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Financiële Dienstverleners Gelderland (FDG)
25 september 2012, Arnhem

Agenda

Deel 1 door Louis van Drunen:Deel 1 door Louis van Drunen:
• De financiële sector
• De AOV-branche nu
• De AOV-branche na 2012
• De advieskeuze van een consument
• Is er nog een toekomst voor de adviseur?
• Goed om te weten!• Goed om te weten!
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De financiële sector

Laatste ontwikkelingen
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Rendement verzekeraars onder druk
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Impact actuele marktontwikkelingen

De AOV-branche nu
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Ontwikkelingen AOV-branche in het 
algemeen

• AFM-onderzoek uitkeringen AOV• AFM-onderzoek uitkeringen AOV
• Clarus-onderzoek
• Verhoging AOW-leeftijd
• Ontwikkeling schadelast
• Provisieverbod 2013

Belangrijkste waarnemingen Clarus

• Arbeidsongeschiktheidscriterium• Arbeidsongeschiktheidscriterium
• Type verzekering
• Correctiebepaling
• Arbeidsongeschiktheidsoorzaken
• Contra-expertise
• Onderhoudsregeling
• Inloopregeling• Inloopregeling
• Uitloopregeling
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Ontwikkeling schadelast

Provisieverbod 2013
• Vanaf 1-1-2013 mag geen provisie meer worden betaald voor 

nieuwe polissen:
– De adviseur brengt een fee of abonnement in rekening.
– Provisie op polissen aangevraagd voor 1-1-2013 mag worden doorbetaald 

tot einde polis (‘eerbiedigende werking’).
– Ook voor verhogingen op die bestaande polissen.

• Het provisieverbod geldt voor complexe en impactvolle 
producten:
– AOV is een impactvol product en valt dus onder het provisieverbod.
– Provisieverbod geldt in ieder geval voor alle individuele polissen.
– Het is nog niet duidelijk of collectieve verzekeringen onder het 

provisieverbod gaan vallen.
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De AOV-branche na 2012

Gemiddelde jaarprovisie bij 12,5%

Doelgroep Portefeuille Productie

Medici € 900,- € 450,-

Zakelijk € 600,- € 312,50
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Adviesvergoeding vanaf 2013

• Bestaande polissen: eerbiedigende werking • Bestaande polissen: eerbiedigende werking 

• Nieuwe polissen: 
– Fee

• Vooraf afgesproken prijs
• Nacalculatie
• Uurtarief

– AbonnementAbonnement
– Combinatie fee met abonnement

Het adviesgesprek (1)

• Kennismaking (15 min)• Kennismaking (15 min)
• De opdracht(bevestiging); het doel (15 min)
• De inventarisatie (90 min)

– NAW-gegevens en privé omstandigheden
– Risicoprofiel
– Het ondernemerschap en de praktijk/onderneming
– De financiële positie en voorzieningen

S i   i l  AOV (15 i )• Samenvatting en uitleg AOV (15 min)

-> Totaal 135 minuten

Bron Advies en Kies
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De analyse(2)

• Controle op juistheden (30 min)• Controle op juistheden (30 min)
– Aanvullende vragen maken en doornemen
– Doornemen, verwerken en archiveren antwoorden

• Controle op tegenstrijdigheden (15  min)
• Opstellen advies(samenvatting) (30 min)
• Doorspreken en afstemmen advies (en budget) (20 min)

-> Totaal 95 minuten

Bron Advies en Kies

De bemiddeling(3)

• Verzoek tot offertes versturen (3x10 minuten)• Verzoek tot offertes versturen (3x10 minuten)
• Controle offertes (15 min)
• Invullen vergelijk matix; condities en premies(30 min)
• Conclusie trekken (10 minuten)

> Totaal 85 minuten-> Totaal 85 minuten

Bron Advies en Kies
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Afsluiten(4)

• Prietpraat(15min)• Prietpraat(15min)
• Resume analyse en advies (15 min)
• Doornemen offertes en matrix (20 min)
• Keuze bepalen (5 min)
• Ondertekening dossier (5 min)
• Invullen aanvraagformulier en gezondheidsvragen(45 min)

-> Totaal 105 minuten

Bron Advies en Kies

Afwikkeling(5)

• Afronden klantdossier; keuze  motivatie en evt  • Afronden klantdossier; keuze, motivatie en evt. 
afwijkingen(15 min)

• Aanmaken gespreksverslag/onderhoudsformulier(10 min)
• Overdracht dossier aan bidi (15 min)
• Verzenden dossier naar verzekeraar (5 min)
• Archiveren en verzenden kopie; digitaal (10 min)
• Controle polis (10 min)Controle polis (10 min)

-> Totaal 65 minuten

Bron Advies en Kies



11

De totale tijdsinvestering voor een advies

485 minuten =  8.08 uur    
(exclusief evt. reistijd)(exclusief evt. reistijd)

De advieskeuze van een consument
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Wat leren we van de hypothekenbranche?

• Eerste indruk Execution only en 100% digitaal is overwegend • Eerste indruk Execution only en 100% digitaal is overwegend 
negatief, weinig mensen zijn echt enthousiast.

• Switchgedrag na bekendmaking tarieven en kennistoets
– Voorkeur Execution only meer dan verdubbeld nabekendmaking 

tarieven bedieningsconcepten:
• Het gemak (zelf doen), de lage kosten en het wantrouwen jegens 

adviseurs.
• Het gros dat kiest voor face-to-face daarentegen geeft het vooral een 

veiliger gevoel om persoonlijk met een adviseur om de tafel te zitten.
• Hoger opgeleiden kiezen vaker voor beperkte zelfwerkzaamheid.

