
Wat gebeurt er als zelfstandigen arbeidsongeschikt worden? 
 
Iedereen die in Nederland in loondienst werkt, is verplicht verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen. Bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of baanverlies ben je daarmee als 
werknemer verzekerd van een uitkering om het inkomensverlies op te vangen. Voor zelfstandigen is 
het een ander verhaal. Zij hoeven zich niet verplicht te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Er 
liggen wel plannen om in de toekomst een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren 
voor deze groep werkenden, maar momenteel zijn IB-ondernemers alleen nog verplicht verzekerd 
voor de volksverzekeringen. Dit betekent dat zij geen recht hebben op een uitkering als zij niet 
kunnen werken in verband met ziekte of ontslag. Ik hoor u denken: Maar dan heb ik toch in ieder 
geval wel recht op bijstand? Helaas is dat vaak niet het geval. Vóór een bijstandsuitkering wordt 
verstrekt wordt gekeken of iemand nog voldoende spaargeld, waardevolle bezittingen of overwaarde 
in zijn eigen woning heeft. Wie als alleenstaande meer dan €6.295 (voor samenwoners het dubbele) 
op de bank heeft staan heeft al ‘voldoende spaargeld’ volgens de criteria en dus geen recht op een 
uitkering. Het komt er in praktijk vaak op neer dat er na inkomensverlies helemaal geen recht is op 
een financiële tegemoetkoming. Wie als zelfstandige zelf geen verzekering heeft afgesloten of een 
buffer heeft opgebouwd ondervindt daar nu in de coronacrisis de gevolgen van…  
 
Het is natuurlijk nooit te laat om nog een AOV af te sluiten. En waarom wachten tot ze over een paar 
jaar verplicht zijn? De premie is immers aftrekbaar in de belastingaangifte! Als je een AOV afsluit die 
maandelijks uitkeert wordt het inkomen in Box 1 verlaagd met de betaalde premies in een 
belastingjaar. Wie een inkomen heeft van bijvoorbeeld €70.000 per jaar en maandelijks €200 aan 
premie betaalt, wordt belast over een inkomen van €67.600. Dit levert een belastingvoordeel op van 
€1.188 (het tarief in schijf 2 van 49,5% vermenigvuldigd met het totaal aan premies betaald van 
€2.400). Dit maakt de betaalde premies dus een stukje goedkoper.  
 
Je ontvangt uiteindelijk een nettobedrag van de verzekeraar bij uitkering: de loonbelasting en 
bijdrage zorgverzekeringswet worden al ingehouden door de verzekeraar en afgedragen aan de 
Belastingdienst. De ingehouden loonheffing wordt uiteindelijk als voorheffing verrekend met de 
totaal te betalen inkomstenbelasting.  
 
Als u wilt weten wat de hoogte van uw belastingbesparing kan zijn neem dan gerust contact met ons 
op. Als u geïnteresseerd bent in het afsluiten van een AOV informeer dan bij een verzekeraar naar de 
voorwaarden. 
 
 
 
 
 


