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De leden van de FNV hebben hun stem uitgebracht en het is duidelijk: de FNV 

stemt in met het pensioenakkoord.

STEMMING
Maar liefst 375.823 FNV-leden (zo’n 35% van het totaal aantal FNV-leden) stemden 

via de ledenraadpleging voor het nieuwe pensioenakkoord. 76% stemde voor, 23% 

tegen. 1% had geen mening. Heel veel mensen kunnen dankzij dit pensioenakkoord 

eerder stoppen met werken. Ook zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen 

met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller 

geïndexeerd.

VERTROUWEN IN PENSIOENSTELSEL
FNV-voorzitter Han Busker: ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van 

jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker 

toegang tot het pensioensysteem.  De FNV is de afgelopen week overal in het land 

geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de 

werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil 

zijn.’

 
EERLIJKER PENSIOENSTELSEL
Busker reageerde ook op de 23% die tegen het akkoord stemde: ‘De stem van de 

mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het 

signaal dat we door moeten gaan met het eerlijker maken van het pensioenstelsel. 

En het eerlijker maken is wat we gaan doen.’

IN HET AKKOORD ZIJN AFSPRAKEN GEMAAKT OVER:
* Nieuwe pensioenregels voor alle Nederlanders.

* Dat zzp’ers makkelijker toegang krijgen tot pensioenfondsen

* De mogelijkheid tot collectieve afspraken over pensioenen voor zzp’ers.

* Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers

 

Hoe de pensioenmogelijkheden en de verplichte 

arbeidsongeschiktheidsverzekering er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. 

MEERDERHEID LEDEN VOOR
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Daarover wordt aankomende maanden intensief overlegd door onze stuurgroep.

Sommige zelfstandigen ergeren zich aan het verplichte karakter van de AOV. ‘Maar 

het moet wel verplicht,’ zegt Marjan van Noort, manager van FNV Zelfstandigen. 

‘Anders werkt het niet’ Marjan begrijpt de zorg die veel zelfstandigen hebben: ‘Als 

zzp’er wil je tot niks verplicht worden. Vergelijk het verplichte karakter met de 

verplichte ziektekostenverzekering die we al hebben.’

 
BETAALBARE PREMIE
‘Als die niet verplicht was, zou misschien wel 30% van de mensen zich niet tegen 

ziektekosten verzekeren, omdat ze dat niet kunnen betalen. Juist dáárom is die 

verplichting nodig! Als iedereen zich verzekert, maakt dat de premie betaalbaar!’ 

LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID
‘Vooral langdurige arbeidsongeschiktheid is een risico dat bijna niemand kan 

dragen. Wij vinden dat iedere werkende in Nederland zich goed en betaalbaar moet 

kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat kan alleen als iedereen 

meedoet: jong, oud, gezond, ziek en met of zonder risicovol beroep, iedereen. En 

mét een acceptatieplicht zodat iedereen wordt geaccepteerd en bepaalde ziektes 

of vormen van arbeidsongeschiktheid niet uitgesloten kunnen worden. Zó hoort 

het.’



Het pensioenakkoord voor zelfstandigen  05

Als het over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat, doen veel gruwelverhalen 

de ronde over hoge premies, onvolledige dekking en onverzekerbare ondernemers. 

Ben je verloskundige en ouder dan 55? Sorry: dan word je uit je verzekering gegooid 

tot aan je aow, terwijl je al jaren premie hebt betaald - zo wordt gedacht.

De onrust onder veel zelfstandigen is heel goed te begrijpen. Als je al een krap 

uurtarief hebt, dan lig je misschien wakker bij de gedachte dat de huidige situatie in 

de toekomst een verplichting kan worden. Maar dankzij dit akkoord kunnen we juist 

van die scheve situatie af!

