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zzp’ers worden wel eens ‘zelfstandigen zonder polis’ genoemd. 
Lang niet iedere zelfstandige heeft een aOV, en onder de zzp’ers 
is de verzekeringsgraad voor aOV’s laag te noemen. zelfs zo laag, 
dat diverse regeringspartijen in de verkiezingsprogramma’s hebben 
gepleit voor een verzekeringsplicht. Hoe ziet de (fiscale) wereld van  
de zzp’er eruit, als het gaat om arbeidsongeschiktheid? Duidelijk  
wordt dat dé homogene zzp’er niet bestaat. 

De zzp’er en 
arBeidsOngeschiktheid

E
r is veel onderzoek ge-
daan onder de onder-
nemers in Nederland. 
Zo is er een rapport 
van het Verbond van 
Verzekeraars (De rati-

onele ondernemer), cijfers van de 
Kamer van Koophandel en ook het 
Economisch Instituut Midden- en 
Kleinbedrijf (EIM) heeft een rap-
port uitgebracht, getiteld Onder-
nemer voor de toekomst. De getal-
len die hierna genoemd worden, 
komen uit deze rapporten.

cijfers
Er is af en toe verwarring over de 
aantallen ondernemers en de de-
finiëring ervan. Zo zijn er zzp’ers, 
maar ook ozp’ers. De zzp’er levert 
arbeid (en kan vergeleken worden 
met een werknemer). Dit zijn er 
circa 350.000. De ozp’er is een 
ondernemer zonder personeel. 
Deze komt met name voor in de 
landbouw, handel, horeca en de 
reparatiebranche; bij elkaar zijn 
dat er zo’n 275.000.

In Nederland zijn er rond de 1,1 
miljoen ondernemers. Daarvan 
zijn er veel met een mkb-onder-
neming, namelijk zo’n 800.000. 
Binnen deze groep zijn er circa 
600.000 zzp’ers en ozp’ers; een 
respectabel aantal. Het aantal 
startende ondernemers is ook 
nog steeds stijgende; van 76.000 
in 2005 tot 140.000 in 2011. Er 
is wel een verwachting dat het 

aantal starters in 2012 zal dalen, 
gezien de verslechterende econo-
mische situatie. 
 Er zijn sectoren waar het aantal 
ondernemers een stijgende lijn 
kent, maar er zijn ook sectoren 
met een daling. De groeisectoren 
zijn met name de bouw, zakelijke 

dienstverlening en de zorg. De da-
ling van het aantal ondernemers 
bevindt zich in de landbouw en in 
de detailhandel. 

verzekeringsdichtheid
De zzp’er loopt een risico op ar-
beidsongeschiktheid en kan hier-
voor een AOV sluiten. Of hij dit 
doet hangt van een aantal zaken 
af, blijkt uit de onderzoeken. Het 
kan gaan om een grotere risico-
perceptie (bouw of landbouw), 
maar het kan ook gaan om de 
mate van afhankelijkheid van het 
ondernemersinkomen. Van de 
zzp’ers is zo’n 27 procent verze-
kerd voor het risico van arbeids-
ongeschiktheid. Het EIM geeft 
hierbij aan dat dit sterk varieert 
met het ondernemersinkomen. Is 
de ondernemer sterk afhankelijk 

van dit inko-
men, dan is er 
sprake van cir-
ca 50 procent 
verzekerings-
dichtheid. Bij 
geen of geringe 

afhankelijkheid is het percentage 
tussen 8 tot 18 procent. Daarnaast 
blijkt uit het EIM-onderzoek: zij 
die zich niet verzekerd hebben, 
gaan dit ook niet doen.
 Van de ondernemers is 25 pro-
cent volledig afhankelijk van de 
inkomsten uit het bedrijf. Deze 
ondernemers werken dan ook veel 
uren in of voor de onderneming. 
Maar er is ook iets nieuws in op-
komst: de parttime-ondernemer. 
Het gaat dan veelal om onderne-
mers van het vrouwelijke geslacht 
die zo goed als niet zijn aangewe-
zen op de inkomsten uit het be-
drijf. Volgens de begroting van het 
Ministerie van SZW over 2012 is 
het aantal parttime-ondernemers 
32 procent van het totaal. 
 Van degenen die niet volledig 
afhankelijk zijn van het inkomen 
van de onderneming (75 procent) 
heeft 37 procent zelf ook andere 

er zijn in nederland circa 
600.000 zzp’ers en ozp’ers; 
een respectabel aantal
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inkomsten en 23 procent een 
mede-onderhouder. 38 procent 
heeft geen andere inkomsten.
 Verder spelen de volgende 
zaken een rol bij de verzekerings-
dichtheid van de AOV:
 - leeftijd: zowel de jongere als de 

oudere zelfstandige is minder 
vaak verzekerd;

 - inkomen: zowel laag als hoog 
inkomen leidt tot niet-verzeke-
ren;

 - sector: er is een groot onder-
scheid zichtbaar binnen secto-
ren. 

