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1. Inleiding 

 

In de huidige markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zelfstandigen 

en directeuren/grootaandeelhouders is een groot scala aan producten beschikbaar. 

Vanwege de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) is het 

aantal zelfstandige AOV‟s, ook bij lagere inkomens, toegenomen.  

 

Ingeval iemand arbeidsongeschikt (AO) raakt, heeft dit doorgaans ingrijpende gevolgen 

voor zijn inkomenspositie. De wetgever heeft in de Wet op het financieel toezicht (Wft) 

een AOV dan ook als een impactvol product gekwalificeerd.  

 

Verzekeraars bieden AOV‟s aan onder eigen productnamen. Het aanbod bestaat uit een 

grote diversiteit aan dekkingsvarianten en polisvoorwaarden. 

 

Een aantal productkenmerken is: 

 Alle, of een beperkt aantal benoemde, oorzaken van AO zijn verzekerd  

 Beoordeling van AO op basis van het uitgeoefende beroep of passende arbeid 

 De periodieke uitkering betreft een vast overeengekomen bedrag, of wordt gebaseerd 

op inkomensverlies. In vakjargon: het betreft dan respectievelijk een sommen- of een 

schadeverzekering. 

 De uitkering wordt al dan niet verminderd (gecorrigeerd) met inkomsten uit andere 

bronnen; de zogenaamde correctiebepaling. 

 

Elk van deze productkenmerken afzonderlijk beïnvloedt het recht op, dan wel de hoogte 

van de uitkering. Door de mogelijke combinaties ontstaan er grote verschillen in recht op 

uitkering.  

 

Het feit dat in alle producten de basis van het recht op uitkering wordt gevormd door 

arbeidsongeschiktheid van de verzekerde rechtvaardigt de generieke verzamelnaam 

„arbeidsongeschiktheidsverzekering‟. De consument echter ziet een AOV als een generiek 

product. De perceptie van een verzekerde is doorgaans: “Als ik arbeidsongeschikt ben, 

dan krijg ik een uitkering”. De realiteit is echter dat bij gelijke oorzaak van 

arbeidsongeschiktheid vanwege de verscheidenheid aan dekkingsvarianten er een 

belangrijk verschil in recht op uitkering bestaat. 

 

In geval van arbeidsongeschiktheid is er een aanzienlijke kans dat de verwachting van de 

verzekerde met betrekking tot de uitkering van zijn AOV, niet overeenkomt met het recht 

dat overeenkomstig de polisvoorwaarden bestaat. Dit lijkt te worden bevestigd door het 

aantal gerechtelijke uitspraken over het recht op een uitkering van een AOV. In de 

recente gevallen betreft het vooral een geschil over de uitleg/toepassing van het begrip 

schade-/sommenverzekering. In veel gevallen is de verzekerde, na jaren procederen, in 

het gelijk gesteld. 

 

Het is twijfelachtig of consumenten de consequenties van de verschillen in dekking en 

voorwaarden in voldoende mate onderkennen en op de juiste wijze interpreteren. Daarbij 

speelt dat voor de consument de prijs in hoge mate bepalend is voor de keuze van een 

product. 

 

Het lijkt erop dat, ondanks de productinformatie van verzekeraars, er onduidelijkheid 

blijft bestaan over het recht op uitkering dat een specifieke AOV geeft.  
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2. Doel van het onderzoek 

 

Het financiële belang voor een consument die aanspraak doet op een uitkering van een 

AOV-polis, in een omstandigheid waarin hij kwetsbaar is, is groot. Rekening houdend met 

de complexiteit van de materie wil Adfiz meer helderheid verschaffen in de dekking van 

de AOV-polis. Helderheid voor zowel de verzekeringnemer als het adviserende 

intermediair.  

 

Omdat er in de dagelijkse adviespraktijk veel onduidelijkheid bestaat over de (uitleg van 

de) voorwaarden van AOV‟s heeft de werkgroep Clarus (helder) van Adfiz de AOV‟s 

ingedeeld (geclassificeerd) aan de hand van een aantal cruciale productkenmerken. Voor 

de adviseurs en consumenten zal deze classificatie bijdragen aan een verantwoorde 

keuze van een AOV-product en een juiste verwachting met betrekking tot de dekking, 

inclusief het in- en uitlooprisico. Dit kan veel toekomstige teleurstellingen en rechtszaken 

voorkomen. In het onderzoek zijn uitsluitend de AOV‟s voor zelfstandige 

beroepsbeoefenaren en DGA‟s meegenomen. De WIA-volgende AOV-producten zijn 

buiten beschouwing gelaten. 

 

De werkgroep heeft als doel gesteld een classificatie (indeling) van de AOV-producten. 

Het is nadrukkelijk dan ook geen kwalificatie of keurmerk dat aan producten wordt 

gegeven.  