LANGDURIGE ZIEKTE EN VERLIES VAN INKOMSTEN
Kortdurende ziekte is in de toekomst, net als dat nu is, best op te lossen. De meeste 

zelfstandigen kunnen wel een paar maanden ziekte overbruggen met een 

BANG VOOR HOGE PREMIE?
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opgebouwde buffer, of omdat ze lid zijn van een broodfonds waarmee je twee jaar 

ziekte kunt opvangen. Het echte probleem is langdurige arbeidsongeschiktheid en 

verlies van inkomsten.

ACCEPTATIEPLICHT EN VERZEKERINGSPLICHT
De FNV wil een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle 

zelfstandigen. Dat kan alleen bij een verplichting. Verzekeraars krijgen een 

acceptatieplicht, zelfstandigen een verzekeringsplicht. Op dit moment is 80% niet 

verzekerd, om welke reden dan ook. Dat is een tikkende tijdbom onder de 

samenleving.

KOSTEN
Sommige risico’s kun je eenvoudigweg niet in je eentje dragen. Langdurige ziekte 

bijvoorbeeld is vanwege de hoge kosten voor de meeste zzp’ers eigenlijk niet op te 

vangen. Op dit moment is het nog zo dat een stukadoor zich maar tot z’n 55e kan 

verzekeren en daarvoor €500,- tot €700,- per maand betaalt, terwijl een consultant 

€ 250 per maand betaalt en zich wél tot z’n 68e kan verzekeren.
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RECHT OP GOEDE EN BETAALBARE VERZEKERING
Dat moet anders vinden wij! Iedere werkende, dus ook zzp’ers, heeft recht op een 

goede en betaalbare verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Zo’n betaalbaar vangnet 

werkt alleen wanneer iedereen meedoet. Een rechtvaardiger stelsel betekent dat alle 

werkenden solidair zijn met elkaar. Het betekent ook dat een verzekeraar voortaan 

bepaalde ziektes, aandoeningen, of vormen van arbeidsongeschiktheid niet meer 

mag uitsluiten. En we willen een verzekering tot aan je aow-leeftijd. Minister 

Koolmees van Sociale Zaken denkt daarbij aan een publieke regeling. De FNV zit met 

hem aan tafel en denkt hierover mee.

Dus als lid van de FNV denk en beslis jij ook mee over de uitwerking van het 

pensioenakkoord en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. 

FNV Zelfstandigen wil bijeenkomsten in het land organiseren waarop we hierover 

met elkaar kunnen discussiëren. 

WIL JE NU ALVAST JE IDEEËN MET ONS DELEN? MAIL ZE DAN NAAR: 
COMMUNICATIE.ZZP@FNV.NL.
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PENSIOEN

MOET IK NU VERPLICHT PENSIOEN OPBOUWEN?
Nee. Over het opbouwen van een goed pensioen voor zelfstandigen zijn nog geen 

verplichtingen afgesproken. Er is wel afgesproken dat er mogelijkheden voor 

toegang komen. Die zijn er nu vaak niet.

WAT IS ER NU DAN VERANDERD VOOR MIJN PENSIOEN?
Er komt een studie naar de mogelijkheden om alle groepen die geen of weinig 

pensioen opbouwen in het stelsel te krijgen. Dat grote groepen werkenden geen 

pensioen opbouwen is een probleem dat de FNV al jaren aankaart en dat nu ook 

door het kabinet wordt onderkend.

FAQ’S OVER HET PENSIOEN-
AKKOORD VOOR ZZP’ERS
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Ook wordt onderzocht of zelfstandigen kunnen aansluiten bij pensioenfondsen 

(automatisch aansluiting met een mogelijkheid tot opt out). De basis voor 

pensioenfondsen wordt hierdoor groter. Door collectief te beleggen zijn de 

rendementen veel beter. De kosten van een pensioen via een fonds zijn lager dan 

bij een commerciële verzekeraar. Het biedt de mogelijk een goed pensioen op te 

bouwen en risico’s te delen en waar nodig samen op te vangen.

