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Prof. mr. S. Klosse & mr. dr. S. Montebovi1

Sociale zekerheid voor zelfstandigen: hoe regel je dat? 
Een blik over de grenzen

TRA 2020/3

In Nederland is het socialezekerheidspakket voor 
zelfstandigen erg sober. Is dat systeem nog houd-
baar op een moderne arbeidsmarkt waar steeds 
meer werkenden switchen tussen banen als zzp’er 
en werknemer of deze werkvormen willen combine-
ren? Andere EU-landen blijken systemen te hebben 
ontwikkeld waardoor zelfstandigen voor ziekte, ar-
beidsongeschiktheid en soms ook voor werkloos-
heid zijn verzekerd. In dit artikel schetsen we een 
aantal buitenlandse varianten en gaan we in op de 
lering die Nederland daaruit zou kunnen trekken.

1. Introductie

1.1 Probleemstelling
In de sociale zekerheid zijn we gewend zelfstandigen an-
ders te behandelen dan werknemers. In de vanzelfspre-
kendheid van dit grondmodel komen de laatste tijd echter 
steeds meer scheurtjes: is het wel toekomstbestendig? De 
bezorgdheid hierover groeit door het gestaag toenemende 
aantal mensen dat op een andere manier werkt dan de ‘klas-
sieke werknemer’. Vooral het aantal zelfstandigen zonder 
personeel (hierna zzp’ers) neemt, mede door de opkomende 
platformeconomie, zienderogen toe.2 Een deel van hen com-
bineert zelfstandige arbeid met arbeid als werknemer. Maar 
ook switches tussen het werknemerschap en het zelfstandig 
ondernemerschap komen steeds vaker voor.3 Het grondmo-
del voor de Nederlandse socialezekerheidsbescherming is 
hierop niet voldoende toegesneden. Dit gaat gepaard met de 
nodige problemen, zoals onduidelijkheid over de rechtspo-
sitie van de werkende, onvoldoende bescherming tegen so-
ciale risico’s, verlies van socialezekerheidsrechten bij veran-
dering van werkvorm, een stijgend aantal werkende armen 
en een dreigende uitholling van het financiële draagvlak 
voor de werknemersverzekeringen.4 De vraag is dan ook 
hoe zelfstandigen in Nederland beter beschermd kunnen 
worden tegen sociale risico’s. Met dit artikel willen we het 

1 Saskia Klosse is hoogleraar sociaal recht aan Universiteit Maastricht. Sas-
kia Montebovi is universitair docent sociaal recht aan de Universiteit Til-
burg en Universiteit Maastricht. 

2 In Nederland werken ongeveer 1,9 miljoen personen als zelfstandigen. 
Ruim 1 miljoen van hen werkt als zzp’er: www.monitorarbeid.nl – ZEA 
factsheet 2019, zie ook www.cbs.nl (2019, 2e kwartaal).

3 TNO en CBS, Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), 4 juli 2019. Zie ook: EC, 
Case study Gaps in social protection for self-employed without employees 
in the Netherlands, 2018, p. 14 en 21-22.

4 Zie o.a. de Discussienota ‘In wat voor land willen wij werken?’, Commis-
sie regulering van werk, 20 juni 2019, www.reguleringvanwerk.nl, p. 7-9. 
Zie ook: SCP, ‘Als werken weinig opbrengt’, Den Haag 2018. Zie verder: F. 
Laagland, ‘It takes two to tango, but who takes the lead’, TRA 2019/44 en P. 
Schoukens & S. Montebovi, ‘Zzp’ers sociaal verzekeren: welk vangnet is er 
(nodig)?’, Ars Aequi, mei 2019, p. 354-359.

debat hierover stimuleren en vooral ook voeden door een 
blik over de grenzen te werpen.

1.2 Aanpak en methoden
Om zicht te krijgen op de socialezekerheidspositie van zelf-
standigen in andere landen, onderzochten we de stelsels 
van elf Europese lidstaten. Bij de selectie van deze lidstaten 
hebben we gekozen voor een mix van ‘oude’ lidstaten (Bel-
gië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), lidsta-
ten die behoren tot de ‘Nordics’ (Denemarken en Zweden) 
en ‘nieuwe’ lidstaten (Estland, Polen, Tsjechië, Bulgarije en 
Roemenië).

Voor onze analyse maakten we hoofdzakelijk gebruik van 
de Missoc-documenten.5 De landenrapporten die daaraan 
ten grondslag liggen, zijn opgesteld volgens vaste rubrieken 
en lenen zich daarom goed voor de vergelijking die ons voor 
ogen staat. Onze analyse spitst zich toe op de vraag of en 
zo ja hoe de geselecteerde landen zelfstandigen inkomens-
bescherming bieden in geval van ziekte, arbeidsongeschikt-
heid en werkloosheid. Om daarvan een beeld te krijgen, on-
derzochten we of is gekozen voor een universeel systeem, 
voor een apart verzekeringsregime voor zelfstandigen of 
voor openstelling van het werknemersstelsel voor zelfstan-
digen en zo ja, op welke manier: zijn ze verplicht verzekerd 
tegen het risico van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werk-
loosheid of kunnen zij zich daarvoor vrijwillig verzekeren? 
We focussen daarmee op de vraag hoe de bescherming is 
geregeld en niet op de uitwerking of de effectiviteit ervan. 
Daarover geven de Missoc-documenten geen informatie.