– Resultaten kennistest hypotheken: 
• Gemiddeld 9 van de 15 antwoorden juist. Dus 40% onjuist…
• De gemiddelde consument schat de eigen kennis hoger in.

Bron Intomart GfK 2012

Is er nog een toekomst voor de adviseur?

Adviesmarkt – Adviesproduct - Adviseur
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Arbeidsongeschiktheid is het 
meest onderschatte risico!

Uitgangssituatie:
• interim manager, 30 jaar oud
• verzekerd bedrag is € 73.000,- per jaar
• Indexatie volgens CBS-index
• eindleeftijd verzekering is 65 jaar
• 100% arbeidsongeschikt

Wat is het effect in termen van schadelast?

Een kleine rekensom...
Schadelast is uitkeren + reserveren…Schadelast is uitkeren  reserveren…

Dan bedraagt de schade:

• 35 jaar x € 73.000,- = € 2.555.000,-

De premie op jaarbasis voor deze verzekering bedraagt 
€ 2.314,- excl. provisie of advieskosten.
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Keuze AOV

De belangrijkste argumenten om een AOV te sluiten zijn:De belangrijkste argumenten om een AOV te sluiten zijn:
• binding met het bestaan van zelfstandige
• verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen
• hoogte en afhankelijkheid van het inkomen

Belangrijkste keuze voor een AOV:
• beroepscriterium• beroepscriterium
• goede ervaring adviseur met verzekeraar
• merknaam verzekeraar
• prijs
• correctiebepaling

Statement Movir

Movir kiest ook na 2012 voor exclusieve distributie via de onafhankelijke adviseur.  De 
jarenlange goede samenwerking verloopt naar volle tevredenheid en Movir gelooft in een jarenlange goede samenwerking verloopt naar volle tevredenheid en Movir gelooft in een 
sterk onafhankelijk advieskanaal. 

Om het advieskanaal ook na 2012 sterk te houden blijft Movir de onafhankelijk adviseur 
ondersteunen met kennis, service en persoonlijke dienstverlening. Daarnaast blijft Movir 
in haar communicatie wijzen op het belang van een goed onafhankelijk advies voor de 
klant. Dit impliceert een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het slagen van 
deze samenwerking.

De veranderde wetgeving per 1 januari 2013 creëert een nieuwe situatie. De wens van de 
klant blijft bepalend voor het succes van iedere gekozen strategie. Net als andere 
betrokkenen volgt Movir nauwlettend de ontwikkelingen en mogelijke verschuivingen.  
Movir toetst deze periodiek aan haar eigen missie en visie, waarbij groei een belangrijk 
strategisch doel is. 
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Toekomst verzekeringsadviseur

• Zorgen over vitaliteit• Zorgen over vitaliteit
• Toename behoefte persoonlijk advies

– Verhoging AOW-leeftijd
– Verminderde leencapaciteit
– Verminderde sociale zekerheid

• Hogere advies- en distributiekosten banken
• Adviseur kan de concurrentie met direct writing goed aan
• Financieel huisarts – regisseur
• Commerciële kracht in klantcontact

Bron Bureau D & O

Goed om te weten!
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Laatste ontwikkelingen Movir
• Diverse ontwikkelingen op het gebied van preventie:

– Introductie Elestia en Proud Mom
– Onderzoek gynaecologen en huisartsen
– Lancering Veerkracht

• Verhoging eindleeftijd naar 67 jaar
• Tariefsverlaging fysiotherapeuten en dierenartsen 

gezelschapsdieren, maar verhoging voor dierenartsen 
landbouwhuisdieren

• Begin 2013: verbetering voorwaarden van verzekering en 
uitbreiding indexatieregeling

Wat zeggen anderen?

• Klanttevredenheid over re-integratiebegeleiding: 7 82• Klanttevredenheid over re-integratiebegeleiding: 7,82
• Klanttevredenheid over acceptatieproces: 7,22
• Tevredenheid onafhankelijke adviseurs: 7,88
• 91% van de samenwerkende onafhankelijke adviseurs beveelt 

de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir aan
• Opnieuw door Adfiz uitgeroepen tot beste inkomensverzekeraar
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… en het grootste misverstand is:

Movir verzekert alleen medici….

Movir is ook dé arbeidsongeschiktheidspecialist 
voor:

• accountant-administratieconsulent • ondernemingsrechtadviseur• gerechtsdeurwaarder (kandidaat-)

• actuaris
• advocaat(-procureur)
• architect (interieur- / tuin- /landschaps)
• automatiseringsdeskundige
• belastingadviseur
• belastingconsulent
• beleggingsanalist
• commercieel manager
• communicatiespecialist
• consultant
• directeur

• onderwijskundige
• opleider/trainer
• organisatieadviseur
• praktijk/kantoormanager
• projectmanager
• rechtskundig adviseur
• registeraccountant
• registercontroller
• registerinformaticus
• register IT-auditor
• registervaluator

• grafisch ontwerper
• hoogleraar
• HRM specialist
• ICT-er
• industrieel ontwerper
• ingenieur (raadgevend)
• inkoopmanager
• interim professional
• interim manager
• IT auditor
• jurist• directeur

• econoom
• ergonoom
• financieel planner
• financieel specialist
• fiscaal jurist
• fusie- en overnamespecialist

• registervaluator
• stedenbouwkundige
• tolk/vertaler
• verzekeringsadviseur Movir

• jurist
• makelaar onroerend goed
• marketingspecialist
• mediator
• notaris (kandidaat-)
• octrooigemachtigde
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Voor vragen of meer informatie