HOE KAN IK NU AL BEGINNEN MET HET OPBOUWEN VAN 
PENSIOEN BIJ EEN PENSIOENFONDS?
Het is nu al mogelijk voor zelfstandigen om aan te sluiten bij pensioenfondsen als 

je dat direct vanuit loondienst voortzet. Neem in dat geval contact op met het 

pensioenfonds in jouw sector om de mogelijkheden te bespreken.
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AOV
 
IK VERDIEN NIET GENOEG OM EEN AOV TE BETALEN.  
WAT DOET DE FNV DAARAAN?
Voor de zomer van 2020 moet er een wetsvoorstel komen. De 

belangenbehartigers, waaronder FNV Zelfstandigen, kunnen hun ideeën en 

oplossingen daarvoor inbrengen. Als FNV vinden wij een verzekering die zich 

aanpast aan je inkomen de beste oplossing. Dat wil zeggen dat de premie 

inkomensafhankelijk is. De uitkering is dat vervolgens ook. 
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WAAROM EEN SPECIALE VERZEKERING VOOR ZZP’ERS?
Het is nog niet gezegd dát er een speciale verzekering voor zzp’ers moet komen. 

Over de uitvoering wordt nog nagedacht. Het is ook mogelijk dat er één verzekering 

komt voor alle werkenden. Het gaat erom dat iedere werkende fatsoenlijk is 

verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 

WANNEER KAN IK GEBRUIK MAKEN VAN DE OPT-OUT DIE BIJ DE 
VERPLICHTE AOV IS GEKOPPELD?
De exacte regels over de mogelijkheid van de opt-out bij de verplichte AOV zijn nog 

niet bekend. Wel is zeker dat het om een volwaardig alternatief moet gaan. Denk 

bijvoorbeeld aan zelfstandige boeren: zij hebben een verzekering die de kosten 

dekt van het inhuren van een vervanger bij ziekte. Het bedrijf kan op dit manier 

blijven draaien zodat inkomen gegarandeerd is.

IK NEEM DEEL AAN EEN BROODFONDS, WAT NU?
Een broodfonds is geen alternatief voor de nieuwe 

arbeidsongeschiktheidsverzekering bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Een broodfonds is geen volledig alternatief, vanwege de beperkte periode van 

schenkingen van maximaal 2 jaar. Er is ook geen wettelijke acceptatieplicht. Het is 

aan de deelnemers van het Broodfonds om dit te bepalen. 

Een broodfonds keert ook niet standaard uit tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Deelnemen aan een broodfonds is niet voldoende om van de opt-out gebruik te 

maken die is afgesproken bij de verplichte AOV. (Hoe de nieuw verplichte 

collectieve aov er gaat uit zien weten we nog niet !)

NOG NIKS ZEKER!
Over hoe de verzekering moet worden aangevraagd, hoe hoog de premie wordt, 

wat de wachttijd is, enzovoort wordt pas volgend jaar in 2020 meer duidelijkheid. 

FNV Zelfstandigen wil een inkomensafhankelijk premie en inkomensafhankelijke 

uitkering voor langdurige arbeidsongeschiktheid.
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‘Het was megaspannend,’ vertelt ons Ledenparlementslid namens FNV Zelfstandigen 

An-Akh Zaldoc. ‘De druk was zaterdag best heel groot. Want al was de uitslag van het 

referendum heel duidelijk en overtuigend, we hebben toch discussie moeten voeren 

met de tegenstanders. Juist omdat de uitslag zo duidelijk was, duurde die discussie 

heel kort. Het was een opluchting dat meer dan 76% van de leden voor heeft 

gestemd.’