Gelet op het recente pensioenakkoord hadden we graag 
het ouderdomsrisico in onze analyse betrokken. De dis-
cussie die hierover wordt gevoerd, concentreert zich ech-
ter op de aanvullende pensioenen. De Missoc-documenten 
zijn op eerste pijler-systemen geënt. We besloten daarom 
het ouderdomsrisico buiten beschouwing te laten. Gezien 
de ontwikkelingen die zich op de arbeidsmarkt voltrekken, 
hadden we ook graag ‘kennisveroudering’ een plek gegeven 
in onze analyse.6 In de beschikbare landenrapporten ont-
breken echter (nog) data over dit risico. Daarom blijft ook 
‘kennisveroudering’ buiten beschouwing.

5 www.missoc.org – social protection for the self-employed. Zie voor een 
EU-landenoverzicht van bestaande sociale verzekeringen voor zelfstan-
digen, o.a. ILO ‘Employment, working paper no.228, 2017, Dependent 
self-employment: trends, challenges and policy responses in the EU’, p. 12-
13.

6 Kennisveroudering is een nieuw sociaal risico, vgl. Europese Pijler van So-
ciale Rechten, beginsel nr. 1. Zie verder de Brief van het Ministerie SZW aan 
de Tweede Kamer van 3 juni 2019, ‘Voortgang individuele leerbudgetten 
en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod’; Zie ook de Discus-
sienota ‘In wat voor land willen wij werken?’, Commissie Regulering van 
Werk, 20 juni 2019, www.reguleringvanwerk.nl, p. 10.
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Het begrip ‘zelfstandige’ wordt in de geselecteerde landen 
verschillend omschreven.7 Voor ons onderzoek is dat echter 
minder relevant. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de manier 
waarop andere Europese lidstaten zelfstandigen opnemen 
in hun socialezekerheidsstelsel. Dit hangt samen met het 
voorstel van de Europese Commissie voor een Aanbeveling 
inzake de toegang tot sociale bescherming voor werkne-
mers en zelfstandigen. De Europese Commissie drong daar-
in aan op betere sociale bescherming voor alle werkenden, 
ook omdat de sociale en economische duurzaamheid van 
de nationale socialebeschermingsstelsels op de lange ter-
mijn op het spel staat.8 Met dit artikel willen we een bij-
drage leveren aan de discussie over de vraag hoe we een 
toekomstbestendig stelsel kunnen bouwen dat mensen ook 
bij nieuwe vormen van werk adequate sociale bescherming 
biedt.

1.3 Opzet
Het artikel start met een schets van de bescherming die 
het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid zelfstandi-
gen biedt en welke gedachten daaraan ten grondslag lig-
gen (paragraaf 2). Daarna bespreken we op welke punten 
het Nederlandse stelsel tekortschiet en welke gevolgen dat 
heeft (paragraaf 3). Vervolgens schetsen we hoe zelfstan-
digen in de geselecteerde landen worden beschermd tegen 
inkomensverlies als gevolg van ziekte, arbeidsongeschikt-
heid en werkloosheid (paragraaf 4). We sluiten af met een 
conclusie waarin we ingaan op de lessen die Nederland kan 
trekken uit onze landenvergelijking (paragraaf 5).

2. Grondmodel van de Nederlandse 
socialezekerheidsbescherming

2.1 Basispakket
Het Nederlandse grondmodel voor de socialezekerheids-
bescherming maakt onderscheid tussen werknemers en 
zelfstandigen. Dit is een bewuste keuze die stoelt op de 
gedachte dat werknemers bescherming nodig hebben en 
zelfstandigen niet of in mindere mate. Zelfstandigen kie-
zen immers zelf voor de risico’s die zijn verbonden aan het 
zelfstandig ondernemerschap en daarbij hoort de verant-
woordelijkheid om hun eigen boontjes te doppen. Dit be-
tekent overigens niet dat het huidige stelsel zelfstandigen 
helemaal geen bescherming biedt. Zo vallen zelfstandigen 
als ingezetenen onder de volksverzekeringen. Op die ma-
nier worden ze in ieder geval beschermd tegen de risico’s 
van ouderdom, overlijden, kinderkosten en ziektekosten. 
Het gaat hier om een basale bescherming op het niveau van 
het bestaansminimum. Wie meer wil, moet zelf zorgen voor 
aanvullende voorzieningen.

7 Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de Missoc-documenten. 
De zelfstandige wordt vaak beschreven als de werkende die geen werkne-
mer of ambtenaar is.

8 Zie COM(2018) 132 final, p. 2. De Aanbeveling is een uitwerking van begin-
sel 12 van de Europese Pijler van Sociale Rechten. Zij werd gelanceerd in 
voorjaar 2018 en wordt momenteel verder uitgewerkt.

