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Heel zelfstandig Nederland is te verzekeren voor gemiddeld €100 premie per maand

‘Verplichte inkomensafhankelijke AOV leidt tot
administratief monster’
Een mogelijke verplichte inkomensafhankelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
maakt de regeling om tot een goede zzp-AOV te komen voor zowel UWV als voor de zzp’er
nodeloos ingewikkeld. Een administratief monster dreigt te worden gecreëerd. Vooral
omdat de zzp’er jaarlijks een fluctuerend inkomen heeft. Een vast bedrag dat jaarlijks
wordt vastgesteld zou de regeling veel overzichtelijker maken stelt Maudie Derks,
oprichter van het Tulpenfonds. Het verzekeringsfonds werkt met premiegroepen van €50,
€100, €150 of €200 per maand.
Derks: ‘Het kabinet heeft jaren getobd met de positie van de zzp’er. Vandaar dat wij al sinds 2016
bepleiten dat de zzp’er zich moet gaan verzekeren. Het is niet wenselijk dat bijna 900.000
personen onverzekerd door het leven gaan. Of dit nu via een verplichting gaat, via de
zelfstandigheidsaftrek of via private verzekeringen, een AOV voor zzp’er is noodzakelijk. Het
wordt echt tijd dat de zzp’er dat ook inziet. Wel is het van belang dat we de oplossing zo makkelijk
mogelijk houden. Waarbij de zzp’er ook recht wordt aangedaan aan de positie die hij of zij heeft
gekozen: namelijk die van zelfstandige. Val de zzp’er dus niet nodeloos lastig met jaarlijkse
inkomens toetsingen. Dit kan echt per jaar enorm fluctueren. Maak de regeling zo simpel
mogelijk. Dan is uiteindelijk het draagvlak onder deze ondernemersgroep ook snel gerealiseerd.’
UWV of privaat?
Volgens de eerste signalen kan in het voorstel dat nog moet verschijnen de zzp’er beslissen of hij
voor de gedwongen optie via UWV wordt verzekerd of dat hij of zij zelf het heft in handen neemt.
Derks vervolgt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het mes dat nu wordt gezet op de keel van de zzp’er
effect gaat hebben. Nu is het aan de zzp’er om een keuze te maken. Vraag is uiteindelijk welke
premie moet worden betaald en wat de voorwaarden daarbij zijn. Een AOV hoeft helemaal niet
duur te zijn. Bij een verzekering die uitkeert op minimumloon, zoals nu uit de berichtgeving het
compromis lijkt te zijn dat op tafel ligt, zijn ook kortere wachttijden dan een jaar prima haalbaar
met een heel betaalbare premie. En een verzekering die uitkeert tot aan AOW. Als wij heel
zelfstandig Nederland zouden mogen verzekeren kan dat tegen een gemiddelde premie van €100
per jaar en een wachttijd van zes weken voordat de verzekering gaat uitkeren.’
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