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De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 3 april 2007 
schriftelijk verzocht om een reactie te geven op een aan haar gerichte brief van 26 februari 
2007 van een bouw- en aannemersbedrijf over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 
 
Uit deze brief blijkt dat de briefschrijver vanuit de WAO een eigen bouw- en aannemersbedrijf 
is gestart. Hij beschrijft in zijn brief de problemen die hij ondervindt bij het afsluiten van een 
AOV. Hij geeft aan dat hij alleen een AOV kan afsluiten met uitsluitingen en met hoge 
premies. Naar zijn mening worden mensen die vanuit de WAO een eigen bedrijf starten nu 
gestraft, omdat zij zich niet kunnen verzekeren. Volgens hem is sprake van discriminatie en 
hiervoor vraagt hij de aandacht.  
 
Naar aanleiding van deze brief merk ik het volgende op.  
 
Sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), per 
1 augustus 2004, kunnen zelfstandigen zich op de private markt verzekeren tegen het risico 
van langdurige arbeidsongeschiktheid door middel van een reguliere AOV.  
Naast deze reguliere verzekering is er een alternatieve vangnetverzekering getroffen. Deze 
vangnetverzekering is in het leven geroepen met het oog op moeilijk verzekerbare risico’s.  
Het gaat dan om zelfstandigen die niet door middel van een reguliere AOV verzekerd kunnen 
worden omdat zij hiervoor zijn geweigerd of alleen met premieopslagen en/of uitsluitingen 
voor deze reguliere verzekering geaccepteerd kunnen worden vanwege een verhoogd 
arbeidsongeschiktheidsrisico. Op verzoek van het vorige kabinet heeft het Verbond van 
Verzekeraars deze vangnetverzekering in 2004 ontwikkeld voor de moeilijk verzekerbare 
risico’s. MKB-Nederland heeft destijds laten weten met deze vangnetregeling in te stemmen.  
Deze bijzondere regeling staat open voor startende zelfstandigen met een verhoogd 
arbeidsongeschiktheidsrisico en voor WAZ-gerechtigden die minder dan 25% 
arbeidsongeschikt worden verklaard.  
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Daarnaast bieden de Ziektewet, de WAO en de Wet WIA de mogelijkheid aan (ex-) 
werknemers, die starten als zelfstandige, om deze verzekeringen vrijwillig voort te zetten bij 
het UWV.  
Tot slot zij erop gewezen dat zelfstandigen die al een (gedeeltelijke) WAZ- of WAO-uitkering 
hebben, in aanmerking komen voor een verhoging van deze arbeidsongeschiktheidsuitkering 
bij toename van hun arbeidsongeschiktheid. 
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