Zelfstandigen die niet in de noodzakelijke kosten van het 
bestaan kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de 
bijstandsregeling, verankerd in de Participatiewet. Verder 
biedt het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (hierna: 
Bbz) gevestigde en startende zelfstandigen een vangnet bij 
tijdelijke financiële problemen. De bedoeling hiervan is dat 
zij hun bedrijf kunnen voortzetten en na enige tijd geen fi-
nanciële hulp meer nodig hebben. Voor zelfstandigen die 
hun bedrijf hebben moeten sluiten tussen hun 55e jaar en de 
pensioengerechtigde leeftijd biedt de inkomensvoorziening 
voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (hierna: IOAZ) mogelijk soelaas. Deze regeling 
biedt onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering 
op het niveau van het bestaansminimum. Daarbij wordt een 
mildere vermogenstoets gehanteerd en gelden hogere vrij-
latingsgrenzen dan in de bijstandsregeling.

2.2 Fictieve dienstbetrekking
Zelfstandigen vallen in principe buiten de werknemers-
verzekeringen. In principe, want er zijn uitzonderingen op 
deze regel. Een voorbeeld hiervan is de fictieve dienstbe-
trekking. Deze figuur is in het leven geroepen voor zelf-
standigen die in sociaaleconomisch opzicht verkeren in 
een positie die vergelijkbaar is met die van werknemers. Zij 
kunnen met werknemers worden gelijkgesteld en daardoor 
toegang krijgen tot de werknemersverzekering onder de 
voorwaarde dat zij niet voor eigen rekening een onderne-
ming drijven en daaruit winst genieten (art. 8 lid 1 onder 
a Rariteitenbesluit).9 Bepaalde groepen zelfstandigen, zoals 
musici en artiesten, maar ook (thuiswerkende) zzp’ers kun-
nen onder bepaalde voorwaarden van deze regeling profite-
ren (art. 1, art. 4 en art. 5 lid 1 en 3 Rariteitenbesluit). Voor 
zzp’ers die via een platform werken biedt de tussenkomst-
bepaling soms uitkomst (art. 3 Rariteitenbesluit). Vereist is 
dan wel dat er tussen de platformwerker en het platform 
een arbeidsverhouding bestaat.10 In de praktijk kan dit de 
nodige problemen geven. De rechtspositie van de platform-
werker is immers vaak onduidelijk.11 Wat ook een spaak in 
het wiel kan steken, is dat contractspartijen sommige ge-
lijkstellingsbepalingen buiten toepassing kunnen verklaren 
(art.1, lid 5, art. 4 lid 2 en art. 5 lid 4 Rariteitenbesluit).12 Daar 
komt bij dat de regeling rond de fictieve dienstbetrekking 
buitengewoon complex is en daardoor voor niet-ingewijden 
moeilijk te volgen. Dit komt de toegang tot de werknemers-
verzekeringen noch de rechtszekerheid ten goede.

9 Rariteitenbesluit staat voor Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeids-
verhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd, 24 december 1986.

10 Zie hierover L. van den Berg, ‘Platformarbeid: biedt het Rariteitenbesluit 
soelaas?’, TRA 2019/15.

11 Zie hierover o.a. K. Frenken, ‘Verbeter onduidelijke positie van platform-
werkers’, Zeggenschap over arbeidsverhoudingen, nr. 4-2017, p. 8-12 en F. 
Pennings, ‘De verschillende dimensies van het onderscheid tussen werk-
nemers en zzp’ers’, TRA 2019/34.

12 Op grond van de genoemde artikelen kunnen de opdrachtnemer en op-
drachtgever vooraf schriftelijk bepalen dat de fictieve dienstbetrekking 
niet van toepassing is. Deze uitsluitingsmogelijkheid is ingevoerd door de 
Wet DBA, per mei 2016. Dat gebeurde op vraag van de uitvoeringspraktijk 
en belangenorganisaties, die in gevallen waarin de fictieve dienstbetrek-
king is uitgesloten, niet meer hoeven te toetsen op het al dan niet bestaan 
van een dienstbetrekking, zie Stb. 2016, 165. 
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2.3 Vrijwillige verzekering
De fictieve dienstbetrekking is niet de enige mogelijkheid 
om toegang te krijgen tot de werknemersverzekeringen. 
Zelfstandigen kunnen zich ook vrijwillig verzekeren. Deze 
mogelijkheid staat echter alleen open voor zelfstandigen die 
eerder verplicht verzekerd en dus werknemer waren. Onder 
strikte voorwaarden kunnen zij zich, binnen dertien weken 
na de beëindiging van de verplichte verzekering, aanmel-
den voor een vrijwillige (voortzetting van de) verzekering 
(art. 64 e.v. ZW; art. 18 e.v. Wet WIA en art. 53 e.v. WW). Van 
deze mogelijkheid wordt relatief weinig gebruikgemaakt. 
Van alle zelfstandigen is ongeveer twee procent vrijwillig 
verzekerd bij het UWV.13 Dit lage percentage wordt hoofd-
zakelijk toegeschreven aan de voorwaarden die aan de vrij-
willige verzekeringsmogelijkheid worden gesteld.14

Zelfstandigen die niet via de fictieve dienstbetrekking of een 
vrijwillige voortzetting van de werknemersverzekeringen 
verzekerd zijn, kunnen voor het risico van ziekte en arbeids-
ongeschiktheid een verzekering afsluiten bij een private ver-
zekeraar. Ook kunnen zij zich aansluiten bij een broodfonds. 
Dat is een vereniging waarbij deelnemende ondernemers 
maandelijks een inleg doen die bij ziekte recht geeft op een 
‘schenking’ uit het broodfonds. De kaders die broodfondsen 
momenteel meestal stellen zijn: maximaal vijftig deelne-
mers en een minimale periode van zelfstandige activiteiten 
voor toetreding. Daarnaast geldt vaak een wachttijd van en-
kele weken. De dekkingsperiode is beperkt tot maximaal 104 
weken, gerekend vanaf de eerste ziektedag.15

