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Veel mensen met hiv
denken nog steeds dat
ze moeilijk hun geldzaken
kunnen regelen als ze open
zijn over hun hiv. Hebben
jullie die indruk ook?
Catrinus: ‘Wij worden
veel gebeld door mensen
die denken dat ze geen
hypotheek kunnen krijgen omdat ze geen overlijdensrisicoverzekering
kunnen afsluiten. Wat

Vroeger waren mensen met hiv
slecht verzekerbaar en soms zelfs
helemaal niet. Tegenwoordig
is bijna alles mogelijk.
Catrinus Keegstra (39) en
Jeroen Doornbos (40) zijn
beiden directeur van Omnis,
een financieel adviesbureau voor particulieren
en bedrijven, dat zich
heeft gespecialiseerd in
het regelen van geldzaken
voor mensen met een
chronische aandoening.
Ze zijn hierin uniek in
ons land en hebben tussen
de 300 en 400 cliënten
met hiv in hun bestand.

Van paria naar
goed verzekerbaar

Hoe zijn jullie in hiv
gespecialiseerd geraakt?
Catrinus: ‘In 2011 hebben
we het bedrijf Financial
Movements overgenomen.
Dit kantoor had al een
netwerk van verzekeraars
opgebouwd die zaken
wilden doen met mensen
met hiv en had ook al contact met de Hiv Vereniging
Nederland.’

Catrinus Keegstra
Jeroen Doornbos
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Zijn jullie de enigen die
geldzaken voor mensen
met hiv regelen?
Jeroen: ‘Tot nu toe wel. Het
is een kleine markt en er
zijn wel bureaus die voor
chronisch zieken handelen,
maar die zijn op de vingers
van één hand te tellen.’

men niet weet, is dat die
verzekering bij veel banken niet meer verplicht is
bij het afsluiten van een
hypotheek. Bovendien
is een overlijdensrisicoverzekering meestal
wel mogelijk en daarmee
ook de mogelijkheid om
de hypotheek af te sluiten. We worden ook veel
gebeld met vragen over
een uitvaartverzekering.
Velen denken dat het niet
mogelijk is om deze af te
sluiten. Wij kunnen echter
verschillende mogelijkheden aanbieden.’
Wat is er veranderd?
Jeroen: ‘Als de medicatie
goed aanslaat, vragen veel
verzekeraars een normale
premie. Vroeger werd de
premie nog wel eens met
600% verhoogd. Er zijn
steeds meer data die ondersteunen dat je met hiv
een goed en lang leven
kunt hebben. Verder is de
premie over de hele linie
gedaald.’
Voor wie is het afsluiten
van een lening of verzekering nog moeilijk?
Jeroen: ‘Als je naast hiv

ook nog een andere aandoening hebt, zoals diabetes of hepatitis C, wordt
het lastiger. Uiteindelijk is
de premie afhankelijk van
de levensverwachting.
We zien dat de opslag bij
diabetes vaak hoger is dan
bij hiv.’
Waarom lukt het ondernemers met hiv nog niet een
arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten?
Catrinus: ‘Verzekeraars
geven aan dat zij over te
weinig gegevens beschikken over de relatie tussen
hiv en arbeidsongeschiktheid op de lange termijn.
Hierdoor is het nog niet mogelijk om een nauwkeurige
inschatting te maken van
het risico op arbeidsongeschiktheid en daarmee de
kosten van de verzekering.’
Jullie willen hier werk van
maken?
Catrinus: ‘Inderdaad. Wij
verzamelen de gegevens
van geïnteresseerde onder-

nemers om straks als collectief naar verzekeraars
te kunnen stappen om hen
te motiveren een product
te ontwikkelen voor ondernemers met hiv. Als deze
groep groot genoeg is en
voldoende premievolume
vertegenwoordigt, wordt
het voor een verzekeraar
ook interessanter.’
Sinds 1 december vorig
jaar is de site Positief over
geldzaken in de lucht. Deze
hebben jullie samen met de
Hiv Vereniging Nederland
gemaakt.
Catrinus: ‘Op die website
wordt alle informatie
over hiv en geldzaken kort
en bondig verwoord. Wij
hopen hiermee voor velen
de meeste vragen te kunnen beantwoorden. Tevens
bieden we de gelegenheid
tot het stellen van vragen
per mail of telefoon. Wij
gaan heel discreet met deze
informatie om. Privacy is
zeer belangrijk en wordt
door ons gewaarborgd.’

Tips & Tricks
•

Verzwijg hiv niet bij je verzekeringsaanvraag.
Dit is tegenwoordig niet meer nodig en kan tegen
je werken als de verzekeraar er achter komt.

•

Iedereen met hiv kan een hypotheek afsluiten.

•

Maak een financieel plan voor een overzicht van
je financiële zaken en inzicht in financiële risico’s
en pensioen. Dit geldt voor mensen in loondienst
en kleine zelfstandigen, maar ook voor mensen die
leven van vermogen.

Meer over geldzaken voor mensen met hiv kun je vinden
op www.positief-over-geldzaken.nl

ZZP-er?
Ben jij zelfstandig ondernemer, hiv-positief en op zoek
naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Omnis wil graag in gesprek met grote verzekeraars over
een collectieve en betaalbare AOV voor mensen met hiv.
Meld je aan bij aov@positief-over-geldzaken.nl
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