de volgende punten

Ga naar Advies

Voorbeeld
Uw klant heeft aangegeven een periode van 90 dagen 
financieel zelf te kunnen dragen. Bij beoordeling van de   
financiële positie komt u echter al snel tot de conclusie, dat er 
weinig tot geen financiële reserve is. Reden voor u om
vervolgens een veel kortere eigen risicoperiode te adviseren. 
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Advies
De vastlegging van het advies is belangrijk. Niet alleen moet u aan- 
geven welke productvariant u adviseert, maar ook waarom. Ook geeft 
u uw klant aan welke consequenties dit advies voor hem kan hebben. 
Kortom: maak voor uw klant zichtbaar wat zijn mogelijkheden zijn.
Als uw klant zich hiervan bewust is, kan hij immers een goede en 
afgewogen keuze maken. Daarom moet hij de inhoud van de
aanbieding goed begrijpen. 

Motiveer uw advies
In uw advies komt tot uiting dat er een duidelijke samenhang is
tussen het klantprofiel en de uiteindelijke keuze voor kenmerken, 
product én verzekeraar. Zorg daarom voor een goede motivatie, die 
duidelijk en begrijpelijk is.

Uit de schriftelijke vastlegging moet onder andere de reproduceer-
baarheid van uw advies blijken: 
1 Wat is geadviseerd met betrekking tot het financiële risico van 

arbeidsongeschiktheid? 
2 Waarom is één van bovenstaande adviezen gegeven?
3 Waarom is gekozen voor het specifieke product en bijbehorende    

verzekeraar?
4 Wat is er met uw klant in het kader van het advies besproken? 

Wat is geadviseerd met betrekking tot het financiële risico 
van arbeidsongeschiktheid?

 Uitgebreide dekking: dit is een dekking tot 80% of 90% van het 
inkomensniveau. Kenmerken zijn: de kort(st)e eigen risico-
periode, de maximale eindleeftijd van 65 jaar, het criterium 
beroepsongeschiktheid en een uitgebreide indexering. 

 Gemiddelde dekking. Kenmerken zijn: een langere eigen 
risicoperiode, een lager dekkingsniveau en een eindleeftijd  
< 65 jaar.

 Basisdekking: de klant kan het risico van arbeidsongeschiktheid 
voor langere tijd zelf dragen en beschikt over voldoende 
vermogen. Kenmerken zijn: een relatief lange eigen risico-
periode en een verzekering met een meer aanvullend karakter.   
Ook een afgewogen keuze voor een beperktere dekking kan 
hierbij horen. 

Waarom is een van bovenstaande adviezen gegeven?

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Uw advies

Ga verder met Advies

1

2

Tip
Zorg voor goede onderbouwing en maak het advies concreet.
Bijvoorbeeld door rekensommen op te nemen.

Voorbeeld
(ZZP-er) “Uw gemiddelde winst uit uw onderneming over de 
over de afgelopen 3 jaar bedraagt € 60.000,-. Het te verzekeren 
bedrag bedraagt dus 90% van € 60.000,- = € 54.000,-.”
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Motiveer uw advies (vervolg)
Uit de schriftelijke vastlegging moet onder andere de reproduceer-
baarheid van uw advies blijken: 
1 Wat is geadviseerd met betrekking tot het financiële risico van 
 arbeidsongeschiktheid?
2  Waarom is een van bovenstaande adviezen gegeven?
3 Waarom is gekozen voor het specifieke product en bijbehorende  
 verzekeraar?
4 Wat is er met uw klant in het kader van het advies besproken? 

Waarom is gekozen voor het specifieke product en
bijbehorende verzekeraar?
Redenen kunnen zijn:

 Uw beoordeling van de verzekeraar/de polisvoorwaarden als 
het gaat om: . het begrip inkomen . het begrip verzekerbaar belang . het arbeidsongeschiktheidscriterium  . (onderscheidende) dienstverlening, zowel preventief als  
 bij schade . samenloop van arbeidsongeschiktheid en faillissement  
 (blijft de verzekeraar onverkort uitkeren?) . samenloop van arbeidsongeschiktheid en het starten van  
 een ander beroep . het verkopen van het bedrijf tijdens arbeidsongeschiktheid  
 (gaat men over op passende arbeid?)  . het niet doorgeven van wijzigingen in werkzaamheden  . het al dan niet hanteren van vaste uitsluitingen

 Uw beoordeling van de verzekeraar als het gaat om een 
sommen- of schadeverzekering

Let op
Uw advies is niet passend als het verzekerd bedrag lager of hoger 
is dan de inkomensterugval: 

 Is het lager? Dan loopt uw klant het risico dat hij zijn 
(maandelijkse) uitgaven niet kan betalen. Uw klant betaalt 
namelijk wel premie, terwijl het totale risico niet wordt 
afgedekt 

 Is het hoger? Dan is de klant oververzekerd. De klant betaalt 
dan onnodig te hoge premie 

Zonder nadere motivatie en aansluiting bij de doelstelling van 
uw klant is het advies voor over- of onderverzekering per definitie 
geen passend advies.

