Risico op arbeidsongeschiktheid
voor ondernemers
Veel ondernemers staan niet stil bij de risico’s van arbeidsongeschiktheid
of schatten de kans erop te laag in. Maar wat zijn de feiten? Een top 5.
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Kans op arbeidsongeschiktheid versus overlijden*
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50%
raakt meer dan 3 maanden
arbeidsongeschikt

14%

10%

raakt meer dan 5 jaar
arbeidsongeschikt

komt te overlijden
* = Nederlandse ondernemers tussen de 35 en 65 jaar
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Vrouwen lopen meer kans om arbeidsongeschikt
te worden dan mannen

54%

3

34%

Arbeidsongeschiktheid wordt meestal veroorzaakt
door ziekte en aandoeningen

80%

ZIEKTE

45% bewegingsapparaat
24% psychische klachten
8% hart en vaatziekten
23% overig

20%

ONGEVALLEN
41% sport
37% in en om het huis
13% verkeer
7% werk
2% overig

1,4%

Slechts
van de
arbeidsongeschiktheidsgevallen wordt veroorzaakt
door ongevallen op het werk.
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Hoe meer lichamelijke arbeid hoe groter
de kans op arbeidsongeschiktheid

44%

37%

31%

26%

Beroepen met
zwaardere lichamelijke
arbeid

Beroepen met veel
lichamelijk werk en
lichte handenarbeid

Commerciële
beroepen, winkeliers

Administratieve en
adviserende beroepen,
management beroepen

5
De meeste ondernemers kunnen het risico
van langdurige arbeidsongeschiktheid niet zelf dragen
Geen buffer
< 3 maanden

21%

69%

Maar liefst
van de
ondernemers kan nog geen
12 maanden overbruggen
met spaargeld.

31%

3 t/m 6 maanden
6 t/m 12 maanden

24%
12%

12%

> 12 maanden

Tips voor een betaalbare AOV
1 Verzeker alleen wat nodig is: de belangrijkste vaste lasten, zakelijk en privé.
2 Bepaal de wachttermijn: hoelang kan de ondernemer zelf een ziekteperiode opvangen?
3 Bepaal de uitkeringsduur: uitkering tot aan het pensioen of neemt de ondernemer genoegen met

een uitkering van een paar jaar?

Weet dat het bestaat. Een betaalbare AOV op maat.
Voor meer informatie over de TAF Ondernemers AOV ga naar www.taf.nl/aov
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4 Maak een combinatie met een broodfonds: vraag hierover een AOV offerte aan met een wachttijd van twee jaar.

