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Aan	  de	  Leden	  van	  de	  Commissie	  Financiën	  
	  
	  
Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  uitnodiging	  om	  een	  reactie	  te	  geven	  naar	  aanleiding	  van	  het	  
rapport	  van	  de	  Commissie	  Verzekeraars.	  Dit	  position	  paper	  is	  van	  FNV	  Zelfstandigen	  en	  
ZZP	  Nederland	  gezamenlijk.	  
	  
Algemene	  opmerkingen	  over	  het	  onderzoek	  
	  
Het	  belang	  van	  het	  rapport	  zit	  voor	  ons	  vooral	  in	  de	  blik	  naar	  de	  toekomst	  die	  als	  een	  
krachtige	  rode	  draad	  door	  het	  rapport	  is	  geweven.	  Zo	  is	  er	  oog	  voor	  de	  flexibiliserende	  
arbeidsmarkt.	  Dat	  blijkt	  bijvoorbeeld	  uit	  aanbeveling	  3,	  waarin	  staat	  dat	  er	  gekeken	  
moet	  worden	  naar	  het	  vergroten	  van	  de	  mogelijkheden	  om	  pensioenen	  en	  
verzekeringen	  tussen	  de	  verschillende	  soorten	  aanbieders	  over	  te	  dragen.	  	  	  
	  
In	  het	  onderzoek	  wordt	  ook	  het	  belang	  van	  voorlichting	  en	  informatie	  benoemd.	  Ook	  
daar	  zijn	  we	  het	  mee	  eens.	  Met	  name	  bij	  schadeverzekeringen	  is	  er	  veel	  informatie	  op	  
internet	  te	  vinden.	  Dit	  is	  een	  goede	  ontwikkeling,	  maar	  er	  moet	  nog	  iets	  bij	  komen.	  De	  
meeste	  vergelijkingssites	  gaan	  vooral	  over	  het	  gedeelte	  van	  het	  oriënteren	  tot	  en	  met	  
het	  sluiten	  van	  de	  polis.	  Het	  gaat	  over	  de	  hoogte	  van	  de	  premie	  en	  de	  dekking.	  
	  
Wat	  minstens	  zo	  belangrijk	  is,	  is	  de	  informatie	  hoe	  de	  verzekeraar	  zich	  gedraagt	  op	  het	  
moment	  dat	  er	  een	  schade	  wordt	  gemeld.	  We	  merken	  bij	  de	  behandeling	  van	  deze	  zaken	  
voor	  onze	  leden	  dat	  er	  grote	  verschillen	  in	  kwaliteit	  zitten	  tussen	  de	  verzekeraars.	  Voor	  
sommige	  verzekeraars	  zijn	  we	  nog	  nooit	  bij	  het	  Kifid	  geweest,	  voor	  anderen	  heel	  vaak.	  
Informatie	  hierover	  is	  lastig	  te	  vinden.	  Hoe	  weet	  je	  vooraf	  of	  een	  verzekeraar	  soepel	  of	  
lastig	  met	  uitkeren	  is?	  Hoe	  weet	  je	  bij	  een	  aov	  wat	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
arbeidsdeskundige	  is?	  Zitten	  er	  addertjes	  onder	  het	  gras	  in	  de	  polisvoorwaarden?	  
Hoeveel	  klachten	  ontvangt	  een	  verzekeraar	  jaarlijks?	  Hoe	  vaak	  maakt	  de	  verzekeraar	  
gebruik	  van	  een	  en	  bloc	  wijziging?	  
	  
Het	  zou	  de	  branche	  goed	  doen	  om	  veel	  meer	  informatie	  transparant	  te	  maken	  over	  de	  
kwaliteit	  van	  verzekeraars	  nadat	  een	  verzekerde	  een	  polis	  heeft	  afgesloten	  of	  een	  	  
	  



	   	   	  
	  
	  
schademelding	  heeft	  gedaan.	  Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  de	  branche	  dit	  zelf	  oppakt,	  maar	  als	  
dat	  niet	  zo	  is	  dan	  is	  een	  verplichtstelling	  een	  ultimum	  remedium.	  Neem	  de	  zorgsector.	  	  
Sinds	  een	  aantal	  jaar	  zijn	  zorginstellingen	  verplicht	  om	  bijvoorbeeld	  sterftecijfers	  te	  
publiceren.	  Dit	  heeft	  tot	  meerdere	  vergelijkingssites	  geleid	  en	  tot	  meer	  transparantie	  
over	  de	  kwaliteit	  van	  zorginstellingen.	  
	  