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Uw advies

Ga verder met Advies

3
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Motiveer uw advies (vervolg)
Uit de schriftelijke vastlegging moet onder andere de reproduceer-
baarheid van uw advies blijken: 
1 Wat is geadviseerd met betrekking tot het financiële risico van 
 arbeidsongeschiktheid?
2  Waarom is een van bovenstaande adviezen gegeven?
3 Waarom is gekozen voor het specifieke product en bijbehorende  
 verzekeraar?
4 Wat is er met uw klant in het kader van het advies besproken?  Wat is er met uw klant in het kader van het advies besproken?

U bespreekt bovengenoemde punten met uw klant en legt uit 
hoe u tot uw advies bent gekomen. 

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Uw advies

Ga verder met Advies

4
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Leg uw advies vast
Om te kunnen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen die de wetgever 
aan uw dienstverlening stelt, adviseren wij om een samenvatting 
van het klantprofiel en uw uiteindelijke advies te maken. Stuur deze 
samenvatting naar uw klant en sla dit op in het klantdossier. Het 
volledige klantdossier bewaart u tijdens de gehele looptijd van het 
product. 

Uw klant wijkt af van uw advies
In het geval uw klant uw advies niet of gedeeltelijk opvolgt raden wij 
u aan dit vast te leggen in het dossier. U moet namelijk kunnen aan-
tonen dat uw klant uit eigen vrije wil is afgeweken van uw advies. 
Het is verstandig hierover een bevestigingsbrief te sturen waarin de 
consequenties vermeld staan.

Aanvragen verzekering
Na het aanvragen van de offerte controleert u deze. Let er hierbij op 
dat de offerte klopt met het advies en de afspraken die u hierover 
heeft gemaakt met uw klant. U begeleidt het gehele acceptatietraject. 
Na acceptatie controleert u de polis op juistheid en verstrekt u deze 
aan uw klant.  

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Rond uw advies af

         Advies is besproken met klant

         Verzekering is aangevraagd
         
         Offerte aanbieder is gecontroleerd en toegelicht aan          
         klant
         
         Medisch acceptatietraject wordt begeleid en bewaakt
         

         Opgemaakte polis is gecontroleerd en verstuurd naar 
         klant

Ga naar Nazorg
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Nazorg
Door de jaren heen kunnen er wijzigingen optreden in de doelstelling, 
financiële positie en risicobereidheid van uw klant. Deze wijzigingen 
kunnen grote invloed hebben op de lopende AOV-oplossing. De in het 
verleden afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering kan door die 
wijziging(en) mogelijk niet meer goed passen in de nieuwe situatie.

Onderhoud contact met uw klant
Door periodiek contact tussen u en uw klant kunt u proberen tijdig 
aanpassingen op het bestaande contract aan te brengen, waardoor 
weer aansluiting wordt gevonden bij de nieuwe situatie. Nazorg is dus 
een belangrijk onderdeel van een passend AOV advies door de jaren 
heen. Daarom is het verstandig om nazorg een verplicht onderdeel te 
laten zijn van de diensten die u aanbiedt. 

Meer informatie
Denk hierbij aan wijzigingen in:

 Het inkomen
 Het uitgavenpatroon (bijvoorbeeld door echtscheiding)
 Het inzetbare vermogen (bijvoorbeeld door sterke jaarlijkse 

winststijgingen is het vermogen fors toegenomen) 
 Het bedrijf van uw klant (bijvoorbeeld verschuivingen van de 

werkzaamheden)
 Rechtsvorm
 Burgerlijke staat
 Gezinssamenstelling
 Wetgeving
 Inflatie

Wat bespreekt u met uw klant? Ga aan de slag!Denk ook aan:

Opmerkingen

Tip
Omschrijf duidelijk de gemaakte afspraken over o.a. contact-
momenten, diensten en wederzijdse verplichtingen.
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