3. Mazen in het net

3.1 Arbeidsongeschiktheidsrisico
Uit het in paragraaf 2 geschetste overzicht blijkt dat een 
volksverzekering tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico 
ontbreekt. Dat is niet altijd zo geweest. Zo werd in 1976 de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) ingevoerd 
vanuit de gedachte dat arbeidsongeschiktheid een risico is 
dat iedereen kan overkomen en grote gevolgen kan hebben. 
Gekozen werd voor een volksverzekering zodat kosten en 
risico’s zo breed mogelijk konden worden gespreid en alle 
ingezetenen bij arbeidsongeschiktheid konden rekenen op 
een basisuitkering, gerelateerd aan het wettelijk minimum-
loon en de mate van hun arbeidsongeschiktheid.

In 1998 werd de AAW vervangen door de Wet arbeidson-
geschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en 
de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen 
(WAZ).16 De WAZ werd echter in 2004 alweer afgeschaft. Dit 
had onder andere te maken met de hoge premie die voor de 
WAZ moest worden betaald. Daarnaast groeide in die tijd 

13 Het gaat om ongeveer 17.800 personen: UWV, Premievaststelling vrijwil-
lige verzekering ZW, WW en WAO/WIA 2019, p. 3-4. 

14 UWV, Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW en WAO/WIA 
2019, p. 2. 

15 www.broodfonds.nl. 
16 Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheid 

(PEMBA): Kamerstukken II 1995/96, 24 698, nr. 3. 

de overtuiging dat een verplichte verzekering niet goed past 
bij het zelfstandig ondernemerschap. Bij die status hoort de 
vrijheid om zelf te bepalen hoe het arbeidsongeschiktheids-
risico wordt opgevangen, bijvoorbeeld door een verzekering 
op de particuliere verzekeringsmarkt.

Inmiddels is duidelijk dat steeds meer zelfstandigen niet 
verzekerd zijn tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.17 Dat 
is voor een deel een eigen keuze, maar het ligt ook aan de 
polisvoorwaarden. Boven een bepaalde leeftijd of bij een 
hoog gezondheidsrisico worden bijvoorbeeld geen arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen aangeboden op de particu-
liere verzekeringsmarkt. Verder vinden zelfstandigen de 
premie die voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
moet worden betaald, vaak (nog steeds) te hoog.

De consequentie hiervan is dat een groeiende groep zelf-
standigen moet terugvallen op de bijstand als het arbeids-
ongeschiktheidsrisico hen treft. Echter, door de middelen-
toets die de bijstand hanteert, komen niet alle zelfstandigen 
daarvoor in aanmerking. Zij zullen in dat geval hun reserves 
moeten aanspreken. Is daarop onvoldoende geanticipeerd, 
dan ligt het gevaar van armoede op de loer.

3.2 Werkloosheidsrisico
Zelfstandigen vallen in principe buiten de werknemersver-
zekeringen.18 Er is ook geen volksverzekering die het werk-
loosheidsrisico dekt. Een verklaring voor deze beperking 
ligt in het feit dat het werkloosheidsrisico van zelfstandi-
gen moeilijk is vast te stellen. De precieze oorzaak van het 
wegvallen van werk laat zich ook nauwelijks controleren. 
Daarnaast speelt het ‘moreel risico’ een rol: het gevaar dat 
mensen achterover gaan leunen en hun hand gaan ophou-
den als ze verzekerd zijn;19 een gevaar dat overigens ook bij 
andere groepen werkenden kan opspelen. Dit betekent ove-
rigens niet dat zelfstandigen überhaupt niet beschermd zijn 
tegen het werkloosheidsrisico. In theorie kunnen zij immers 
terugvallen op een bijstandsuitkering, het Bbz of de IOAZ.20 
In werkelijkheid speelt de beperkte personele en materiële 
werkingssfeer van het Bbz en de IOAZ zelfstandigen parten. 
Bijstand is dan het enige alternatief. Maar ook daarvoor zul-
len niet alle zelfstandigen in aanmerking komen vanwege 
de middelentoets die aan de bijstand is gekoppeld.

3.3 Tijd om de bakens te verzetten
De conclusie die we uit deze korte inventarisatie kunnen 
trekken, is dat zelfstandigen in Nederland beperkt be-
schermd zijn tegen het risico van ziekte, arbeidsongeschikt-
heid en werkloosheid. Dit maakt hen kwetsbaar en vergroot 
de kans op armoede zodra één van de genoemde risico’s 
zich voordoet. Met de groei van het aantal zzp’ers wordt dit 
gevaar steeds groter. Dit voedt de bezorgdheid over hun in-
komenspositie en verjaagt het taboe rondom de vraag hoe 

