
AOV PLICHT STAND VAN ZAKEN
3 maart 2020 voorstel verplichte AOV door 
Stichting vd Arbeid vanuit pensioenakkoord aan 
kabinet

Doelstelling van voorstel verplichte AOV:
• Verhoging van verzekeringsgraad zelfstandigen,
• zodat deze zelfstandigen minder een beroep 

hoeven te doen op het vangnet van de overheid, 
bijv. de Bijstand.

Doelgroep verplichte AOV:
• ZZP-er met winst uit onderneming
• ZZP-er met resultaat uit overige werkzaamheden
• DGA zonder personeel
• Meewerkende echtgenoten

Vrijgesteld van verzekeringsplicht:
• Ondernemer met personeel 
• Boeren/Agrariërs
• Tuinders (SBI codes tussen 011 en 016)
!Dienstverlening voor de akker- en tuinbouw geen
vrijstelling!

Wat is een ondernemer met personeel (werkgever):
Werkgever met werknemer(s) in dienst die de afgelopen 
3 maanden substantiële arbeid hebben verricht:
• Gemiddeld meer dan 8 uur per week
• Door 1 of meerdere werknemers
• En als zij in de polisadministratie bij werkgever 

staan geadministreerd.
Werkgever met:
* 0-uren contracters voldoet hier waarschijnlijk niet aan
* Uitzendkrachten voldoet hier waarschijnlijk niet aan
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Inhoud verplichte AOV:
• Acceptatieplicht, dus geen medisch acceptatietraject
• Geen maximum leeftijd voor acceptatie (max. tot AOW)
• Uitkering tot AOW-leeftijd
• Dekking gelijk aan WIA (WGA/IVA)
• Vaststelling AO op basis van gangbare arbeid
• Verzekerd bedrag 70% van inkomen (3-jaar gem.)
• Maximum uitkering van € 1.650 bruto per maand

(€ 19.800 maximum per jaar)
• Premie 8,2% van inkomen
• Maximum inkomen voor premieberekening €30.000
• Eigen risico standaard 1 jaar:

- half jaar ook mogelijk tegen premietoeslag
- 2 jaar ook mogelijk met premiekorting • Uitkering wordt uitgevoerd door UWV.

• Heffing van de premies door Belastingdienst
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Premie en dekking verplichte AOV in de praktijk:

- Eigenaar eenmanszaak 40 jaar - Premie 8,2% van gem. inkomen 
- Eigen risico 52 weken (1 jaar)           - Dekking gangbare arbeid UWV tot AOW leeftijd
- Verzekerd bedrag 70% van inkomen

Inkomen/winst:  € 25.000

Premie per jaar:
Bruto 8,2% v. € 25.000: €   2.050
Premie per maand netto: €      108
IB Schijf I 37,1% 

Verzekerd bedrag:
Bruto 70% van € 25.000 € 17.500

Uitkering bij 100% AO:
Netto uitkering per maand €    1.154 

Inkomen/winst:  € 40.000

Premie per jaar:
Bruto 8,2% v. € 30.000: €   2.460
Premie per maand netto: €      129
IB Schijf I 37,1% 

Verzekerd bedrag:
Bruto 70% van inkomen € 19.800
!!maximaal € 19.800!!
Uitkering bij 100% AO:
Netto uitkering per maand €    1.275 

Inkomen/winst:  € 70.000

Premie per jaar:
Bruto 8,2% v. € 30.000: €   2.460
Premie per maand netto: €      104
IB Schijf II 49,5% 

Verzekerd bedrag:
Bruto 70% van inkomen € 19.800
!!maximaal € 19.800!!
Uitkering bij 100% AO:
Netto uitkering per maand €    1.275 

!!!Bij berekening van de hoogte van de uitkering is uitgegaan van 100% arbeidsongeschiktheid. Bij 
een lager AO%, zal de uitkering lager zijn. Bij UWV gangbare arbeid maar 34% van alle 
arbeidsongeschikten 100% arbeidsongeschikt!!!
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Vergelijk verplichte AOV en reguliere AOV

Voorbeeld situatie periode van 10 jaar:
- Eigenaar eenmanszaak 40 jaar - Consultant        - Inkomen € 40.000                     

Verzekerd bedrag:  €  19.800

Premie per jaar:
Bruto 8,2% v. € 30.000: €   2.460
Premie per maand netto: €      129
Premie per  jaar netto: €   1.536
IB Schijf I 37,1%

Verzekerd bedrag:
Bruto 70% van inkomen € 19.800
!!maximaal € 19.800!!
Uitkering bij 100% AO:
Bruto uitkering per maand  €   1.650
Netto uitkering per maand €    1.275
IB schijf I 37,1% 

Verzekerd bedrag:  € 32.000
Premie per jaar Premie per jaar
bruto netto incl. kstn
€ 1.780 € 1.745
€ 2.023 € 1.522
€ 2.266 € 1.675
€ 2.510 € 1.829
€ 2.510 € 1.829
Etc. Etc.