 

De samenstelling van de Clarus werkgroep bestond uit: 

 Derkjan Niezing (lid Adfiz, CMC Collectief) 

 Berrie van der Heide (lid Adfiz, VZP Intermediair BV) 

 Esther Algra (CMC, secretariaat) 

 Edwin Bruys (Adfiz) 

 Martijn Gildemeester/Joyce Schoots (Adfiz) 

 Rienk Andriessen (Adfiz) 
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3. Opzet van het onderzoek 

De AOV‟s zijn door de werkgroep Clarus geclassificeerd op een aantal cruciale 

productkenmerken die in de praktijk aanleiding kunnen geven tot discussie of 

misverstanden. 

  

Deze classificatiecriteria worden benoemd in het volgende overzicht: 

 

 

 

Classificatiecriteria 

1. AO criterium Bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid hanteert het 

product het criterium van: 

- Beroeps AO 

- Passende AO 

- Gangbare AO 

2. Type verzekering De periodieke uitkering betreft een vast overeengekomen 

bedrag, of wordt gebaseerd op inkomensverlies  

(in jargon: sommen-/schadeverzekering) 

- Schadeverzekering 

- Sommenverzekering 

 

3. Correctiebepaling De uitkering wordt al dan niet verminderd (gecorrigeerd) 

met inkomsten uit andere bronnen; de zogenaamde 

correctiebepaling:  

- Ja 

- Nee 

 

4. AO oorzaken Alle objectief medisch vast te stellen AO oorzaken zijn 

gedekt: 

 

- Ja 

- Nee 

5. Contra-expertise In de productvoorwaarden is een contra-expertise 

regeling opgenomen: 

 

- Ja  

- Nee 

6. Onderhoudsregeling Het product kent een jaarlijkse onderhoudsregeling, ter 

bewaking van het verzekerd belang en controle van de 

(aard) van de werkzaamheden: 

- Ja 

- Nee 

7. Inloopregeling In het product is de inloopperiode gedekt: 

 

 

- Ja, nl. … maanden 

- Nee 

8. Uitloopregeling In het product is de uitloopperiode na opzegging volledig 

gedekt: 

 

- Ja 

- Nee 
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4. Werkwijze 

 

De werkgroep Clarus heeft alle, haar bekende in de Nederlandse markt, actieve AOV- 

verzekeraars in oktober 2011 aangeschreven. Het betreft de volgende verzekeraars: 

 

 AEGON  

 Allianz  

 De Amersfoortse  

 Avéro Achmea 

 Centraal Beheer Achmea 

 Delta Lloyd  

 Generali  

 TAF 

 

 

 De Goudse 

 Interpolis 

 Klaverblad  

 Movir 

 Nationale Nederlanden 

 OHRA 

 REAAL Verzekeringen 

 

 

Gesloten of open mantels en collectiviteiten zijn buiten de reikwijdte van het onderzoek 

gehouden om het onderzoek op voorhand niet te omvangrijk te maken. Betrokken mantels of 

collectiviteiten zijn veelal gebaseerd op standaard maatschappijvoorwaarden, waarop 

gedifferentieerd wordt met dekkingsuitbreidingen en -beperkingen middels clausules en een 

afwijkende premiestelling voor de doelgroep van de mantel. Ook speciale polissen van 

assuradeurenbedrijven zijn om die reden geen onderdeel van het onderzoek. 

 

Verzekeraars zijn na een inleiding over de aard van het onderzoek concreet benaderd met de 

volgende vraagstelling: 

 

Wij vragen uw medewerking voor deze classificatie door concreet opgave te doen van uw 

AOV producten aan de hand van bijgevoegde digitale vragenlijst. 

 De gang van zaken is als volgt: 

1. U vult per product de bijgevoegde vragenlijst in. In de vragenlijst vermeldt u duidelijk 

de productnaam en de actuele versie van de bijbehorende productvoorwaarden. 

2. De vragenlijst dient u op de 8 punten volledig in te vullen.  

3. Indien u een toevoeging op een antwoord wenst te geven, dan heeft u hiertoe de 

mogelijkheid aan het einde van de vragenlijst. 

4. Er is geen ruimte voor het plaatsen van algemene opmerkingen. 

5. Bij het retour sturen van de vragenlijst voegt u per opgegeven product de betreffende 

productinformatie en productvoorwaarden als bijlage bij. 

6. Een vaktechnische commissie toetst uw opgave aan de ter beschikking gestelde 

productinformatie en productvoorwaarden. 

7. Indien een afwijking wordt geconstateerd in uw opgave en onze visie omtrent een AOV 

product nemen wij voor verder overleg contact met u op. Ingeval we niet tot eenzelfde 

zienswijze/standpunt komen, zullen we in de rapportage naast onze indeling tevens uw 

visie opnemen. 