17 TNO en CBS, Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), 4 juli 2019.
18 Zie voor uitzonderingen par. 2.2 en 2.3.
19 Zie bijvoorbeeld R. Euwals & E. Berkhout, Zelfstandigen en hun alternatie-

ven voor sociale zekerheid, Den Haag: CPB 2016.
20 Zie par. 2.1.
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we zelfstandigen een betere sociale bescherming kunnen 
bieden. De Europese Unie en de OECD hebben hieraan trou-
wens ook een steentje bijgedragen. In het licht van de groei-
ende groep zzp’ers, is Nederland vanuit deze hoeken name-
lijk meermaals aangespoord om een regeling te treffen die 
zelfstandigen in ieder geval beschermt tegen het risico van 
ziekte en arbeidsongeschiktheid.21

Deze handschoen is inmiddels opgepakt. Althans, in het re-
cente pensioenakkoord is vastgelegd dat er een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering moet komen voor zelf-
standigen.22 Het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) 
en Stichting Zzp Nederland hebben zich echter vrijwel met-
een tegen dit voornemen gekeerd. In het Manifest Moderne 
Arbeidsmarkt pleiten zij voor een basisvoorziening die alle 
werkenden in geval van volledige en duurzame arbeidson-
geschiktheid een basisuitkering biedt. Het debat over de 
vraag hoe de sociale zekerheid van zelfstandigen het beste 
kan worden geregeld, is daarmee geopend. Reden te meer 
om nader te onderzoeken wat Nederland op dit punt kan 
leren van keuzes die andere Europese landen hebben ge-
maakt.

4. Uitkomsten van onze landenvergelijking

Zoals in paragraaf 1.2 al werd aangestipt, hebben we voor 
de landenvergelijking elf Europese lidstaten geselecteerd. 
In deze paragraaf schetsen we hoe zelfstandigen in deze 
landen worden beschermd tegen de risico’s van ziekte, ar-
beidsongeschiktheid en werkloosheid. In het licht van de 
ons gegeven ruimte kunnen we niet al onze bevindingen 
uitgebreid beschrijven. We concentreren ons daarom op de 
meest opvallende uitkomsten van ons onderzoek.

4.1 Andere keuzes
Uit onze landenvergelijking blijkt dat andere landen an-
ders aankijken tegen het Nederlandse uitgangspunt dat je 
zelfstandigen niet moet opzadelen met de verplichting om 
zich te verzekeren tegen het risico van inkomensverlies als 
gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 
Sterker nog, waar Nederland in de jaren ’90 koos voor in-
perking en privatisering van onderdelen van het stelsel van 
sociale zekerheid, kozen andere landen er juist voor om 
het beschermingsbereik van hun stelsel uit te breiden door 
zelfstandigen daarin op de een of andere manier een plek 
te geven.23 Uit de literatuur maken we op dat het leidende 
motief daarvoor is zelfstandigen beter te beschermen te-
gen sociale risico’s. Maar ook het voorkomen dat slecht of 
onverzekerde zelfstandigen een onevenredig groot beroep 
op de bijstand gaan doen, kan een reden zijn om zelfstandi-

21 OECD 2019, Country Profile, The Netherlands, www.oecd.org; EU, Aanbeve-
lingen van de Raad over het nationale hervormingsprogramma van Neder-
land 2016, 2017 en 2018. Zie voor 2018: Aanbeveling van de Raad van 13 juli 
2018, overweging 11 en aanbeveling nr. 2, gepubliceerd op 10.09.2018, 
PbEU 2018, C 320/18. 

22 Kamerbrief Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel van 5 juni 2019, 
ref nr.: 2019-9898, par. 3.4, p. 17.

23 P. Schoukens & S. Montebovi, ‘Zzp-ers sociaal verzekeren? Welk vangnet is 
er (nodig)?’ Ars Aqui, mei 2019, p. 357.

gen in het stelsel te betrekken. Verder kan het streven naar 
gelijke behandeling van beroepsgroepen een drijfveer zijn. 
De kerngedachte is hier dat niet alleen werknemers, maar 
ook zelfstandigen het slachtoffer kunnen worden van inko-
mensverlies als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid 
en werkloosheid. Dat zijn immers risico’s die iedereen die 
beroepsactief is, kunnen treffen. In deze ‘risico-neutraliteit’ 
ligt dan de rechtvaardiging om het stelsel open te stellen 
voor zelfstandigen.24

4.2 Differentiatie naar risico
Onze landenvergelijking leert dat er verschillende manieren 
zijn om zelfstandigen onder het sociale verzekeringsregime 
te brengen. Kijken we naar het risico van ziekte en arbeids-
ongeschiktheid, dan zien we bijvoorbeeld dat de sociale ver-
zekeringen in alle onderzochte landen verplicht of vrijwil-
lig openstaan voor zelfstandigen. De Nederlandse aanpak, 
waarbij zelfstandigen (afgezien van een beperkte vrijwillige 
voortzettingsmogelijkheid) bij ziekte en arbeidsongeschikt-
heid niet kunnen terugvallen op de sociale verzekeringen, 
wijkt dus sterk af van het in de andere landen gekozen pa-
troon.25

Voor het werkloosheidsrisico ligt dat anders. Daar vindt Ne-
derland Bulgarije, Estland en het VK aan zijn zijde in de keu-
ze om zelfstandigen geen inkomensbescherming te bieden 
via een al dan niet verplicht gestelde sociale verzekering. 
In geval van werkloosheid zijn zelfstandigen in die landen 
dus, net als in Nederland, aangewezen op de bijstand of een 
bijstandsachtige uitkering. Uit ons onderzoek blijkt echter 
dat er ten aanzien van het werkloosheidsrisico ook andere 
keuzes kunnen worden gemaakt. Tsjechië en Polen werken 
bijvoorbeeld met een verzekeringsplicht, terwijl zelfstandi-
gen in Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Roemenië vrij-
willig kunnen toetreden tot het werknemersstelsel.

