
   

Algemene Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid 

In december 2015 heeft het CDA een voorstel ingebracht voor de inrichting van een Algemene 

Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. De minister van SZW laat de SER een 

advies uitbrengen over dit voorstel. Stichting ZZP Nederland heeft naar aanleiding van het voorstel 

eind december 2015 een achterbanraadpleging georganiseerd met reactie van 4500 respondenten. 

Aan de hand van deze achterbanraadpleging en de bevindingen daarvan heeft Stichting ZZP 

Nederland deze notitie samengesteld.  

Basisverzekering, het CDA-voorstel 

Het CDA-voorstel behelst in grote lijnen de vorming van een groot collectief ter afdekking van het 

risico op arbeidsongeschiktheid voor de duur van twee jaar met verplichte deelname voor alle 

werkenden. Deze basisverzekering kan voor zzp’ers dienen als overbrugging van inkomensverlies bij 

arbeidsongeschiktheid voor de duur van twee jaar. Daarnaast kan men zich vrijwillig aanvullend 

verzekeren met betrekking tot uitkeringshoogte en uitkeringsduur. Werkgevers kunnen met de 

basisverzekering het risico van de bestaande verplichting tot loondoorbetaling deels afdekken. Voor 

werknemers zou deze basisverzekering het voorportaal van de WIA kunnen vormen 

De belangen van de verschillende actoren 

 De zzp’er wil zich vrijwillig kunnen verzekeren tegen het inkomensrisico van 

arbeidsongeschiktheid met acceptatie, zonder uitsluitingen, tegen een betaalbare prijs. 

 De werkgever wil het risico van loondoorbetaling vermijden en stoot nu werknemers met 

een hoog risico af naar de flexmarkt. Als dit risico kan worden afgedekt door middel van deze 

basisverzekering, zal men naar verwachting minder geneigd zijn om werknemers af te stoten 

en wellicht relatief meer werknemers in dienst willen aannemen en behouden. 

 De werknemer heeft belang bij een duurzaam dienstverband, maar vooral bij werkzekerheid. 

 De overheid wil niet dat onverzekerde zzp’ers een bovenmatig beroep op het sociale vangnet 

doen en wil daarom de verzekeringsgraad van zzp’ers stimuleren. 

 De overheid wil duurzame arbeidsrelaties tussen werknemers en werkgevers stimuleren. 

Draagvlak 

Stichting ZZP Nederland vindt het belangrijk, dat zelfstandige ondernemers zich kunnen uitspreken 

over de verschillende elementen van het voorstel aangaande deze basisverzekering en heeft daartoe 

de achterban geraadpleegd. Uit het achterbanonderzoek blijkt overduidelijk, dat zzp’ers als 

ondernemer hun eigen zaken willen regelen en de vrijheid van ondernemen voor eigen rekening en 

risico willen blijven koesteren. Over het algemeen heeft men een afkeer van opgelegde 

verplichtingen, met name als men het eigen belang daarvan niet direct ziet. Verplichte aansluiting bij 

de WIA (werknemersverzekering) is dus in het geheel niet aan de orde, van de mogelijkheid tot 

vrijwillige voortzetting van de WIA na een dienstverband wordt weinig gebruik gemaakt. Deelname 



   

aan een basisverzekering voor twee jaar zal slechts voldoende draagvlak vinden, indien daardoor een 

aantal belangrijke knelpunten met betrekking tot individuele verzekeringen zullen worden opgelost. 

Bovendien is de groep zeer divers samengesteld als het gaat om de noodzaak tot afdekking van het 

inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid. Hoe lager het inkomen, des te lager het inkomensrisico is. 

Wie niet afhankelijk is van het inkomen als zzp’er omdat het gaat om een bijverdienste of een 

onbeduidend onderdeel van het gezinsinkomen, ziet niet de noodzaak van verzekeren. Voor wie 

beschikt over voldoende vermogen als buffer om enige jaren te overbruggen, is dat eveneens het 

geval.  

Uit de respons blijkt overigens wel, dat het risicobewustzijn van zzp’ers in de afgelopen periode is 

toegenomen. Een meerderheid vindt, dat men onvoldoende is verzekerd en wil daarop ook actie 

ondernemen of heeft daartoe pogingen ondernomen. Doordat men echter is aangewezen op 

individuele verzekeringsproducten waar men inhoudelijk te weinig grip op denkt te hebben, is er veel 

koudwatervrees. Daarbij speelt ook het bestaande imago van financiële producten in het algemeen 

een belemmerende rol. 