8. Ingeval u niet in staat of bereid bent om (tijdig) mee te werken, zullen we zelf tot 

classificatie van uw product(en) overgaan. In onze rapportage zal worden vermeld dat u 

geen informatie heeft verstrekt. 

9. De uitkomsten van het onderzoek zullen in het geval u aan de classificatie heeft 

meegewerkt onder een geheimhoudingsverklaring integraal met u worden gedeeld. 

10. De uitkomsten van het onderzoek worden op een nog nader te bepalen wijze aan de 

pers, adviseurs, consumenten en de AFM gepresenteerd. 
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5. Uitkomsten 

 

Met uitzondering van Centraal Beheer, Interpolis, OHRA en TAF hebben alle bovengenoemde 

verzekeraars gereageerd en hun eigen invulling van de classificatie bekend gemaakt via de 

daarvoor beschikbaar gestelde webapplicatie. De laatste reacties zijn in januari 2012 

binnengekomen bij Adfiz.  

 

In eerste instantie bestond er bij 14 van de 38 onderzochte producten een verschil van inzicht 

tussen de opgave van de verzekeraar en de visie van Clarus. Vooral op het punt van het type 

verzekering bestaat verschil van inzicht.  

 

Uiteindelijk is het aantal producten waarvan verschil van inzicht/opvatting bestaat gereduceerd 

tot 8. Aanpassingen in voorwaarden, zelfs in de laatste week voor verschijning van het 

rapport, is de belangrijkste reden van deze reductie. De andere oorzaak is ontstaan door 

instemming (na overleg) van de betrokken verzekeraars met de door de werkgroep 

vastgestelde classificatie.  

 

De opgaven zoals door de verzekeraars gedaan, zijn door de werkgroep getoetst aan de 

voorwaarden.  

 

Onderstaand geven we per classificatiecriterium een algemene beschrijving van het criterium 

alsmede de bevindingen van de werkgroep. We verwijzen u naar de bijlagen voor de 

totaaloverzichten:  

 Een productclassificatie van alle AOV-producten 

 Een productclassificatie, gespecificeerd per verzekeraar 

 

Centraal Beheer, OHRA en Interpolis hebben aangegeven geen behoefte te hebben om mee te 

werken omdat ze geen meerwaarde zien in de uitkomsten van het onderzoek. Interpolis 

voegde er aan toe dat de producten van hen nagenoeg uitsluitend worden verkocht via de 

Rabobank. TAF was niet in de gelegenheid om te reageren op onze classificatie.  

 

Criterium Arbeidsongeschiktheidscriterium  

Arbeidsongeschiktheid kan binnen de AOV worden vastgesteld op basis van: 

- Beroepsarbeidsongeschiktheid 

- Passende arbeid 

- Gangbare arbeid 

 

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld of het op de polis vermelde beroep nog 

(deels) uitgeoefend kan worden. De verzekerde kan niet worden verplicht om (rest-) 

capaciteiten te benutten voor een andere functie of beroep.  

 

Bij passende arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld of de verzekerde (deels) in staat is om 

arbeid te verrichten of een beroep uit te oefenen, die redelijkerwijs aan de verzekerde kan 

worden opgedragen, rekening houdend met zijn arbeidsverleden, capaciteiten, opleiding, 

salaris en beperkingen. 

 

Bij gangbare arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld of de verzekerde (deels) nog 

werkzaamheden kan verrichten, die gelden als algemeen geaccepteerde arbeid, ongeacht het 

beroep en werkervaring van de verzekerde.  
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Op dit punt zijn voorwaarden doorgaans duidelijk. In een enkel geval hanteert de verzekeraar 

beroepsarbeidsongeschiktheid als uitgangspunt voor de bepaling van de mate van 

arbeidsongeschiktheid, maar heeft deze volgens de polisvoorwaarden het recht om de mate 

van AO en daarmee de hoogte van de uitkering vast te stellen op basis van passende arbeid, 

als de verzekerde naar het oordeel van de verzekeraar niet meewerkt aan re-integratie. Op 

grond van een dergelijke bepaling kan er discussie ontstaan. De werkgroep heeft in die 

gevallen aanleiding gezien om het product niet als dekking op basis van 

beroepsarbeidsongeschiktheid te classificeren, maar op basis van passende arbeid. 

 

Criterium Type verzekering 

Bij de classificatie van het type verzekering is bepalend of het een AOV met een vaste 

periodieke uitkering betreft of dat het inkomen een rol speelt bij de vaststelling van de 

uitkering (sommen- dan wel schadeverzekering). 