4.3 Differentiatie naar verzekeringsvorm
Ons onderzoek leert verder dat er bij de uitwerking van de 
gemaakte keuzes, verschillende modellen worden gebruikt. 
Hieronder belichten we de meest voorkomende vormen.

 Universeel systeem
Ten eerste zijn er landen die hebben gekozen voor een uni-
verseel systeem dat alle ingezetenen op een basaal niveau 
inkomensbescherming biedt tegen het risico van ziekte 
en/of arbeidsongeschiktheid. Voorbeelden hiervan zijn te 
vinden in Denemarken (ziekte en arbeidsongeschiktheid) 
en Estland (arbeidsongeschiktheid). Zweden biedt alle in-
gezetenen een basisverzekering tegen het risico van ar-
beidsongeschiktheid en werkloosheid (eerste pijler), met 
de mogelijkheid om vrijwillig toe te treden tot het werkne-
mersstelsel voor een hogere dekking (tweede pijler).

24 Zie S. Spasova e.a., ‘Access to social protection for people working on 
non-standard contracts and as self-employed in Europe. A study of natio-
nal policies’, EC, 2017, p. 48-50 en p. 61-64.

25 Vgl. ILO, ‘Employment, working paper no. 228, 2017 waarin wordt opge-
merkt dat Nederland (als enige land) geen uitkeringen kent voor de zelf-
standigen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
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 Verzekering via het werknemersstelsel 
Er zijn ook landen waar zelfstandigen verplicht verzekerd 
zijn via het werknemersstelsel. Voorbeelden hiervan zijn 
te vinden in Estland en Zweden (ziekte), Roemenië en het 
VK (ziekte en arbeidsongeschiktheid), Tsjechië en Polen (ar-
beidsongeschiktheid en werkloosheid).

Soms zijn alleen bepaalde groepen zelfstandigen verplicht 
verzekerd via het werknemersstelsel. In Duitsland geldt dat 
onder andere voor auteurs en artiesten met een jaarinkomen 
boven € 3.900. Vereist is dan wel dat de werkzaamheden niet 
tijdelijk zijn (startende zelfstandigen worden ook verzekerd 
als hun inkomen lager is).26 Wordt aan deze voorwaarden 
voldaan, dan worden deze groepen gelijkgesteld met werk-
nemers en daardoor in het werknemersstelsel ‘getrokken’ 
(vgl. paragraaf 2.2). Zij kunnen daar, boven een bepaalde in-
komensgrens, weer uitbreken (opting-out). De reden voor de 
verplichte verzekering met een opting-out-optie is het vei-
ligstellen van bescherming tot een bepaalde inkomensgrens.

In een aantal landen kunnen zelfstandigen die niet verplicht 
verzekerd zijn, vrijwillig toetreden tot het werknemersstel-
sel (opting-in). Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Bul-
garije en Polen, althans wat het risico van ziekte betreft. In 
Duitsland kan een kleine groep zelfstandigen die nog niet 
op een andere manier sociaal verzekerd is, vrijwillig toe-
treden tot het werknemersstelsel voor het risico van ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Zelfstandigen in 
Denemarken en Zweden kunnen zich vrijwillig aansluiten 
bij een (branche-gerelateerd) werkloosheidsfonds. Ook Roe-
menië biedt zelfstandigen de mogelijkheid om zich vrijwil-
lig te verzekeren tegen het werkloosheidsrisico.

 Aparte regimes voor zelfstandigen
Een meer gedifferentieerde benadering behoort ook tot de 
mogelijkheden. Leidende gedachte is dan dat werknemers 
en zelfstandigen weliswaar dezelfde risico’s lopen, maar er 
toch wezenlijke verschillen zijn tussen de werkvormen van 
beide groepen. Zo gaat het bij werknemers vooral om inko-
mensvervanging terwijl het bij zelfstandigen primair gaat 
om de continuïteit van het bedrijf en de bedrijfsvoering. 
België onder andere heeft daarom gekozen voor een apart 
regime voor zelfstandigen (naast de stelsels voor werkne-
mers en ambtenaren) en maakt daarbij een onderscheid 
tussen zelfstandige arbeid als hoofdberoep of als bijberoep.