MINDER EN BETAALBARE PREMIE
An-Akh is heel enthousiast over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, 

vertelt hij: ‘Er komt eindelijk een aov met een acceptatieplicht en een premie die 

vergelijkbaar is met wat werknemers nu betalen voor een aov. Wanneer je nu als 

zzp’er een aov afsluit, betaal je 3 keer zoveel en dat wordt straks veel minder en 

betaalbaar voor elke zelfstandige. Daarnaast is in dit pensioenakkoord ook voor 

zelfstandigen geregeld dat ze vroeger met pensioen kunnen en dus -net als 

werknemers- eerder aow krijgen.’

WAAROM FNV ZELFSTANDIGEN 
BLIJ IS MET HET 
PENSIOENAKKOORD
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STUURGROEP
In de FNV is een stuurgroep geformeerd die gaat praten over de invulling van het 

pensioenakkoord. In die groep moet consensus zijn over elke vervolgstap die gezet 

wordt. Als FNV Zelfstandigen maken we daar natuurlijk ook deel van uit en praten en 

beslissen we mee. Met betrekking tot de verplichte aov komt er een commissie, 

waarin de sector zelfstandigen vertegenwoordigd is. Er wordt niet vóór ons beslist, 

maar we gaan vanuit de sector zelfstandigen zélf meebeslissen. Dat geldt voor elk 

onderdeel, overal zitten we aan de knoppen.’

MEEPRATEN
‘We hebben als zelfstandigen best een grote stem,’ zegt An-Akh: ‘Zeker wanneer het 

om onderwerpen gaat die ons als zelfstandigen raken. We praten mee over de 

wetgeving, vanuit een centraal punt in de stuurgroep, maar ook via 

vertegenwoordigers van onze sector en vanuit de input die we van onze leden 

krijgen.’ 

VERPLICHTE AOV
Minister Koolmees wil dat de plannen in 2020 verder uitgewerkt worden. An-Akh: ‘De 

commerciële verzekeraars hebben al gezegd dat ze geen mogelijkheid zien voor een 

verplichte aov. Dat moet dus een publiekrechtelijke- of een volksverzekering worden, 

die waarschijnlijk via het UWV gaat lopen. En natuurlijk gaan we het daarbij hebben 

over de opt-out regeling voor mensen die op een andere manier al voldoende kapitaal 

hebben geregeld waarmee ze eventuele arbeidsongeschiktheid kunnen dekken. Ik 

ben zelf lid van een broodfonds en heb 4 weken wachttijd voordat die gaat 

uitbetalen. Na twee jaar houdt de betaling bij ziekte voor mij op. En zo werken alle 

broodfondsen. Daarom zal een broodfonds nooit een vervanging zijn voor een aov 

voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe die kaders er precies uit gaan zien, 

weten we nog niet. Daar moeten we het over gaan hebben.’

MEEDENKEN EN MEEBESLISSEN?
Als lid van de FNV denk en beslis jij ook mee over de uitwerking van het 

pensioenakkoord en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. 

FNV Zelfstandigen wil bijeenkomsten in het land organiseren om hierover met elkaar 

kunnen discussiëren. Je wordt lid van ons via www.fnvzzp.nl/wordlid. 

WIL JE JE IDEEËN MET ONS DELEN? MAIL ZE NAAR: COMMUNICATIE.ZZP@FNV.NL.

http://www.fnvzzp.nl/wordlid
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Aan de informatie uit deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. FNV 

Zelfstandigen heeft bij de samenstelling van deze brochure de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid betracht, maar is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk 

gehouden worden voor directe of indirecte schade ten gevolge van eventuele fou-

ten, omissies, onvolledigheden, onduidelijkheden, innerlijke tegenstrijdigheden of 

het niet meer actueel zijn van de in deze brochure opgenomen informatie’.

Download en lees ook de Algemene Voorwaarden voor individuele rechtsbijstand 

van FNV. Bezoek de website van FNV Zelfstandigen en blijf goed geïnformeerd:  

www.fnv.nl/zelfstandigen  

 © FNV Zelfstandigen 2019





www.fnv.nl/zelfstandigen


