MANAGEMENT SUMMARY

Snel basale inkomenszekerheid voor
álle werkenden: het kan!
Nederland staat voor de uitdaging om basale inkomenszekerheid te realiseren voor álle werkenden.
Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel
(zzp’ers) is de gedroomde eerste stap. Juist hier dreigt echter een valse start: de door het kabinet
beoogde regeling stuit op grote uitvoeringsproblemen. Intussen toont de coronacrisis aan dat ook
zzp-werkloosheid grote maatschappelijke risico’s oplevert. Er is een totaaloplossing mogelijk die
aan beide uitdagingen tegemoetkomt én een oplossingsrichting biedt voor verbetering van de rest
van het sociale stelsel. Lees voor nadere toelichting het volledige position paper.

Basale inkomensvoorziening zzp: vier sleutelingrediënten

€

Individuele opbouw

Geen beknotting van de vrijheid om te ondernemen. De premie staat
in redelijke verhouding tot de persoonlijke situatie en risico’s.

Collectieve solidariteit

Onderlinge solidariteit als uitgangspunt, zodat de regeling betaalbaar is en alle zzp’ers (verplicht) te verzekeren zijn.

Schade oplossen én
voorkomen

Direct oplossingsgericht casemanagement bij werkloosheid en
ziekte. Maar ook preventief advies over duurzame inzetbaarheid.

Persoonlijke buffer die
eigendom blijft van de
zzp’er

Geen eenrichtingsverkeer waarbij je als zzp’er premie betaalt voor
een verzekering die je waarschijnlijk nooit nodig hebt. Wel opbouw
van een persoonlijke inkomensbuffer die van jou blijft, zodat er
draagvlak is voor vermindering van de kwetsbaarheid.

De oplossing bestaat uit drie elementen
€

€

€

Schenken

Sparen

Verzekeren

Onderlinge risicodeling
door leden schenkkring

Opbouw breed inzetbare persoonlijke
spaarpot (SZ-spaarrekening)

Dekking restrisico
arbeidsongeschiktheid

Zo werkt het
Eerste 2 jaar
Bij ziekte/werkloosheid
6 weken:
- Wachttijd

3 maanden:
- Uitkering 70%
factuurwaarde
- Schenkkring/ SZ-rekening
- 1/3 schenking,
2/3 spaargeld
- Beoordeling claim:
onafhankelijk
administratiekantoor

Volgende jaren, tot AOW-leeftijd
Bij ziekte
Na 3 maanden:
- Uitkering: 70%
factuurwaarde
- Schenkkring
- Beoordeling
claim:
onafhankelijk
administratie
kantoor

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Na 2 jaar: AOV
-D
 ekking restrisico arbeids
ongeschiktheid
-B
 eoordeling claim: 
onafhankelijke arts
-U
 itkering tot maximaal het
wettelijk minimumloon

Vanaf dag één:
✓ Preventief advies gezondheidscoach
✓ Activerend casemanagement bij ziekte en/of werkloosheid, voor bewezen sneller herstel

Dit kost het per maand
(N.B. Pensioenakkoord: premie verplichte AOV ca. 8% v/h inkomen)
Uitgaande van UWV voorbeeldberekeningen: dagloon € 110, maand van 21 dagen
Private totaaloplossing

Vrijwillige verzekering bij UWV
Ziektewet: € 212,52 (9,20%)

Schenkkring ziekte & werkloosheid:€ 100

WIA: € 180,41 (7,81%)

AOV met twee jaar wachttijd: € 60

WW: € 43,89 (1,90%)

----------------------- +

----------------------- +

€ 160

€ 436,82

Uitvoerbaar en eenvoudig fiscaal te stimuleren

Overheid

Zelfstandige

Uitvoerder

• Handhaaft actief op naleving
verzekeringsplicht
• Stimuleert via
zelfstandigenaftrek en fiscale
vrijstellingen SZ-rekening

• Kan deelnemen bij structureel
zzp-inkomen
(ca. € 421 per maand)
• Houdt factuurwaarde bij
en bouwt eigen spaarpot op
via e-Wallet

• Opereert op basis van
acceptatieplicht
• Verstrekt relevante
informatie aan Belastingdienst
(renseignering)

Over de Acture Groep
De Acture Groep is een uniek collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid.
Elk label binnen de groep bedient zijn eigen marktsegment en brengt zo specifieke kennis en expertise in.
Wat ons verbindt is een voortdurend streven naar nieuwe ideeën, producten en diensten. En een helder
uitgangspunt: het hebben van werk is de beste sociale zekerheid. Want niemand is erbij gebaat als mensen
door ziekte, werkloosheid of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid onnodig aan de kant staan.
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