Er zijn ook landen waarin een verplicht regime voor zelf-
standigen alleen geldt voor bepaalde groepen zelfstandi-
gen. Polen, Frankrijk en Duitsland hebben bijvoorbeeld een 
apart regime voor zelfstandige landbouwers. Verder ken-
nen vooral Duitsland en Frankrijk diverse verplichte sociale 
verzekeringsregimes voor zelfstandigen, opgebouwd naar 
beroepsgroep (categorale stelsels). Zelfstandigen die niet 
behoren tot een beroepsgroep met een eigen socialezeker-
heidsstelsel, zijn daarom in Duitsland in principe niet ver-

26 Zie Deutsche Rentenversicherung, ‘Selbständig – wie die Rentenverschi-
cherung Sie schützt’, 14. Auflage (4/2019), p. 9. 

zekerd. Verder kan de overgang naar een ander beroep tot 
moeilijkheden leiden omdat dan moet worden omgescha-
keld naar een ander professioneel verzekeringsstelsel.27

 Algemeen stelsel voor alle werkenden
Vermeldenswaard is tot slot dat er in Frankrijk sinds 2018 
een hervorming gaande is waarbij de aparte regimes voor 
zelfstandigen geleidelijk worden omgezet in een algemeen 
stelsel dat geldt voor alle werkenden. Vooralsnog spitst de 
hervorming zich toe op het risico van arbeidsongeschiktheid 
en ouderdom. De bedoeling is dat de hervormingsoperatie 
ten aanzien van deze risico’s in 2020 is voltooid. De drijfveer 
hierachter is het oude, sterk versplinterde systeem te vervan-
gen door een efficiënter werkend systeem dat beter aansluit 
op de moderne arbeidsmarkt waar switches tussen, of com-
binaties van, arbeid als werknemer en arbeid als zelfstandige 
steeds vaker voorkomen. Als wordt gewerkt met verschil-
lende verzekeringssystemen voor werknemers en zelfstan-
digen, zoals in Frankrijk jarenlang het geval was, verloopt de 
overgang van het ene naar het ander verzekeringssysteem 
vaak niet soepel. Processen zijn meestal stroperig en bezaaid 
met administratieve hindernissen. Bovendien worden verze-
kerden, als gevolg van de versnippering, regelmatig gecon-
fronteerd met verlies van socialezekerheidsrechten. Door toe 
te werken naar een algemeen verzekeringssysteem voor alle 
werkenden, wil Frankrijk hieraan een einde maken. In dat 
systeem kunnen alle werkenden namelijk rekenen op een 
zekere inkomensbescherming, ongeacht de werkvorm of het 
etiket dat op de arbeidsrelatie wordt geplakt.28

4.4 Differentiatie naar toekenningsvoorwaarden
Om recht te doen aan de specifieke kenmerken van het zelf-
standig ondernemerschap wordt soms ook gedifferentieerd 
in de sfeer van de toekenningsvoorwaarden, bijvoorbeeld 
ten aanzien van het aantal werkdagen. Verder geldt bij het 
risico van ziekte nogal eens een wachttijd voordat zelfstan-
digen aanspraak kunnen maken op een uitkering. De ratio 
hierachter is dat inkomensverlies ten gevolge van ziekte bij 
zelfstandige arbeid doorgaans pas later optreedt. De lengte 
van de wachttijd varieert. In Denemarken is de wachttijd 
bijvoorbeeld twee weken en in het VK achtentwintig weken. 
Zelfstandigen moeten deze periode zelf overbruggen, maar 
hebben daarna wel dezelfde uitkering als de werknemers.

Een andere vorm van differentiatie in de sfeer van de toe-
kenningsvoorwaarden zien we bij het werkloosheidsrisi-
co. België bijvoorbeeld kent in geval van faillissement of 
aanhoudende economische moeilijkheden een tijdelijke 
werkloosheidsuitkering, het overbruggingsrecht; een vast 
bedrag op minimumniveau voor maximaal een jaar. In 

27 Zie ook P. Schoukens, De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Euro-
pese Gemeenschapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, 
Leuven: Acco 2000, p. 77. 

28 Zie: Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de 
l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement 
de la sécurité sociale pour 2016; zie ook https://www.economie.gouv.fr/
point-situation-reforme-regime-protection-sociale-travailleurs-inde-
pendants.
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Duitsland komt de vrijwillige werkloosheidsverzekering al-
leen tot uitkering als de betrokkene minimaal een jaar een 
eigen bedrijf had waarin hij minimaal vijftien uur per week 
werkzaam was. In Denemarken ligt de lat hoger. Daar ver-
eist toegang tot de vrijwillige werkloosheidsverzekering dat 
de betrokkene minimaal drie elkaar opvolgende jaren ge-
durende minimaal dertig uur per week actief is geweest als 
zelfstandige en dat het bedrijf een zekere omvang had en 
volledig is stopgezet.29 De rechtvaardiging voor de eis dat 
het bedrijf moet zijn gestopt, ligt in het feit dat toekenning 
van een werkloosheidsuitkering bij een gedeeltelijke voort-
zetting van het bedrijf tot concurrentievervalsing kan lei-
den en daardoor in strijd kan komen met de Europese regels 
omtrent het mededingingsrecht. Ook in Zweden kunnen 
zelfstandigen een uitkering krijgen als ze hun bedrijf volle-
dig stoppen, zelfs als dat tijdelijk is. Een gedeeltelijke uitke-
ring in combinatie met werk in loondienst is niet mogelijk 
(wel bij werknemers). Om fraude te voorkomen, worden de 
betrokkenen na reactivering van hun bedrijf bovendien vijf 
jaar lang uitgesloten van werkloosheidsuitkeringen.30

5. Conclusies – lessen voor Nederland

Uit onze landenvergelijking blijkt dat Nederland tamelijk al-
leen staat in de keuze om zelfstandigen geen plek te geven in 
het stelsel van sociale zekerheid. Deze keuze staat momen-
teel overigens ter discussie. Althans, het pensioenakkoord 
heeft de vraag hoe zelfstandigen verplicht verzekerd kun-
nen worden tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico (kort-
durend en/of langdurig), hoog op de agenda gezet. Onze lan-
denvergelijking levert een paar nuttige aanknopingspunten 
op voor de Nederlandse gedachtebepaling hieromtrent.