 

Bij een zuivere sommenverzekering wordt in geval van arbeidsongeschiktheid een van tevoren 

vastgesteld bedrag uitgekeerd, zonder hierbij rekening te houden met de relatie tussen het 

inkomen voor het moment van arbeidsongeschiktheid en met het inkomen, uit welke bron of 

andere polis dan ook, tijdens  de duur van de arbeidsongeschiktheid.  

 

Een en ander conform het bepaalde in Art. 7:964 BW waarbij de sommenverzekering wordt 

gedefinieerd als „de verzekering, waarbij het onverschillig is of en in hoeverre met de uitkering 

schade wordt vergoed.‟ 

 

De werkgroep heeft geconstateerd dat er in de loop der tijd producten zijn ontstaan die, door 

redactionele aanpassingen of het wegvallen van artikelen, het midden zijn gaan houden tussen 

een schade- en een sommenverzekering. Door aanpassingen hebben deze AOV‟s (van origine 

AOV ‟s met schadevoorwaarden) gedeeltelijk het karakter van een sommenverzekering 

gekregen. Als gevolg hiervan is er onduidelijkheid over de vraag of in geval van 

arbeidsongeschiktheid het inkomen de hoogte van de uitkering mede bepaalt. 

 

Als voortvloeisel van deze onduidelijkheid zijn in de afgelopen jaren door rechtbanken en 

gerechtshoven uitspraken gedaan. In een aantal gevallen heeft het Hof de voorwaarden, die 

vaktechnisch gezien het karakter hadden van een schadeverzekering, zodanig geïnterpreteerd 

dat deze de werking van een sommenverzekering kregen.  

 

Dit onderstreept de wenselijkheid dat het de verzekerde vooraf, bij het aangaan van de 

verzekering, duidelijk is of in geval van arbeidsongeschiktheid de verzekeraar naar 

inkomensgegevens kan vragen. 

 

Afgaande op de classificatie zoals een aantal verzekeraars deze (in eerste instantie) zelf 

toepassen zou een verzekerde ervan uit mogen gaan dat bij een sommenverzekering het 

inkomen niet relevant is ingeval van arbeidsongeschiktheid. In de voorwaarden zijn echter 

bepalingen opgenomen die de verzekeraar het recht geven naar inkomensgegevens te vragen 

en deze op de een of andere manier mee te wegen in de vaststelling van de hoogte van de 

uitkering.  

 

Clarus wenst juist op dit punt duidelijkheid te verschaffen door onderscheid aan te brengen in 

die AOV-producten waarbij voor de bepaling van de uitkering het inkomen wel of geen rol 

speelt. Er zijn polisvoorwaarden waarin het woord inkomen niet eens voorkomt. In dit geval is 
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het helder dat er sprake is van een zuivere sommenverzekering. In andere voorwaarden kan in 

bepaalde situaties het inkomen ten tijde van, of kort voor de arbeidsongeschiktheid een rol 

spelen bij de bepaling van de hoogte van de uitkering. In zo‟n geval is er geen sprake van een 

zuivere sommenverzekering.  

 

De verschillen van inzicht tussen de werkgroep Clarus en een aantal verzekeraars spitst zich in 

een aantal gevallen toe op de vraag of in geval van arbeidsongeschiktheid het inkomen van de 

verzekerde, in wat voor zin dan ook, een rol speelt bij de vaststelling van de hoogte van de 

uitkering. In vaktaal een sommen- of een schadeverzekering.  

 

Ter voorkoming van misverstanden wordt opgemerkt dat bij aanvang/acceptatie van een 

sommen- dan wel schadeverzekering er wel degelijk een relatie bestaat tussen het inkomen en 

het maximaal te verzekeren bedrag. Het kenmerk van een zuivere sommenverzekering is dat 

(na acceptatie) bij arbeidsongeschiktheid het inkomen niet relevant is. 

 

Criterium Correctiebepaling 

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de verzekeraar het recht een korting op de uitkering 

toe te passen als de uitkering uit de polis samen met andere inkomsten of uitkeringen uit een 

andere polis, hoger is dan het inkomen voor de arbeidsongeschiktheid. 

 

In de meeste gevallen is uit de voorwaarden duidelijk op te maken of er sprake is van een 

correctie op de uitkering. Een correctiebepaling kan alleen voorkomen bij schadeverzekeringen 

en niet bij de zogenaamde sommen-AOV‟s. 

 

Criterium AO oorzaken 

In de afgelopen jaren zijn er producten en productvarianten ontstaan waarbij niet alle 

oorzaken van arbeidsongeschiktheid recht op uitkering geven.  

 

Een verzekerde kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 

psychische aandoening geen recht op uitkering geeft. Ook kan ervoor gekozen worden dat 

slechts arbeidsongeschiktheid, ontstaan ten gevolge van een ongeval, recht op uitkering geeft. 