Benoemde knelpunten Individuele verzekeringen 

De door onze achterban benoemde knelpunten, die zij momenteel ervaren of denken te gaan 

ervaren bij individuele verzekeringen, weerhouden er hen in belangrijke mate van om zich voldoende 

te verzekeren. De door de AFM vereiste dekking van deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op 

individuele basis, gaat veel verder dan de dekking van de WIA. Het gevolg daarvan is een relatief 

hogere premie. Tegelijkertijd werken verzekeraars met risicoselectie, zodat de hogere risico’s relatief 

meer premie betalen. Over het algemeen stijgt het risico met de leeftijd, zodat de combinatie van 

leeftijd en risicovolle arbeid leidt tot hoge premies en in veel gevallen ook tot non-acceptatie. 

 Een basisverzekering voor de duur van twee jaar met een basale uitkering is eerder door een enkele 

verzekeraar op de markt gebracht en vervolgens door de AFM gewogen en te licht bevonden, omdat 

men uitgaat van de noodzaak en wenselijkheid van een hogere dekking voor een lange periode. 

Het gedrag van verzekeraars inzake uitsluitingen, leeftijdsgrens en non-acceptatie is misschien wel 

begrijpelijk, maar helpt zzp’ers niet verder en dat is veelal een reden om dan maar niet te 

verzekeren. De negatieve ervaringen die sommigen hebben met betrekking tot het vaststellen van 

een uitkering, gaan als een lopend vuurtje en zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen in 

verzekeraars en tussenpersonen. De grote reserve tegenover een door de overheid verplicht 

gestelde regeling, die wordt uitgevoerd in de markt, is daar voor een belangrijk deel op terug te 

voeren. Voor de meesten is bovenal de angst voor beperking van de ondernemersvrijheid het 

belangrijkste motief om tegen verplichte regelingen te zijn. 

Vrijwillige deelname WIA ? 

De mogelijkheid om de WIA vrijwillig voort te zetten na afloop dienstverband lijkt een voor de hand 

liggend alternatief, maar is voor het overgrote deel van de zzp’ers niet passend en met name niet in 

beeld. Deze mogelijkheid is slechts van toepassing op diegenen die kort na afloop van hun 



   

dienstverband een aanvraag daartoe doen bij de UWV. In de meeste gevallen heeft men geen kennis 

van deze mogelijkheid en bij de start van het ondernemerschap is er te weinig prioriteitsgevoel, 

zodat de aanvraagtermijn meestal verstrijkt, voordat men zich meldt. Bijna de gehele groep van 

zzp’ers, die onvoldoende verzekerd zijn, is uitgesloten, omdat het niet gaat om vrijwillige deelname,  

maar om vrijwillige voortzetting, aansluitend op een dienstverband. 

Vrijwillige deelname aan de WIA, ongeacht arbeidsverleden, zou voor een aanzienlijke groep zzp’ers 

wellicht aantrekkelijk kunnen zijn. De polisvoorwaarden en de dekking dienen dan wel van de nodige 

flexibiliteit te worden voorzien, zodat recht wordt gedaan aan de specifieke positie van ondernemer. 

Verzekeren inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid 

Het kabinet wil vermijden, dat zzp’ers doordat ze onvoldoende zijn verzekerd, uiteindelijk een 

relatief hoger beroep op een bijstandsuitkering moeten doen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. 

ZZP’ers willen als zelfstandig ondernemer het inkomensrisico op hun eigen manier afdekken en 

hebben daarbij vooral behoefte aan de flexibiliteit, die past bij hun specifieke situatie.  

Het is evident, dat zelfstandige ondernemers ook bij langdurige arbeidsongeschiktheid niet bij de 

pakken neerzitten, maar de bakens verzetten, zodat zij ook met gezondheidsbeperkingen hun 

onderneming op een andere wijze kunnen voortzetten. Een basisverzekering voor een korte periode 

(bv twee jaar) zou daarbij een welkome overbrugging kunnen vormen. Dat past helemaal in het 

overheidsbeleid van participatie en reïntegratie.  

Het risico op volledige uitval blijft altijd onvoorzien aanwezig, maar is beduidend kleiner dan het 

algemene arbeidsongeschiktheidsrisico en daardoor tegen een relatief lage premie te verzekeren. 

Een gedifferentieerd aanbod als aanvulling op een basisverzekering zal voor de meeste zzp’ers beter 

passen bij hun situatie als ondernemer, dan welke generieke regeling ook. 

