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Betreft: AOW-leeftijd en AOV Zelfstandigen

Groningen, 19-4-2018

Geachte heer W. Koolmees,
Naar aanleiding van onze recente achterbanraadpleging aangaande overheidsregelgeving, waar
zelfstandige ondernemers mee worden geconfronteerd, vragen wij uw aandacht voor het
volgende.
De verhoging van de AOW-leeftijd brengt negatieve effecten met zich mee voor zelfstandigen
die een AOV-polis hebben afgesloten. Doordat deze polissen in veel gevallen een eindleeftijd
kennen van 65 jaar, is de inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid gedurende minimaal twee
jaar niet meer afgedekt. Verzekeraars zijn er tot nu toe onvoldoende in geslaagd, om voor alle
groepen die dat wensen, een verlengingsaanbod te doen tegen een betaalbare prijs.
Zelfstandigen, die in de afgelopen periode op basis van hun AOV-polis een uitkering ontvingen,
worden geconfronteerd met stopzetting van die uitkering, voordat de AOW-leeftijd is bereikt.
Van een aantal zelfstandigen is de uitkering reeds gestopt, omdat zij de eindleeftijd reeds zijn
gepasseerd. Zij lijden directe inkomensschade.
Het is niet te verwachten, dat verzekeraars polissen gaan verlengen van zelfstandigen, die reeds
arbeidsongeschikt zijn en een uitkering ontvangen. Ook mensen met een hoger risico qua leeftijd
en beroep zullen tevergeefs een verzoek tot verlenging van de polis doen. Wij hebben hiervan
reeds een aantal voorbeelden gezien. Een verzekering neemt nu eenmaal geen ‘brandende
huizen’ in dekking. Wij verwachten wel dat de overheid, die er in dit geval voor heeft gekozen
om de spelregels te veranderen tijdens het spel, zijn verantwoordelijkheid neemt door de schade
voor deze zelfstandigen zoveel mogelijk te compenseren. De bestaande compensatieregeling is
volstrekt ondoelmatig en biedt bij lange na geen oplossing voor de ontstane inkomensschade,
die door toedoen van de overheid is ontstaan.
Wij verzoeken u de omvang van deze groep en de omvang van de schade vast te stellen. Verder
verzoeken wij u een adequate compensatieregeling te treffen of anderszins een oplossing te
bieden voor deze problematiek. De bestaande IOAZ-regeling zou hiervoor wellicht kunnen
worden aangewend, met dien verstande, dat er geen bijstandssituatie mag ontstaan.
Veel AOV-polissen kennen nog steeds een eindleeftijd die lager ligt dan de (schuivende) AOWleeftijd. Zelfstandigen, die er niet in slagen om op betaalbare wijze hun polis te laten verlengen,
zullen blijven worden geconfronteerd met het risico van inkomensschade bij (toekomstige)
arbeidsongeschiktheid. Dat maakt het noodzakelijk, dat verzekeraars standaard AOV-polissen
aanbieden met een eindleeftijd, die gelijk is aan de AOW-leeftijd. In de regeringsverklaring is
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opgenomen, dat u in gesprek gaat met de verzekeraars om de toegankelijkheid van individuele
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen te vergroten. Wij verzoeken u namens
onze achterban te bewerkstelligen, dat de eindleeftijd van AOV-polissen voortaan gelijk is aan
de AOW-leeftijd.
Voor zelfstandigen met zware beroepen, zoals de bouwnijverheid, geldt momenteel in de
meeste AOV-polissen een eindleeftijd van 55 tot 60 jaar. Dat is nu juist de leeftijd, waarop
medische klachten als gevolg van het beroep zich gaan openbaren. Voor jonge zelfstandigen is
dit een extra reden om niet verzekeren. Voor verzekeraars is dit een groep met een relatief hoog
risico op uitval.
De Arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft nog steeds te leiden onder een negatief imago; het
oordeel van zelfstandigen over de toegankelijkheid, uitsluitingen, hoge premies en nonacceptatie dragen bij aan de te lage verzekeringsgraad van zelfstandigen. Dat effect wordt nu
versterkt door de verschuiving van de AOW-leeftijd.
Stichting ZZP Nederland pleit voor een maximale toegankelijkheid van AOV’s voor zelfstandigen.
Wij menen dat het de verantwoordelijkheid is van de minister van SZW om hierin sturend op te
treden. Daarbij willen wij (nogmaals) aandacht vragen voor het voorstel, dat wij tijdens de
formatieperiode hebben ingebracht. Dit betreft ons voorstel voor een basisverzekering voor alle
werkenden, met een dekking voor algehele en blijvende arbeidsongeschiktheid. Wij zijn bereid
tot nadere toelichting.
Wij verzoeken u op korte termijn te bewerkstelligen, dat de genoemde problematiek tot een
voor onze achterban bevredigende oplossing komt. Dat is naar onze mening ook een
maatschappelijk belang. Stichting ZZP Nederland is van harte bereid om daar actief aan mee te
werken. Wij zien uw positieve reactie gaarne tegemoet.

Hoogachtend,

Maarten Post
Voorzitter Stichting ZZP Nederland
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