Of dat er alleen dekking is bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval en bepaalde, 

met namen genoemde, ernstige ziektes of ziektebeelden. 

  

Het is juist bij deze producten van groot belang dat uit de voorwaarden, maar ook uit de 

productinformatie, volstrekt duidelijk blijkt dat er geen sprake is van een volwaardige dekking.  

 

Uit de voorwaarden is in alle gevallen duidelijk op te maken of alle objectief medisch vast te 

stellen oorzaken van arbeidsongeschiktheid zijn verzekerd, of dat er sprake is van een beperkt 

aantal (gedefinieerde) oorzaken dan wel een aantal genoemde beperkingen. 

 

Ten aanzien van producten die een beperking kennen in de dekking van AO oorzaken is de 

werkgroep van mening dat deze producten, mits duidelijk verwoord, kunnen voorzien in een 

behoefte die in de markt bestaat. Een verzekerde die bijvoorbeeld een verleden heeft op het 

gebied van psychische klachten, zal in veel gevallen slechts worden geaccepteerd met een 

uitsluiting voor AO ontstaan als gevolg van psyche. De premie blijft in dat geval echter op het 

normale niveau; het is niet gebruikelijk dat een premiekorting wordt verleend ingeval van een 

beperkende bepaling in de polis. Een product waarbij op voorhand geen dekking voor psyche 
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bestaat kent een ca. 25% lagere premie en kan om die reden dan ook onderdeel zijn van het 

advies aan de klant.  

 

Criterium Contra-expertise 

In de meeste gevallen bepalen de voorwaarden dat de mate van arbeidsongeschiktheid wordt 

vastgesteld door de verzekeraar, op basis van door de maatschappij aan te wijzen medische 

en andere deskundigen. Vanwege deze formulering is het van belang dat de verzekerde het 

recht heeft om zelf, op basis van door hem gekozen deskundigen, een contra-expertise te 

laten uitvoeren. 

 

In een aantal gevallen is dit recht in de voorwaarden opgenomen.Bij sommige producten is dit 

recht vastgelegd in aanvullende productinformatie. In deze gevallen hebben de verzekeraars 

toegezegd dit in de eerstvolgende aanpassing in de polisvoorwaarden zelf op te nemen. 

 

Het recht op contra-expertise mag niet worden verward met de mogelijkheid die een 

verzekerde heeft om zich met een klacht te wenden tot het Klachteninstituut Financiële 

Dienstverlening (KiFid). 

 

Criterium Onderhoudsregeling 

Bij aanvang van de verzekering wordt onder andere gevraagd naar het inkomen en de 

verdeling van de beroepswerkzaamheden van de verzekerde.  

Deze gegevens zijn in hoge mate bepalend voor de dekking. Bij wijziging van deze 

omstandigheden, met name de aard van de werkzaamheden, kan dit gevolgen hebben voor 

het recht op uitkering. Het is derhalve zinvol om periodiek te toetsen of de omstandigheden 

van de verzekerde nog aansluiten bij de verzekerde condities. 

 

Van de 38 onderzochte producten kennen 13 AOV‟s een jaarlijkse onderhoudsregeling. De 

diversiteit in deze regelingen loopt sterk uiteen en varieert van vrijblijvende tot verplichte 

opgave.  

 

Criterium Inloopregeling 

De inloopregeling is relevant bij met name het overstappen van de ene naar een andere 

verzekeraar. In het proces van overstappen ontstaat een periode van doorgaans twee 

maanden, waarin de oude verzekering is opgezegd maar de nieuwe verzekering nog niet 

feitelijk is ingegaan.  

 

Zonder inloopdekking zal de nieuwe verzekeraar niet uitkeren als er arbeidsongeschiktheid 

ontstaat tussen het moment waarop de nieuwe verzekeraar een positieve acceptatiebeslissing 

heeft genomen en de feitelijke ingangsdatum van de nieuwe polis.  

 

In de praktijk zal, vanwege de tijd die is gemoeid met de medische acceptatie voor de  

nieuwe verzekering, de inloopdekking langer dan 2 maanden moeten zijn. De oude polis  

kan immers pas verantwoord worden opgezegd, nadat zekerheid omtrent acceptatie bij  

de nieuwe verzekeraar bestaat. 

 

Van de 38 onderzochte producten kennen 30 AOV‟s een recht op inloop. De voorwaarden van 

deze regeling blijken in een aantal gevallen niet of niet duidelijk terug te vinden in de 

polisvoorwaarden, maar zijn opgenomen in de aanvullende productinformatie.  
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Criterium Uitloopregeling 

Het uitlooprisico wil zeggen dat er recht op een uitkering bestaat in de gevallen waarbij de 

arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens de verzekeringsduur, maar waarbij het feitelijke recht 

op een uitkering bestaat na de looptijd van de verzekering. Bij opzegging kan dit voor een 

verzekerde betekenen dat als er tijdens de looptijd van de verzekering, doch na opzegging, 

arbeidsongeschiktheid ontstaat er geen recht op uitkering bestaat. 