Zo is het bij de uitwerking van een verzekeringsplicht raad-
zaam om rekening te houden met het feit dat er wezenlijke 
verschillen zijn tussen de manier waarop werknemers en 
zelfstandigen werkzaam zijn. Uiteindelijk gaat het erom een 
goed evenwicht te vinden tussen (1) de mate van bescher-
ming die wordt geboden, (2) de mate van keuzevrijheid die 
wordt ingebouwd en (3) de mate van solidariteit die van ver-
zekerden wordt gevraagd. Differentiatie naar verzekerings-
vorm (verplicht of vrijwillig) en/of naar toekenningsvoor-
waarden kan daarbij helpen.

Bij de gedachtebepaling zal men zich verder moeten buigen over 
de vraag welk type stelsel Nederland wil omarmen: wil men 
de gaten in het Nederlandse systeem dichten door een apart 
regime voor zelfstandigen te ontwerpen of, net als de Fransen, 
toewerken naar een verzekeringssysteem voor alle werkenden? 
Nederland staat voor de uitdaging de voor- en nadelen van deze 
twee richtingen zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.

29 Zie voor kritiek op dit systeem: EC, ESPN thematic report on access to social 
protection of people working as self-employed or on non-standard contracts, 
Denmark, 2017, p. 11.

30 Spasova e.a. 2017, p. 55. 

De keuze voor een apart regime voor zelfstandigen impliceert bij-
voorbeeld dat er, naast het bestaande sociale verzekeringsregime 
voor werknemers, een verplicht regime komt dat zelfstandigen 
inkomensbescherming biedt in geval van arbeidsongeschikt-
heid. Al naar gelang hun specifieke noden, kunnen werkne-
mers en zelfstandigen zo ieder op hun eigen wenken worden 
bediend. Daar staat tegenover dat het naast elkaar bestaan van 
twee van elkaar gescheiden stelsels het gevaar van versnippering 
van socialezekerheidsrechten in zich bergt. Dit maakt niet alleen 
switches tussen, of combinaties van, het werknemerschap en 
het zelfstandig ondernemerschap complex, maar het werkt ook 
vertragingen, administratieve problemen en het verlies van op-
gebouwde socialezekerheidsrechten in de hand.

Toewerken naar een stelsel voor alle werkenden impliceert 
een keuze voor een verzekeringssysteem dat iedereen die 
beroepsactief is, ongeacht de contractvorm, een zekere 
inkomensbescherming biedt tegen sociale risico’s die alle 
werkenden kunnen treffen. Verlies van socialezekerheids-
rechten bij overgangen naar, of combinaties van, verschil-
lende werkvormen, doet zich dan niet voor. Met de volks-
verzekeringen heeft Nederland voor alle ingezetenen al 
een basale vorm van inkomensbescherming gerealiseerd 
voor de risico’s van ouderdom, overlijden, kinderkosten en 
ziektekosten. Nederland zou dat stelsel kunnen complete-
ren door daaraan een basisverzekering voor het arbeidson-
geschiktheidsrisico toe te voegen. Omdat alle werkenden 
daaraan meebetalen, kan daarmee een redelijk grote mate 
van risicosolidariteit worden bereikt. Anders dan nu het 
geval is, krijgen ook zelfstandigen die op de verzekerings-
markt moeilijk verzekerbaar zijn, zo toegang tot een basale 
inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Tegelij-
kertijd houden de werkenden bij deze invulling relatief veel 
keuzevrijheid om zelf voor aanvullende zekerheid te zorgen.

Er zijn natuurlijk ook ander invullingsmogelijkheden. Mo-
gelijk is bijvoorbeeld om de werknemersverzekeringen (bij 
arbeidsongeschiktheid meer specifiek de ZW en wet WIA) 
als verplichte aanvulling op de basisverzekering, en dus als 
tweede pijler, voor werknemers te laten bestaan. Zelfstan-
digen houden dan boven het basisniveau de vrijheid om zelf 
te bepalen hoe zij hun aanvullende zekerheden regelen. Een 
andere mogelijke invulling is de werknemersverzekeringen 
open te stellen voor alle werkenden, hetzij door zelfstandi-
gen het recht te geven op vrijwillige toetreding tot de ZW en 
de wet WIA (opting-in), hetzij door deelname hieraan ver-
plicht voor te schrijven. In het laatste geval wordt iedereen 
die beroepsactief is, een relatief hoog beschermingsniveau 
geboden. Om de werkenden daarbij toch enige keuzevrij-
heid te bieden, zou dit kunnen worden gecombineerd met 
de mogelijkheid om, bijvoorbeeld boven een bepaalde inko-
mensgrens, uit het verplichte stelsel te stappen (opting-out).

Het zijn dit soort kwesties die zullen moeten worden be-
discussieerd in het debat rondom de vraag hoe we een toe-
komstbestendig stelsel kunnen bouwen dat de werkenden, 
ongeacht de werkvorm, adequate sociale bescherming biedt. 
Moge ons artikel helpen om daaraan richting te geven.
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