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Niet lang geleden werd ik door een journalist benaderd met de vraag hoe het komt dat de eisen voor een
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de aov, voor zelfstandige ondernemers zo streng lijken te zijn, wat voor alternatieven er
zouden zijn en of je als ondernemer dan maar beter wat medische geschiedenis kunt verzwijgen? Mijn aandacht had ze,
want NEE, dat laatste in ieder geval niet. We gingen het gesprek aan.

De zelfstandige zonder personeel, de zzp’er, stond daarmee weer eens centraal en ik realiseerde me in de aanloop naar
het interview hoezeer die figuur in de afgelopen decennia de onderscheiden arbeidsrechtelijke verhoudingen – en daarmee
ook mijn verzekeringswereldje – is binnengekomen.

Tien jaar geleden schreef ik voor het eerst over de zzp’er.[2] Dat was naar aanleiding van het Allspan-arrest, waarin de Hoge
Raad duidelijkheid schiep over de vraag of die zzp’er onder het toepassingsbereik van art. 7:658 lid 4 BW zou vallen. Het
antwoord is ja, dat is zo, althans wanneer de zzp’er voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor
wie hij werkzaamheden verricht. In dat geval kan ‘werkgeversaansprakelijkheid’ aangenomen worden.[3]

In het bedoelde artikel stelde ik vast dat de Hoge Raad op de verzekeringsrechtelijke implicaties van het arrest niet in
ging.[4] Het verlangen om de zzp’er qua bescherming zoveel mogelijk gelijk te schakelen met de werknemer snapte ik, maar
wel kwam bij mij de vraag op of de AVB-polis daarmee de facto niet zou verworden tot een verkapte aov-polis. Want de
gelijkschakeling van de zzp’er met de werknemer (op dit punt) vergroot de aansprakelijkheid van de werkgever en daarmee
de aanspraak onder de polis. Aan de orde is daarmee een hoge mate van bescherming (want volledige vergoeding van
vermogensschade plus smartengeld) in het voordeel van degene van wie verwacht zou mogen worden dat hij, met het oog
op de risico’s die hij loopt, zelf een aov-polis zou afsluiten. In mijn artikel legde ik een verband dat ik nog steeds zie: een
groot aantal zzp’ers is onverzekerd tegen de eigen arbeidsongeschiktheid en juist onder die omstandigheden, zo stelde ik
me voor, is het verlangen om de geleden schade te verhalen groot.[5]

De zzp’er kwam ook in beeld op het terrein van art. 7:611 BW:[6] sinds 2008 heeft een verzekeringsplicht voor de werkgever
te gelden voor dekking voor schade van de werknemer die zich in het verkeer begeeft.[7] Bescherming van de werknemer,
dus, door dekking onder de door de werkgever te sluiten behoorlijke verzekering. Of – secundair – door aansprakelijkheid
aan te nemen in het geval de werkgever die verzekeringsplicht schendt.
Jurisprudentiële en uitdijende bescherming want de verzekeringsplicht, zoals die met de 2008-arresten voor de besturende
werknemer van een motorvoertuig geïntroduceerd werd (nog in de genoemde uitspraken) verruimd tot fietsers en – onder
voorwaarden – voetgangers. In het TNT/Wijenberg-arrest is de Hoge Raad gekomen tot een begrenzing van de verplichting
om zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering door haar te begrenzen tot bepaalde schade, geleden binnen de
werkzaamheden (als bedoeld in art. 7:658 BW). De verplichting heeft daarmee – in lijn met de drie arresten uit 2008 –
betrekking op schade die werknemers lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden als deelnemer aan het wegverkeer
indien zij (a) als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval, (b) als fietser of voetganger
schade lijden als gevolg van een ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken, of (c) als fietser schade lijden als
gevolg van een eenzijdig fietsongeval.[8] En verder strekt zij niet.
Ook in dit dossier verscheen de zzp’er als gezegd ten tonele: de Hoge Raad heeft inmiddels geoordeeld over een voeger
die een eenzijdig verkeersongeval overkomt terwijl hij een bedrijfsauto bestuurt van zijn opdrachtgever. Categorie (a), dus,
wanneer een werknemer in het spel was geweest, maar vooralsnog is hier door de Hoge Raad een (niet benoemde) grens
getrokken: ondanks dat ook hier vanuit de beschermingsgedachte een gelijkstelling van de zzp’er met de werknemer
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voorstelbaar was geweest, blijft het oordeel van het hof dat geen (schending van de) verzekeringsplicht aannam bij de Hoge
Raad in stand.[9] Ik spreek over een niet benoemde grens omdat de Hoge Raad de zaak afdeed op art. 81 RO. In het licht
van de uitspraak uit 2011 en de conclusie van A-G Hartlief kon ik die afdoening beslist plaatsen, maar desondanks voel ik er
ook enige teleurstelling bij. ‘Gewoon’, omdat ik zo graag zou weten waarom hier de grens getrokken werd. Was dat omdat
de zzp’er in de voorliggende casus niet een met een werknemer vergelijkbare positie innam in het voegersbedrijf van zijn
opdrachtgever (van zijn ouders), omdat een gezagsverhouding ontbrak? Speelde een rol dat de zzp’er in casu het risico op
arbeidsongeschiktheid had afgedekt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Het arrest van het hof was fraai en
navolgbaar, waar het deze elementen meeweegt.[10] Maar zelf zie ik de uitspraak van de Hoge Raad vooral in het licht van
hetgeen Hartlief in deze zaak concludeerde:

