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Vanaf 1 januari 2013 zal naar alle waarschijnlijkheid een provisieverbod voor nieuwe arbeids-

ongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) worden ingevoerd. Althans, dat was op 8 maart 2012 

nog het beeld tijdens een Algemeen Overleg van de Tweede-Kamercommissie voor Financiën. 

De val van het kabinet Rutte zal daar naar verwachting niet veel aan veranderen. En als het al 

een gevolg zal hebben (wat onwaarschijnlijk is, gezien de sentimenten in Den Haag richting de 

verzekeringsindustrie), dan zal het hoogstens leiden tot uitstel van executie: een wat verlate 

invoering. Maar komen gaat dat provisieverbod op nieuwe AOV’s, dat lijkt zeker. 

PROVISIELOZE AOV MAAKT 
CREATIEF ZIJN MAKKELIJKER

V

TOEGEVOEGDE WAARDE

VAN LOONDIENSTVERBAND 

NAAR ZELFSTANDIG 

ONDERNEMERSCHAP

Onterecht is die vermin-
derde aandacht voor de AOV 
van het UWV als vrijwillige 
voortzetting wel



Niet iedere AOV-verzekeraar 
doet direct automatisch bij 
een afwijkend acceptatie-
voorstel een oQ erte voor 
een Vangnet-AOV
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JAAR
75

VANGNET-AOV

De Vangnet-AOV heeft de vol-
gende kenmerken:
 - moet aangevraagd worden bin-
nen vijftien maanden na start 
als zelfstandige (inschrijvings-
datum Kamer van Koophandel 
is het uitgangspunt);

 - wordt alleen aangeboden in-
dien de AOV-verzekeraar waar 
een normale maatschappijpolis 
wordt aangevraagd om medi-
sche redenen geen aanbieding 
wenst te doen of alleen een 
afwijkend acceptatievoorstel;

 - de wachttijd is één jaar;
 - de uitkeringsdrempel ligt bij 25 
procent arbeidsongeschiktheid;

 - gangbare arbeid geldt als ar-
beidsongeschiktheidscriterium;

 - de uitkering bedraagt maxi-
maal 70 procent van minimum 
loon (maximaal 13.123 euro per 
jaar in 2012)

 - indexering geschiedt op basis 
van stijging wettelijk minimum 
loon;

 - de eindleeftijd is 65 jaar;
 - er geldt een vaste premie voor 
klasse 1, 2, 3 en 4 (tussen circa 
3.100 en €4.000 euro per jaar).

»
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LOS VAN ELKAAR

Wachttijd Ziektewet-
dekking 
via UWV

AOV met B-
rubriek met op 
de B-rubriek 
een wachttijd 
van een jaar

Twee 
dagen

Eerste 
twee jaar

Na twee jaar 
tot eindleeftijd, 
bijvoorbeeld 
65 jaar

VOORBEELD

VRIJWILLIGE VOORZETTING

Je kunt een vrijwillige verzekering binnenland afslui-
ten als je:
-  start als ondernemer;
-  de meewerkend echtgenoot of partner bent van 

een startende ondernemer;
-  directeur-grootaandeelhouder bent;
-  een WW-uitkering, een WIA-uitkering of een WAO-

uitkering gebaseerd op een arbeidsongeschikt-
heidsklasse van minder dan 45-55 procent hebt en 
je daarnaast begint met een eigen bedrijf;

-  alfahulp of (huishoudelijke) hulp bent bij een parti-
culier en minder dan drie dagen per week werkt;

-  jouw werk voor korte tijd onderbreekt.

Vrijwillige voorzetting bij het UWV heeft de volgende 
kenmerken:

 - aanvragen binnen vijftien maanden na start als 
zelfstandige (inschrijvingsdatum Kamer van Koop-
handel is het uitgangspunt);

 - geen medische selectie;
 - dekking voor Ziektewet, WIA (en WW*) mogelijk;
 - wachttijd twee dagen voor Ziektewetuitkering 
(maximale duur: 104 weken);

 - uitkeringsdrempel WIA 35 procent arbeidsonge-
schiktheid na wachttijd van 104 weken;

 - gangbare arbeid als arbeidsongeschiktheidscri-
terium;

 - uitkering maximaal 70 procent dagloongrens 
(maximaal 35.045,50 euro per jaar in 2012);

 - indexering facultatief (op basis van loonindex);
 - eindleeftijd 65 jaar.

* De WW-verzekering kan alleen afgesloten worden 
door alfahulpen of (huishoudelijke) hulp bij een 
particulier. Je kunt als alfahulp of particuliere (huis-
houdelijke) hulp alleen een WW-uitkering afsluiten 
in combinatie met een Ziektewetverzekering. De 
WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75 
procent en daarna 70 procent van het vrijwillig verze-
kerd dagloon.

Premiepe rcentages vrijwillige verzekeringen 2012

OMSCHRIJVING PREMIEPERCENTAGE

WIA 5,60

WW 2,80

Ziektewet algemeen 9,65*

Ziektewet voor alfahulpen 8,31*

*Als u naast deze vrijwillige verzekering ook een vrijwil-
lige WW-verzekering afsluit, krijgt u een korting van 0,51 
procent.
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EINDLEEFTIJD VANGNET AOV EN VRIJWILLIGE 

VOORZETTING UWA: TIP

De eindleeftijd op de Vangnet-AOV en op vrijwillige 
voorzetting van Ziektewet en WIA is 65 jaar. Indien 
een maatschappijpolis gezien het beroep alleen te 
sluiten is met een beperkte eindleeftijd, dan zijn er 
dus alternatieven!

Niet iedere AOV-verzekeraar 
doet direct automatisch bij 
een afwijkend acceptatie-
voorstel een oQ erte voor 
een Vangnet-AOV


