
 

 

 
Corona maakt pijnlijk de noodzaak van een 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering duidelijk   
 

Slechts een handvol zzp’ers en freelancers (hierna aangeduid als freelancers) zijn verzekerd 

voor het risico van Arbeidsongeschiktheid. Het merendeel heeft geen enkele vorm van een 

vangnet geregeld in geval van arbeidsongeschiktheid. Groot deel van deze oorzaak ligt bij de 

invoering van het provisieverbod. De adviseur was vanaf toen verplicht om apart zijn advies 

in rekening te brengen. Voor veel freelancers betekende dat een te grote stap met als 

resultaat dat er niet werd verzekerd. Toch blijkt dat de premies, inclusief de advies- en 

onderhoudskosten van de adviseur per saldo lager uitvallen dan het oude systeem van 

provisiehoudende verzekeringen. We staan nu zelfs op het punt om weer vanuit de overheid 

een verplichte verzekering te krijgen, waarvan het verleden duidelijk heeft gemaakt dat dat 

de meest dure variant is van alle,  met bovendien de meest sobere dekking. 

 

Het nut van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt met het huidige corona-tijdperk 

wel pijnlijk duidelijk. Niet dat er veel mensen arbeidsongeschikt zijn door het virus, maar er 

zijn immers enorm veel freelancers die nu enkele maanden zonder werk zitten. Dus andere 

oorzaak, maar dezelfde gevolgen. Daar het een collectieve schade is heeft de regering 

maatregelen getroffen, zoals uitstel van betaling op belastingen en het versoepeld aanvragen 

van bijstand. Als we over enkele maanden allemaal weer volop aan het werk zijn en deze 

maatregelen niet meer nodig zijn, dan moet je eens voorstellen wat er gebeurt als je 

arbeidsongeschikt raakt en dan is er geen overheid meer die je uitstel geeft op de 

belastingaanslag of een relatief makkelijke uitkering aanbiedt. Zelfs een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eigen risicotermijn van twee maanden kan dus 

catastrofaal zijn.  

 

Aan de overheid een oproep om de advieskosten weer aftrekbaar te maken. Het gaat immers 

om advies op een dekking die uitsluitend nodig is bij ondernemers en zelfstandigen, zakelijke 

kosten in mijn ogen. Aan de freelancer een oproep, word wakker, je hebt echt een dekking 

nodig. Twee maanden of langer uit de running en je hebt echt een financiële uitdaging. 

 

Voor nu; blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit stuk is voor eigen risico en rekening geschreven door Bram Don, senior adviseur 

assurantiën MKB bij Omnido Assurantiën. 