“3.12

Hoewel een met die van werknemers vergelijkbare bescherming van zelfstandige opdrachtnemers in de vorm van een
verzekeringsplicht voor schade bij verkeersongevallen niet ondenkbaar is, zou zij bij de huidige stand van de wetgeving,
zonder vergaande rechtsvormende inspanningen van Uw Raad niet mogelijk zijn. Uw Raad zou daartoe niet moeten
overgaan gelet op de boodschap van de arresten van 11 november 2011 ten aanzien van het bereik van de art. 7:611 BW-
verzekeringsplicht (‘tot hier en niet verder’; randnummers 4.18 e.v. hierna) en op de omstandigheid dat de positie van
zelfstandig ondernemers (al of niet zzp’er), ook waar het de bescherming tegen arbeidsongeschiktheid betreft, op dit
moment nadrukkelijk de aandacht van de politiek heeft.”[11]

Een grens dus; hier valt de zzp’er niet onder de ‘werkgeversbescherming’ en in zekere zin valt die ontwikkeling toe te
juichen. “Tot hier en niet verder”[12] is immers een oproep aan de wetgever om – en volgens de Hoge Raad bestaan daartoe
op zichzelf goede gronden – in beweging te komen om een verdergaande, algemene bescherming tegen het risico van
ongevallen in verband met hun werkzaamheden te bieden dan art. 7:658 BW thans biedt.[13]

In dit arrest van 17 september 2021 wil ik dan ook een bestendiging van die oproep aan de wetgever lezen. Ik teken daarbij
aan dat het appèl dat op de wetgever gedaan wordt inmiddels zelfs breder heeft te gelden: nu rol en positie van de zzp’er
(ook) in het juridische veld zijn toegenomen, dient voor die partij evenzeer duidelijk te worden welke ‘arbeidsrechtelijke’
bescherming haar toekomt. Een brede blik is daarbij wenselijk, want de inzet van pseudo-werknemers beïnvloedt ook de
dekkingskwestie en raakt ook de vraag of (onderling) regres mogelijk is.[14]

Het is tijd voor die stap, ook omdat het een eind maakt aan de schijnveiligheid die voor de zzp’er heeft te gelden. Het
hiervoor door mij besproken arrest van het hof in de zaak van de voeger, bijvoorbeeld, laat ruimte voor de gedachte dat er
onder andere omstandigheden aanleiding zou (kunnen) zijn geweest om wél onrechtmatig handelen door de opdrachtgever
aan te nemen. Ik noemde het arrest hiervoor navolgbaar omdat de argumentatie dat op zichzelf bezien is. Desondanks
betwijfel ik of de ruimte die zo wordt gelaten voor bescherming in het aansprakelijkheidsrecht van de zzp’er in het verkeer
onder net iets andere omstandigheden wel wenselijk is. Natuurlijk kan de zzp’er onder omstandigheden als een werknemer
bezien worden, maar de vraag die voorligt, is hoe dat doorwerkt op het 7:611-dossier. En juist daar gaf de Hoge Raad een
duidelijke boodschap af: de uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting is een uitzondering op de in
art. 7:658 BW neergelegde regel en dient niet tot een te ver gaande aantasting van die regel leiden. Geen rol meer voor de
rechter, maar enkel nog voor de wetgever. Waarbij ik ervoor pleit dat hij meteen doorpakt op het dossier dat Hartlief
andermaal[15] aan de orde heeft gesteld.