 

In een aantal gevallen is de omschrijving of het recht op uitloop is verzekerd onduidelijk 

geformuleerd in de productvoorwaarden. Voor de werkgroep was dit de voornaamste reden om 

de AOV‟s op dit punt te classificeren.   
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6. Afronding 

 

Met alle betrokken verzekeraars is in de afgelopen maanden frequent, en doorgaans op een 

constructieve wijze, per e-mail en telefonisch contact geweest. 

 

Door de werkgroep zijn aan 5 verzekeraars aanbevelingen gedaan ter verduidelijking van de 

voorwaarden. In alle gevallen heeft de verzekeraar aangegeven de verbeteringen binnenkort 

door te voeren, c.q. zijn de voorwaarden al aangepast. De reeds doorgevoerde wijzigingen in 

de polisvoorwaarden van een aantal verzekeraars heeft de werkgroep direct verwerkt in de 

bijlage „AOV Classificatie‟. De wijzingen op dat punt zijn in dit rapport verwerkt tot 16 januari 

2012. 

 

Dat een classificatie van AOV‟s, al tijdens het onderzoek zelf, direct heeft geleid tot 

aantoonbare aanpassingen in door verzekeraars gehanteerde voorwaarden, heeft ons in 

meerdere opzichten verrast.  

 

Enerzijds blijkt daaruit dat, in weerwil van wat wel eens wordt beweerd, de 

verzekeringsbranche prima in staat is om zelf zaken op te pakken in het belang van de klant. 

Ook het feit dat het merendeel van de aanbieders zeer bereidwillig heeft meegewerkt versterkt 

dit beeld.  

 

Anderzijds blijkt ook dat het goed is dat Adfiz heeft besloten om een project als Clarus in te 

stellen. Het moet toch als bijzonder beschouwd worden dat in een AOV-markt die al tientallen 

jaren bestaat, het simpele initiatief van een classificatie, zonder verdere waardeoordelen of 

stempeltjes als “goedgekeurd door”, al direct leidt tot aanpassing van onder meer de AOV-

productvoorwaarden van meerdere verzekeraars. 

 

Adfiz heeft het initiatief genomen met Clarus en heeft daardoor al zichtbare resultaten 

geboekt. Het zou mooi zijn als andere partijen in de verzekeringsmarkt zoals verzekeraars en 

leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware het initiatief verder ook omarmen.  

 

Naar het oordeel van de werkgroep zou het voor de cliënt een verbetering betekenen wanneer 

bij de productkenmerken en vòòr het aangaan van een overeenkomst, de elementen van deze 

classificatie duidelijk worden benoemd. 

 

Adfiz - Werkgroep Clarus 
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7. BIJLAGEN – AOV CLASSIFICATIE PER VERZEKERAAR 

 

 

CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar AEGON  

 

 

Product AEGON AOV 

Versie voorwaarden 1422 

AO criterium Beroeps AO 

Type verzekering Sommen 

Correctiebepaling Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja 

Contra-expertiseregeling Ja 
1
 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Ja 

Inloopregeling Ja 
1
 

Inloopperiode (aantal maanden) 3 

Extra premie voor inloop Nee 

Uitloopregeling Nee 

 
1
 Regeling is opgenomen in aanvullende productinformatie 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Allianz  

 

 

Product Absoluut AOV Allianz AOV Compact AOV 

Versie voorwaarden AAOV 10 AOV 09 CAOV 09 

AO criterium Beroeps AO Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Sommen Schade Schade 

Correctiebepaling Nee Ja Ja 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja Ja 

Contra-expertiseregeling Ja 
1
 Ja 

1
 Ja 

1
 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Ja Ja Nee 

Inloopregeling Ja 
1
 Ja 

1
 Ja 

1
 

Inloopperiode (aantal maanden) 3 3 3 

Extra premie voor inloop Nee Nee Nee 

Uitloopregeling Ja Ja Ja 

 

 

Product Essentie AOV Ongevallen Plus AOV 

Versie voorwaarden EAOV 09 OAOV 09 

AO criterium Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Schade Schade 

Correctiebepaling Ja Ja 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Nee 

Contra-expertiseregeling Ja 
1
 Ja 

1
 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Ja Ja 

Inloopregeling Ja 
1
 Ja 

1
 

Inloopperiode (aantal maanden) 3 3 

Extra premie voor inloop Nee Nee 

Uitloopregeling Ja Ja 

 
1
 Regeling is opgenomen in een acceptatie- en schadehandboek 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar De Amersfoortse  

 