Welbegrepen eigenbelang 

Het is voorstelbaar, dat veel zzp’ers zouden willen deelnemen aan een basisregeling, indien de 

bovengenoemde knelpunten van de individuele (aanvullende) verzekering daardoor grotendeels 

zouden worden vermeden. Een betaalbare basisverzekering met een nominale basisuitkering voor de 

duur van twee jaar, zonder uitsluitingen en met volledige acceptatie  kan de brug vormen naar 

aanvullende verzekeringen op vrijwillige basis met een gedifferentieerd aanbod, dat passend is bij de 

situatie en de positie van zzp’ers. Bij uitvoering daarvan in de markt door verzekeraars, zou de 

overheid daarvoor een wettelijk kader kunnen scheppen. Vanwege de grote diversiteit van de groep 

zelfstandigen en hun natuurlijke afkeer van opgelegde verplichtingen zou een opting out of  een 

dispensatiemogelijkheid noodzakelijk zijn om voldoende draagvlak te vinden.  

Basisverzekering voor werkenden 

Arbeidsongeschiktheid is een universeel en onvoorzienbaar risico voor alle werkenden. Dat geeft 

aanleiding om de mogelijkheden en het draagvlak te onderzoeken voor een algemene 

basisverzekering arbeidsongeschiktheid met de genoemde kenmerken. De synergie-effecten zijn van 

belang voor alle actoren op de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen het eigen risico van twee jaar 



   

loondoorbetaling afdekken, werknemers blijven langer hun dienstverband behouden, zelfstandige 

ondernemers hebben een basis die als overbrugging kan dienen en de knelpunten van individueel 

verzekeren wegneemt en de overheid kan een bovenmatig beroep op het sociale vangnet beperken. 

Wettelijk kader uitvoering 

Uit de Achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland blijkt eens te meer, dat er een algemeen 

verbreid wantrouwen is ontstaan ten aanzien van financiële producten, ook als daar een wettelijk 

kader voor zou worden ontwikkeld met een generieke verplichting tot deelname. De afwerende 

houding tegenover verplichtstelling door de overheid is mede ingegeven door de angst dat men dan 

zou zijn overgeleverd aan marktpartijen zonder ontsnappingsmogelijkheid. Als er geen vertrouwen is, 

ontstaat er geen draagvlak. Het is aan de overheid om dit vertrouwen te herstellen door een 

transparant en evenwichtig wettelijk kader te scheppen, waarin de zzp’er als ondernemer tot zijn 

recht komt. 

De maatschappelijke rol van verzekeraars 

Het door onze achterban uitgesproken wantrouwen in financiële producten, die worden aangeboden 

in de verzekeringsmarkt, zou door verzekeraars als een bittere pil kunnen worden beschouwd, die 

men onterecht krijgt toegediend. De positieve keerzijde daarvan is, dat het risicobewustzijn van 

zzp’ers is toegenomen en dat men blijkbaar toch op zoek is naar risicodeling in een collectief. De 

toename van het aantal regionale broodfondsen in de afgelopen periode geeft daar blijk van, hoewel 

dit concept uiteindelijk geen soelaas kan bieden. Het zou de moeite waard zijn om te onderzoeken 

op welke wijze er beroepscollectieven zouden kunnen worden gevormd, waarin evenwichtige 

risicodeling zou kunnen leiden tot voldoende dekking tegen een betaalbare prijs.  

Een andere ingang zou kunnen worden gevonden, door aansluiting te zoeken bij de bestaande 

Zorgpolis in een combi-aanbod met preventieve elementen, toegang tot de z.g. pago (periodiek 

arbeidsgeneeskundig onderzoek) en een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid in een 

cafetariamodel. De overheid zou daarbij een faciliterende rol kunnen spelen.  

Niet over ons, maar met ons  

Stichting ZZP Nederland heeft in de afgelopen jaren een informerende en adviserende rol vervuld, 

maar vooral ook goed geluisterd naar de achterban. De zzp’ers, die de achterban vormen van 

Stichting ZZP Nederland zijn zich in toenemende mate bewust van het risico op inkomensderving bij 

arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid is een universeel arbeidsrisico, maar door de grote 

diversiteit in situatie en het feit dat men ondernemer is, acht men verplichte deelname aan een 

generieke regeling niet passend. Het instellen van een basisverzekering voor werkenden is voor 

zzp’ers slechts een optie, indien er ook een opting out mogelijkheid is. Daarmee is er eerder sprake 

van een voorziening, dan van een verplichting. 

In onze achterbanraadpleging is een aantal voorwaarden geformuleerd, waaraan een dergelijke 

basisverzekering zou moeten voldoen om draagvlak te genereren voor deelname. Stichting ZZP 



   

Nederland is van harte bereid tot een inhoudelijke inbreng en deelname aan het proces van  

uitwerking op basis van bovenstaande overwegingen. 

 

Maarten Post 

Voorzitter Stichting ZZP Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


