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Waarom een
arbeidsongeschikt-
heidsverzekering voor
zelfstandigen?
De gevolgen van langdurige uitval door
ziekte of een ongeval zijn groot.

Zelfstandigen houden vaak buffers aan voor 
tegenvallers, maar een flinke terugval in 
inkomen valt niet zo maar jarenlang op te 
vangen voor iedereen.

Zelfstandigen
in Nederland

Ruim

Met verzekering
Wat verandert er met ons voorstel als een zelfstandige
langdurig niet meer kan werken na ziekte of een ongeval?

Behoud
meer

spaargeld

Zonder verzekering
Wat gebeurt er nu als een zelfstandige langdurig niet meer
kan werken na ziekte of een ongeval? 

Uitkering tot
start AOW

Moet spaargeld
aanspreken Raakt

mogelijk
huis kwijt

De standaardverzekering geldt 
voor zelfstandigen zonder personeel 
en je doet er automatisch aan mee. 

Daardoor worden risico’s gespreid.

Er vindt geen selectie plaats op 
leeftijd, beroepsrisico’s of kans
op ziekte. 

Max. dekking + uitkeringshoogte:
De verzekering dekt tot maximaal 
€ 30.000 bruto per jaar. De uitkerings-
hoogte is max. € 1.650 bruto per maand.

Wat stelt de Stichting van de Arbeid voor?

Toegankelijk Ruimte voor KeuzesBetaalbaar

Lisa, 32 jaar.
Heeft een koophuis en woont alleen

Afhankelijk van je eigen keuzes - inkomen 
vanaf € 20.000 bruto - bedraagt de premie 
indicatief tussen € 120 en € 220 bruto. 
Netto kan dit lager uitpakken.

Je kunt zelf je eigen risico bepalen. 

Het is mogelijk om een andere
of aanvullende verzekering af te 
sluiten. Zo lang deze maar voldoet 
aan de standaard. Ook behoud van 
je huidige verzekering is een optie.  

Het aandeel
zelfstandigen dat kiest

voor een verzekering daalt

24% 19%

2013 2018

1 mln

Hulp bij
terugkeer

in het werk

Valt terug op
bijstand €1050

per maand.

*De Stichting van de Arbeid overhandigt het voorstel aan het kabinet. Uit oogpunt van zorgvuldige uitwerking en invoering duurt het naar verwachting nog enkele jaren, voordat de verzekering er is. 

Mark, 32 jaar.
Heeft een koophuis en woont alleen

Eigen risico: 
Standaard is de wachttijd voordat 
de uitkering start 12 maanden.
Je kunt ook kiezen voor 6 of 24 
maanden. Zo houd je grip op de 
premiehoogte. 