Uitkering bij 100% AO:
Bruto uitkering per maand €     2.667
Netto uitkering per maand €    1.700

Verplichte AOV Reguliere AOV eigen risico 3 maanden

!!!Dekking Gangbare arbeid!!!
???Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid???

!!!Dekking Beroepsarbeidsongeschikteid!!!
!!!Premievrijstelling bij 1 jaar arbeidsongeschiktheid!!!!
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Vergelijk verplichte AOV en AOV uitk. drempel 80% icm VFV 

Voorbeeld situatie periode van 10 jaar:
- Eigenaar eenmanszaak 40 jaar - Consultant        - Inkomen € 40.000                     

Verzekerd bedrag:  €  19.800

Premie per jaar:
Bruto 8,2% v. € 30.000: €   2.460
Premie per maand netto: €      128
Premie per  jaar netto: €   1.536
IB Schijf I 37,1% 

Verzekerd bedrag:
Bruto 70% van inkomen € 19.800
!!maximaal € 19.800!!
Uitkering bij 100% AO:
Bruto uitkering per maand €    1.650
Netto uitkering per maand €    1.275
IB Schijf I 37,1% 

Verzekerd bedrag:  € 32.000
AOV premie Kosten netto per jaar
bruto p.j. incl. VFV bijdrage:
€ 1.269 € 2.808
€ 1.440 € 2.521
€ 1.610 € 2.453
€ 1.781 € 1.480
€ 1.781 € 1.480
Etc.
Uitkering bij 100% AO:
Netto uitkering uit VFV per maand
€ 2.000
Netto uitkering uit AOV per maand  
€ 1.700

Verplichte AOV AOV in combinatie met VFV schenkbedrag € 2.000

!!!Dekking Gangbare arbeid!!!
???Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid???

!!!Dekking Beroepsarbeidsongeschikteid!!!
!!!Premievrijstelling AOV bij arbeidsongeschiktheid!!!!
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Conclusies verplichte AOV en OPT OUT regeling

• 1 maart 2021 nieuwe brief Minister met uitgangspunten 
en verdere uitwerking en oplossingsrichting voor de 
verplichte AOV naar de 2e Kamer

• Een nieuw kabinet zal deze wijziging nog langs de 
sociale partners en door de 2e kamer moeten loodsen

• UWV heeft aangegeven deze nieuwe regeling pas in 
2024 te kunnen uitvoeren.

• In overgangsrecht eerbiedigende werking voor lopende 
AOV. Moet vergelijkbaar zijn met dekking verplichte 
AOV!

• Deelname aan een schenkkring geldt niet als opt out 
regeling.  Via deelname aan schenkkring wel het eigen 
risico van verplichte AOV naar 2 jaar voor 
premiekorting.

• Premie is erg hoog! 
-De premie is 2x zo hoog als van een “normale” AOV
bij dezelfde dekking.

• De dekking is slecht:
- beoordeling door het UWV obv gangbare arbeid
- eigen risico van minimaal 26 weken
- premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid???

• Geen uitkeringszekerheid:
- max. uitkering is € 1.650 bruto per maand 
(€ 1.034 netto). 
Bij lager inkomen = uitkering ook lager

- hoogte uitkering afhankelijk van AO%. 
Minder dan 100% AO = lagere uitkering. 
!Bij UWV is maar 33% volledig arbeidsongeschikt,
66% krijgt lagere uitkering!

Conclusies verplichte AOV !!!OPT OUT regeling!!!

!!! OPT OUT Regeling: heb je een AOV lopen,
dan vervalt de wettelijke AOV plicht !!!
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Conclusie voor de ondernemer

Wil je zekerheid hebben van een AOVoorziening met een goede dekking
en uitkering?

Wil je niet gedwongen worden in een verplichte AOV en zelf je keuzes
maken?

Wil je maatwerk advies voor jouw situatie?

Laat je adviseren over een AOV en/of het Voorzieningenfonds en krijg
inzicht in wat voor jou de beste oplossing is. Adviesgesprek van AOV
Ondernemersdesk is vrijblijvend!

!Onderneem nu actie en bepaal je eigen AOV!