 

Product Groei AOV AOV Individueel Budget AOV 

Versie voorwaarden 182 184 185 

AO criterium Gangbare AO Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Sommen Geen zuivere sommen 
1
 Geen zuivere sommen 

1
 

Correctiebepaling Nee Ja 
2
 Ja 

2
 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja Nee 

Contra-expertiseregeling Ja Ja Ja 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Ja Ja 

Inloopregeling Ja Ja Ja 

Inloopperiode (aantal maanden) 5 5 5 

Extra premie voor inloop Nee Nee Nee 

Uitloopregeling Ja Ja Ja 

 
1
 Volgens verzekeraar is sprake van een sommenverzekering 

2
 Volgens verzekeraar is geen sprake van een correctiebepaling 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Avéro Achmea 

 

 

Product Inkomen Continu Compleet 

Versie voorwaarden 42801 

AO criterium Beroeps AO / Passende AO 
1
 

Type verzekering Geen zuivere sommen 
2
 

Correctiebepaling Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja 

Contra-expertiseregeling Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee 

Inloopregeling Ja 

Inloopperiode (aantal maanden) 4 

Extra premie voor inloop Nee 

Uitloopregeling Ja 

 
1
 Twee dekkingen mogelijk; polisblad vermeldt welk criterium van toepassing is 

2
 Volgens verzekeraar is sprake van een sommenverzekering 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Centraal Beheer Achmea 

 

 

Product AOV Compleet  

Versie voorwaarden 43002 

AO criterium Beroeps AO / Passende AO 
1
 

Type verzekering Geen zuivere sommen 
2
 

Correctiebepaling Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja 

Contra-expertiseregeling Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee 

Inloopregeling Ja 

Inloopperiode (aantal maanden) 4 

Extra premie voor inloop Nee 

Uitloopregeling Ja 

 
1
 Twee dekkingen mogelijk; polisblad vermeldt welk criterium van toepassing is 

2
 Volgens verzekeraar is sprake van een sommenverzekering 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Delta Lloyd 

 

 

Product Instap-AOV AOV voor Zelfstandig 

Ondernemers 

Versie voorwaarden O 03.2.41 C OE 03.2.30 E 

AO criterium Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Geen zuivere sommen 
1
 Geen zuivere sommen 

1 

Correctiebepaling Nee Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja 
2
 Ja 

Contra-expertiseregeling Nee Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Nee 

Inloopregeling Ja 
3
 Ja 

3
 

Inloopperiode (aantal maanden) 6 6 

Extra premie voor inloop Ja Ja 

Uitloopregeling Ja Ja 

 
1
 Volgens verzekeraar is sprake van een sommenverzekering met schade-elementen 

2
 Uitkering vindt plaats vanaf 55% arbeidsongeschiktheid 

3
 Regeling is opgenomen in aanvullende productinformatie 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Generali  

 

 

Product AOV AOV met  

uitkeringsduur 5 jaar 

AOV Exact 

Versie voorwaarden 609 625 603 

AO criterium Passende AO Passende AO Beroeps AO 

Type verzekering Schade Schade Sommen 

Correctiebepaling Ja Ja Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja Ja 

Contra-expertiseregeling Nee Nee Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Nee Nee 

Inloopregeling Ja Ja Ja 

Inloopperiode (aant. maanden) 5 5 5 

Extra premie voor inloop Nee Nee Nee 

Uitloopregeling Ja Nee Ja 

 

 

Product AOV Exact met 

uitkeringsduur 5 jaar 

AOV Extra AOV Extra met 

uitkeringsduur 5 jaar 

Versie voorwaarden 617 613 616 

AO criterium Beroeps AO Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Sommen Schade Schade 

Correctiebepaling Nee Ja Ja 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja Ja 

Contra-expertiseregeling Nee Nee Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Nee Nee 

Inloopregeling Ja Ja Ja 

Inloopperiode (aant. maanden) 5 5 5 

Extra premie voor inloop Nee Nee Nee 

Uitloopregeling Nee Ja Nee 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Generali  

 

 

Product Opbouw AOV 5 Opbouw AOV 12 Opbouw AOV  

Extra 5 

Opbouw AOV  

Extra 12 

Versie voorwaarden 611 610 615 614 

AO criterium Passende AO Passende AO Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Schade Schade Schade Schade 

Correctiebepaling Ja Ja Ja Ja 

Volledige dekking AO oorzaken Nee Nee Nee Nee 

Contra-expertiseregeling Nee Nee Nee Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Nee Nee Nee 

Inloopregeling Ja Ja Ja Ja 

Inloopperiode (aant. maanden) 5 5 5 5 

Extra premie voor inloop Nee Nee Nee Nee 

Uitloopregeling Ja Ja Ja Ja 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar De Goudse  

 

 