Ik kom daarmee terug op mijn inleiding: het gesprek over de aov met de journalist, dat mij – voorafgaand aan het prettig en
verfrissend gesprek – ook weer eens de gedachten deed ordenen.[16] Zelf vind ik ons systeem niet eens zo onoverzichtelijk.
Ook al niet omdat de Kamer van Koophandel, de plek waar de zzp’er toch (verplicht) van start gaat, haar voorlichtende rol
heel duidelijk pakt. Op het zogenoemde Ondernemersplein wordt helder uiteengezet dat en op welke manier de zelfstandig
ondernemer die door ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere omstandigheden niet kan werken zijn of haar inkomen kan
verzekeren.[17] De particuliere aov wordt geïntroduceerd, maar ook de alternatieven, zoals de vrijwillige verzekering via het
UWV, de private vangnetverzekering, het broodfonds en de schenkkring worden geïntroduceerd en uiteengezet. Compleet
met de fiscale consequenties die bij de onderscheiden keuzes horen.

Voor mij is de vraag in dit dossier daarmee vooral – en ik stelde haar in mijn bespreking van het Allspan-arrest in 2012 ook
al – waarom een zo groot deel van de zzp’ers (desondanks) in het geheel geen voorziening treft. De werknemer heeft
dekking via de UWV, waarom als niet-werknemer niet in ieder geval die optie gekozen? Wellicht vindt de ondernemende
zzp’er de geboden dekking (vanwege de maximering) wat ondermaats, maar ook dat is niet anders voor de werknemende
mens. En vooral zou ik menen dat enig financieel vangnet bij uitval toch beter is dan (bewust totaal) onverzekerd door het
werkzame leven te gaan. Of denkt de zzp’er “ik ga eerst aan de slag en die aov regel ik nog wel eens”? Juist dat is
onverstandig, nu een deel van de voorzieningen alleen getroffen kan worden binnen 13 weken nadat de verplichte
werknemersverzekering via werk of uitkering (dus: de positie van waaruit het zzp-schap begonnen is) is gestopt.
De vraag die in dit verband bij mij steeds weer opkomt, is waarom (deze vorm van) verzekering voor zzp’ers niet eindelijk en
alsnog verplicht wordt ingevoerd. ‘Gewoon’ ineens verplicht de aansluiting bij het UWV, net zoals die voor de in
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dienstverband werkenden heeft te gelden.[18] Op die manier wordt – tegen overzienbare kosten – veilig gesteld dat er in
ieder geval enige uitkering is om op terug te vallen voor het geval er door ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere
omstandigheden niet gewerkt kan worden en daarvoor geen ander aansprakelijk is. Een punt van aandacht is daarbij de
eerste periode van arbeidsongeschiktheid die onder de vrijwillige verzekering niet gedekt is, maar ik stel me voor dat dat gat
wel te dichten valt.[19]

Bovenop deze basisvoorziening dient dan mijns inziens nog steeds ruimte te zijn voor een vrijwillige, particuliere
inkomensschijf uit verzekering. Een heuse particuliere aov voor die zzp’er die die zekerheid in wil en kan kopen. Alsdan
kunnen de variabelen, zoals de koppeling aan het inkomen (80 of <80% van het inkomen), de wachttijd (wel of niet) en de
duur (tot AOW of voor een bepaalde periode) meespelen, waardoor het inkomen bij uitval op het door die individuele zzp’-er
gewenste niveau komt. Terwijl ondertussen die spannende, grote aantallen van geheel onverzekerden in de samenleving
met meer financiële zekerheid de toekomst tegemoet kunnen zien.
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