Een ondernemer kan ook an-
dere inkomstenbronnen hebben 
(meestal slechts uit één bron): 
20 procent van alle ondernemers 
heeft een baan. Hoe minder af-
hankelijk van het inkomen van 
het bedrijf, des te vaker er ook 
sprake is van een loondienstver-
band. Met andere woorden; ze 
doen het ondernemen er een beet-
je bij. Daarnaast kan er ook een 
pensioenuitkering zijn, inkomsten 
uit een andere onderneming of 
een uitkering. Waarom ze een 
baan hebben, heeft te maken met 
fi nanciële zekerheid bij gezond 

de onverzekerde 
ondernemer staat niet te 
springen om zich alsnog 
later te verzekeren

zzp’ers denken allemaal 
anders over het risico van 
arbeidsongeschiktheid

blijven, maar 
ook bij ziekte 
en werkloos-
heid. 

De onverzeker-
de ondernemer staat niet te sprin-
gen om zich alsnog later te gaan 
verzekeren. Een groot deel zegt 
vrijwel zeker niet (65 procent). 
Toch geeft tussen 20 en 25 pro-
cent aan ‘misschien nog wel eens’ 
over het verzekeren van arbeids-
ongeschiktheid na te denken. 
Verder zijn de volgende onder-
zoeksresultaten opvallend:
 -  De zzp’er is sterk afhankelijk 

van één opdrachtgever. Is er 
dan wel sprake van onderne-
merschap en loopt de opdracht-
gever een ‘werknemersrisico’?

 - 43 procent heeft een inkomen 
lager dan 10.000 euro. 

 - De zzp’er is over het algemeen 
hoger opgeleid, hoger dan 
het gemiddelde werknemers-
bestand. Dit verschilt wel per 
sector; in de bouw is het oplei-
dingsniveau lager. De ozp’er is 
ook vaak lager opgeleid. 

 - 74 procent kan een periode van 
een jaar overbruggen, fi nanci-

eel gezien. 10 
procent geeft 
aan dat ze tus-
sen een en zes 
maanden kun-
nen overbrug-
gen.

 - 47 procent is op termijn niet 
in staat om het wegvallen van 
inkomen op te vangen.

 - Er wordt veel vanuit loondienst 
gestart. 84 procent heeft een 
eenmanszaak en 16 heeft een bv. 

De VU Amsterdam heeft onder-
zoek verricht naar het anticiperen 
op noodsituaties van onderne-
mers, voor de komende tien jaar. 
Hierbij is ook gekeken naar de 
verwachting van de ondernemer 
ten aanzien van het risico van 
langdurige ziekte en arbeidson-
geschiktheid. Daaruit kwam naar 
voren dat ondernemers verwach-
ten dat de kans hierop groot is 
(ziekte 25 procent en arbeidson-
geschiktheid 28 procent), dat dit 
in beide gevallen rond 20 procent 
gevaar oplevert voor de continu-
iteit, maar dat 45 procent niet 
anticipeert op dit risico. 

de Ondernemer en de fiscus
Een ondernemer wordt als IB-
ondernemer (ondernemer voor de 
inkomstenbelasting) gezien als er 
sprake is van ondernemerschap. 
Een van de kenmerken is hierbij 
het urencriterium; als er minstens 
1.225 uren worden gemaakt zijn 
er fi scale voordelen. Deze voor-
delen kunnen redenen zijn om 
als zzp’er verder te willen werken 
in plaats van als werknemer. De 
ondernemer houdt van het bruto-
inkomen (resultaat uit de onder-
neming) netto veel meer over dan 
een werknemer of een DGA. Dit is 
ook een van de redenen om zzp’er 
te worden. 
 Toch is het voor AOV-advisering 
goed om te weten dat deze fi s-
cale voordelen zullen of kunnen 
wegvallen als er sprake is van 
arbeidsongeschiktheid. De vraag 
is namelijk of de ondernemer nog 
wel ondernemer is in de zin van 
de Wet inkomstenbelasting. 
 De voordelen die er zijn (en 
die wegvallen) zijn de aftrek van 
de (fi scale) oudedagsreserve, de 
zelfstandigenaftrek en de mkb-
winstvrijstelling. Verder geldt in 
veel gevallen het recht op arbeids-
korting niet meer.
 De ondernemer die gewend is 
aan een bepaald netto-inkomen 
uit het zzp-schap, houdt ineens 
veel minder netto over bij ar-
beidsongeschiktheid. 

afsluitend
Dé zzp’er bestaat niet. En ze 
denken allemaal anders over het 
risico van arbeidsongeschiktheid. 
Volgens de Wft-normen moet 
de adviseur een passend advies 
geven, rekening houdend met de 
fi nanciële positie en risicobereid-
heid, maar ook met de doelstellin-
gen van de ondernemer. Waarbij 
dan ook nog ná arbeidsonge-
schiktheid de fi scus een rol gaat 
spelen in de fi nanciële perceptie 
omdat er minder netto overblijft. 
Met al deze kenmerken in het 
achterhoofd is de AOV-advisering 
een zeer complex verhaal, of een 
wereld van gezond boerenver-
stand…  
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