
Verplichte aov 

voor zzp'er? 
In het pensioenakkoord dat de regering vorig jaar sloot met de 

werkgevers en werknemersorganisaties (zonder dat vertegenwoordigers 

van zelfstandigen zonder personeel aan tafel zaten!) is onder meer 

afgesproken dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 

moet komen voor zelfstandigen zonder personeel. 

Waarom 1s de VLOK tegen zo'n verplichte 

aov? 

In de eerste plaats hebben we die al 

gehad in een aantal jaren tot 1 augustus 

2004 met de Wet arbeidsongeschikt

heidsverzekering zelfstandigen (WAZ). 

Dat werd een fiasco dat de zelfstandigen 

veel geld heeft gekost en weinig anders 

heeft opgeleverd. 

In de tweede plaats is deze aanpak enkel 

ingegeven als poging om via die weg 

vermeende oneerliJke concurrentie 

tussen werknemers en zelfstandigen te 

lijf te gaan. 

Daarom hebben zo'n 20 belangenorgani

saties voor zelfstandigen, waaronder de 

VLOK, aan minister Koolmees van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid een ander 

voorstel gedaan. 

Voor werknemers geldt de WIA: Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, 

namelijk: 

* De WGA-uitkering (Werkhervatting

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), die is 

voor een werknemer, die 2 Jaar of langer 

ziek is en (in de toekomst) kan werken. 

* De !VA-uitkering (Inkomensvoorziening 

Volledig Arbeidsongeschikten), indien de 

kans op herstel en weer gaan werken

niet of nauwelijks meer aanwezig is. 

Voorgesteld wordt om álle werkenden

toegang te geven tot de IVA. Voor

zelfstandigen zou deze uitkering na 

twee jaar volledige (meer dan 80%)

arbeidsongeschiktheid moeten ingaan1
. 

De premie voor die verzekering zal naar

verwachting beperkt zijn. Bovendien ben

Je verzekerd zónder uitsluiting van

bepaalde medische risico's, wat bij 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

nogal eens problemen oplevert. 

Bovendien loopt de uitkering tot het 

moment dat Je de AOW-leeftiJd bereikt. 

Het is dan aan de zelfstandige om de 

eerste twee jaar zelf te regelen, 

biJvoorbeeld via aan broodfonds. En dat 

geldt ook voor het geval je flink 

arbeidsongeschikt (maar minder dan 

80%) raakt voor langer dan twee jaar. Wil 

Je meer weten, bezoek dan onze site 

www.vlok.nl. 

Inmiddels ziet de VLOK zich ook vanuit 

wetenschappelijke hoek gesteund. 
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Onder de titel 'Het betere werk'heeft de 

Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid op 15 januari 2020 

negen aanbevelingen aan de regering en 

het parlement gedaan. Deze stelt dat om 

het werk beter te maken drie zaken van 

belang ziJn, te weten: meer grip op geld, 

meer grip op het werk en meer grip op 

het leven. 

Bij het onderdeel Meer grip op geld lezen 

we in het rapport als tweede aanbeve

ling: 

"Ontwikkel een stelsel van contractneu

trale basisverzekeringen en voorzienin

gen voor alle burgers, een stelsel dat past 

bij de nieuwe wereld van werk''. 

Voor die ontwikkeling is nu vanuit de 

zelfstandigen een eerste aanzet 

gegeven. 

vlok.nl 

1 Voor werknemers geldt, dat de 

werkgever de eerste twee Jaar het loon 

moet doorbetalen. 
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