
Enquêteresultaten Vijf vragen over de AOV voor zzp’ers  

Algemeen 

De formatieklok tikt door deze zomer en zzp’ers zijn een politiek heet hangijzer. Vandaar dat de NVJ 

vijf vragen aan zelfstandige (foto)journalisten wil stellen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(aov) voor zzp’ers. 

Respondenten 

782 van de zelfstandige (foto)journalisten hebben de enquete ingevuld. Dat is 23% van het totaal 

aantal aangeschreven zelfstandige (foto)journalisten die lid zijn van de NVJ.   

Vragen  

Vraag 1: Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering  

 18% is verzekerd bij een verzekeraar 

 7% is verzekerd bij een Broodfonds  

 1% is verzekerd bij een Broodfonds en heeft een aanvullende verzekering  

 65% is niet verzekerd  

 9% heeft ‘Anders ingevuld’ 

Bij ‘Anders’ is ingevuld: 

 AOW  

 Broodfonds  

 UWV  

 Sparen 

 Veel respondenten geven aan lang een AOV te hebben gehad maar  het hebben opgezegd 

omdat ze ontevreden zijn (geen uitkering, te lage uitkering of te duur).  

Vraag 2: Als je niet voor arbeidsongeschiktheid verzekerd bent, zou je daar wel voor kiezen als je 

toegang hebt tot een betaalbare, op jouw situatie toegesneden verzekeringsvorm?  

 38% zegt Ja  

 19% zegt Ja, als de tarieven voor (foto)journalistieke  

 7% zegt Nee  

 16% Weet het niet 

 20% Niet van toepassing  



Vraag 3: Op welke voorwaarden zou je zo’n verzekering afsluiten?  

De volgende voorwaarden worden vrijwel door alle respondenten genoemd:  

 Betaalbaar (lage premie / percentage van jaaromzet) 

 Reële uitkering  

 Verplichte acceptatie  

 Flexibel 

 Tarieven omlaag en premie verzekering omlaag  

Opvallend is het aantal respondenten dat negatief en/of wantrouwend is ten aanzien van 

commerciële verzekeraars. De teneur is dat verzekeraars niet uitkeren. Enkele citaten:  

‘Soepele voorwaarden mbt uitkering. Er is een hoop over te doen maar hebt u al een verhaal 

gehoord gehoord van een AOV-verzekeraar die uitkeerde na volledige arbeidsongeschiktheid en dat 

een verzekerde daarvan zelfstandige daarvan kon leven? Ik niet, nog geen enkel positieve ervaring 

gehoord.’  

‘Verzekeraars staan bij mij hoog op de lijst van onbetrouwbare 

woekerpolissenverstrekkers. Een belangrijke voorwaarde voor mij is dat de verzekeraar 

onder scherp toezicht staat en daar ook echt niet onderuit kan en dat er geen 

bonussencultuur is.’ 

‘Zeer betaalbaar. Mee te nemen naar andere werkomgeving. Geen adders onder het 

gras. Veel van zulke verzekeringen keren uiteindelijk toch niet uit bij bijvoorbeeld 

gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.’ 

Opvallend is ook dat Broodfondsen altijd in positieve zin worden genoemd. Een zelfstandige zegt 

over de Broodfondsen:  ‘Solidair, simpel en op maat; zie Broodfondsen’.  

Vraag 4: Vind je het een goed idee als in de (foto)journalistieke branche wordt geëxperimenteerd 

met een vrijwillige, flexibele verzekering waarbij toelating door verzekeraard wordt gegarandeerd?  

 79% wil experimenten 

 4% wil dat niet 

 18% weet het niet 

 

Vraag 5: Moet een aov, gegeven de hierboven beschreven voor- en nadelen, voor zzp’ers verplicht 

worden?  

 19% Ja  

 59% Nee  

 22% Weet het niet  



 

Conclusie:  

Bijna twee derde (65%) van de zelfstandige (foto)journalisten heeft geen 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), 26% heeft dit wel.  Van die 65% wil 57% van de 

zelfstandige (foto)journalisten zich wel verzekeren als zij toegang hebben tot een betaalbare en op 

zijn situatie toegesneden verzekeringsvorm.  

De verzekering moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen: betaalbare  premie (percentage 

van de jaaromzet), gegarandeerde toelating (ongeacht ziekte, leeftijd en beroepsrisico), de uitkering 

reëel is bij ziekte (de zzp’er moet er van kunnen leven).  

Bijna 80% van de zelfstandige (foto)journalisten willen experimenteren met een vrijwillige, flexibele 

verzekering waarbij toelating door verzekeraars wordt gegarandeerd.  

Bijna 60% wil geen verplichte verzekering.  

Zelfstandige (foto)journalisten hebben geen tot weinig vertrouwen in commerciële verzekeraars. 

Zelfstandigen die een AOV verzekering hebben gehad klagen over  onbetrouwbare verzekeraars (pas 

na lange periode uitgekeerd of pas na een juridische procedure of niet uitgekeerd bij ziekte).  

7% van de zelfstandige (foto)journalisten zijn verzekerd bij een Broodfonds en hebben daar unaniem 

goede ervaringen mee.  

 

 