Informatie	  over	  het	  gedrag	  van	  verzekeraars	  nadat	  er	  een	  schade	  is	  gemeld,	  is	  deels	  
bekend	  bij	  tussenpersonen.	  Helaas	  is	  de	  kwaliteit	  van	  de	  adviezen	  nog	  onvoldoende.	  Zo	  
concludeert	  de	  AFM	  op	  basis	  van	  haar	  eigen	  onderzoek	  uit	  april	  dit	  jaar.	  Adviseurs	  
zouden	  zich	  onvoldoende	  verdiepen	  in	  de	  persoonlijke	  situatie,	  en	  hebben	  te	  weinig	  
informatie	  om	  tot	  een	  zorgvuldig	  advies	  te	  komen. In	  praktijk	  betekent	  dit	  volgens	  de	  
AFM	  voor	  de	  individuele	  klant	  een	  aanzienlijk	  risico	  op	  een	  te	  uitgebreide	  
verzekeringsdekking,	  waardoor	  hij	  relatief	  veel	  premie	  betaalt.	  Klanten	  kunnen	  
hierdoor	  ten	  onrechte	  afzien	  van	  het	  sluiten	  van	  een	  aov.	  Dit	  rapport	  onderstreept	  de	  
noodzaak	  	  voor	  meer	  transparantie	  over	  verzekeraars	  en	  hun	  gedrag	  bij	  schades,	  zodat	  
zzp’ers	  (en	  alle	  andere	  klanten)	  een	  weloverwogen	  en	  bewuste	  keuze	  kunnen	  maken.	  	  
	  
Oudedagsvoorziening	  
	  
We	  kunnen	  het	  niet	  genoeg	  benadrukken:	  oudedagsvoorziening	  en	  aov	  zijn	  twee	  
wezenlijk	  andere	  dingen.	  
	  
Voor	  een	  oudedagsvoorziening	  geldt	  dat	  het	  iets	  is	  dat	  je	  kunt	  plannen.	  Je	  kunt	  er	  naar	  
toe	  leven	  en	  je	  financiële	  planning	  maken.	  Voor	  de	  ene	  zzp’er	  is	  voortzetting	  bij	  het	  
werknemerspensioenfonds	  ideaal,	  de	  ander	  heeft	  een	  bedrijf	  dat	  het	  nodige	  oplevert	  bij	  
verkoop,	  de	  een	  heeft	  een	  eigen	  woning	  en	  weer	  een	  ander	  wordt	  pas	  zelfstandig	  een	  
paar	  jaar	  voor	  de	  pensioengerechtigde	  leeftijd.	  Een	  verplicht	  pensioen	  of	  een	  one	  size	  
fits	  all	  regeling	  zijn	  vanuit	  de	  diversiteit	  van	  de	  groep	  en	  de	  voorspelbaarheid	  van	  de	  
gebeurtenis	  niet	  opportuun.	  Voorlichting	  en	  bewustwording	  blijven	  onverkort	  
belangrijk.	  
	  
Er	  is	  wel	  behoefte	  aan	  innovatie.	  Om	  deze	  reden	  zijn	  we	  gecharmeerd	  van	  het	  idee	  van	  
het	  “hypotheekpensioen”.	  Dit	  idee	  is	  de	  moeite	  waard	  om	  verder	  uitgewerkt	  te	  worden.	  
	  
Aov	  
	  
De	  arbeidsongeschiktheidsverzekering	  is	  een	  hot	  item	  in	  zzp-‐land.	  De	  lage	  
verzekeringsgraad	  onder	  zzp’ers	  wordt	  steeds	  vaker	  als	  een	  maatschappelijk	  probleem	  
gezien.	  Een	  oplossing	  die	  vaak	  wordt	  genoemd	  is	  een	  verplichte	  aov.	  FNV	  Zelfstandigen,	  
ZZP	  Nederland	  en	  vier	  andere	  ZZP-‐organisaties	  hebben	  een	  groot	  onderzoek	  uitgevoerd	  
en	  zelfstandigen	  zelf	  gevraagd	  wat	  zij	  vinden	  van	  een	  verplichte	  aov.	  Helaas	  zijn	  de	  
resultaten	  nog	  niet	  bekend.	  Wij	  verwachten	  deze	  binnen	  twee	  weken	  met	  u	  te	  kunnen	  
delen.	  
	  
	  



	   	   	  
	  
	  
Een	  van	  de	  knelpunten	  van	  de	  huidige	  aov	  is	  dat	  de	  mensen	  die	  de	  verzekering	  het	  
hardste	  nodig	  hebben,	  deze	  het	  lastigste	  kunnen	  krijgen.	  Je	  ziet	  dat	  verzekeraars	  ook	  	  
aparte	  producten	  ontwikkelen	  voor	  de	  lichte	  risico’s.	  Een	  product	  waar	  alleen	  
ondernemers	  toegang	  tot	  hebben	  die	  licht	  werk	  doen	  en	  jonger	  zijn	  dan	  50,	  levert	  voor	  
deze	  groep	  wellicht	  een	  lagere	  premie	  op,	  maar	  het	  ondermijnt	  de	  solidariteit.	  Want	  
voor	  de	  zware	  beroepen	  wordt	  de	  premie	  nog	  hoger.	  Dit	  vinden	  wij	  een	  ongewenste	  
ontwikkeling.	  	  
	  
Kortom,	  goed	  dat	  er	  veel	  aandacht	  is	  in	  het	  onderzoek	  voor	  zzp’ers	  en	  hun	  specifieke	  
behoeften.	  Het	  belangrijkste	  verbeterpunt	  voor	  ons	  is	  de	  beschikbaarheid	  van	  
informatie	  over	  verzekeraars	  en	  hun	  producten	  nadat	  het	  polis	  is	  afgesloten.	  
	  
Tot	  zover	  onze	  bijdrage.	  
	  
	  