Product Ondernemers-AOV ZelfstandigVerzekerd 

Versie voorwaarden PrivéPakketOnline 2.0 + O-AOV 1.0 AV ZV2008 + clausuleblad ZV 

AO criterium Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Sommen Schade 

Correctiebepaling Nee Ja 
1 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja 

Contra-expertiseregeling Ja 
2 

Ja 
2
 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Ja Ja 

Inloopregeling Ja Ja 
3
 

Inloopperiode (aantal maanden) 3 3 

Extra premie voor inloop Nee Nee 

Uitloopregeling Ja Ja 

 
1
 Volgens verzekeraar is geen sprake van een correctiebepaling 

2
 Contra-expertiseregeling is opgenomen in aanvullende productinformatie 

3
 Inloopregeling is opgenomen in een acceptatie- en schadehandboek 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Interpolis 

 

 

Product InkomensZekerPlan  

Versie voorwaarden 42702 

AO criterium Beroeps AO / Passende AO 
1
 

Type verzekering Geen zuivere sommen 
2
 

Correctiebepaling Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja 

Contra-expertiseregeling Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee 

Inloopregeling Ja 

Inloopperiode (aantal maanden) 4 

Extra premie voor inloop Nee 

Uitloopregeling Ja 

 
1
 Twee dekkingen mogelijk; polisblad vermeldt welk criterium van toepassing is 

2
 Volgens verzekeraar is sprake van een sommenverzekering 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Klaverblad  

 

 

Product Budget AOV Royaal AOV 

Versie voorwaarden AVW AO11/1105 AVW AO11/1105 

AO criterium Passende AO 
1 

Passende AO 
1 

Type verzekering Geen zuivere sommen Geen zuivere sommen 

Correctiebepaling Nee Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja 

Contra-expertiseregeling Nee Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Nee 

Inloopregeling Ja Ja 

Inloopperiode (aantal maanden) 4
 

4 

Extra premie voor inloop Nee Nee 

Uitloopregeling Nee Nee 

 
1
 Volgens verzekeraar is sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid  
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Movir 

 

 

Product Beroeps AOV - Langlopend 

Versie voorwaarden LDKV 2010/01 

AO criterium Beroeps AO
 

Type verzekering Sommen 

Correctiebepaling Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja 

Contra-expertiseregeling Ja 
1 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee 

Inloopregeling Ja 

Inloopperiode (aantal maanden) 6 

Extra premie voor inloop Ja 

Uitloopregeling Nee 

 
1
 Regeling is opgenomen in aanvullende productinformatie 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar Nationale Nederlanden 

 

 

Product AOV Basis-AOV Instap-AOV Keuze-AOV 

Versie voorwaarden 440-09 448-11 453-09 440-09 met clausule 

AO criterium Beroeps AO Passende AO Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Sommen Sommen Sommen Sommen 

Correctiebepaling Nee Nee Nee Nee 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja Nee Ja 

Contra-expertiseregeling Nee Nee Nee Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Nee Nee Nee 

Inloopregeling Nee Nee Nee Nee 

Inloopperiode (aant. maanden)     

Extra premie voor inloop     

Uitloopregeling Nee Nee Nee Nee 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar OHRA  

 

 

Product Instap AOV 
1
 AOV voor Zelfstandig 

Ondernemers 
1
 

Versie voorwaarden AOI1101 AOZ1101 

AO criterium Beroeps AO
 

Beroeps AO
 

Type verzekering Schade Schade 

Correctiebepaling Ja Ja 

Volledige dekking AO oorzaken Ja 
2
 Ja 

Contra-expertiseregeling Nee Nee 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Nee Nee 

Inloopregeling Nee Nee 

Inloopperiode (aantal maanden) 
 

 

Extra premie voor inloop   

Uitloopregeling Ja Ja 

 
1
 Geen opgave ontvangen van verzekeraar 

2
 Uitkering vindt plaats vanaf 55% arbeidsongeschiktheid 
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CLARUS 

Classificatie AOV 

 

 

Verzekeraar REAAL 

 

 

Product Ondernemers AOV UNIM PLUS AOV  UNIM AOV Beroeps-AOV 

Versie voorwaarden 0510 0510 0804-0510 

AO criterium Beroeps AO Beroeps AO Beroeps AO 

Type verzekering Schade Schade Schade 

Correctiebepaling Nee Nee Ja 

Volledige dekking AO oorzaken Ja Ja Ja 

Contra-expertiseregeling Nee Ja Ja 

Onderhoudsregeling (jaarlijks) Ja Ja Ja 

Inloopregeling Ja Ja Ja 

Inloopperiode (aant. maanden) 6 6 6 

Extra premie voor inloop Ja Ja Ja 

Uitloopregeling Ja Nee Nee 

 

 


