
          MEMO 
Directie   : IVV/        
Betrokken directies  : WBJA, FEZ, ASEA, UBN, AV 
Datum      : 29 november 2012 
Onderwerp   : Doelgroepen Overbruggingsregeling 
 
0. AANLEIDING 
In het regeerakkoord is afgesproken dat er een overbruggingsregeling wordt opgesteld 
voor mensen die op 1 januari 2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en 
die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. De 
regeling kent een partnerinkomenstoets en een vermogenstoets.  

1. CONCLUSIE 
Het Regeerakkoord geeft aan dat de regeling geldt voor deelnemers waarvan het VUT- en 
prepensioen op 31 december 2012 al is ingegaan. Er zijn echter meer groepen die in 
vergelijkbare omstandigheden als VUT- en prepensioendeelnemers verkeren. Het niet 
opnemen van deze doelgroepen, maakt de regeling vanuit het perspectief van gelijke 
behandeling juridisch kwetsbaar. Daarnaast zal het niet opnemen van deze doelgroepen, 
het lastig maken om voldoende politiek draagvlak te creëren. De SP heeft al acties 
ondernomen op dit onderwerp. Het niet opnemen van doelgroepen die in vergelijkbare 
omstandigheden verkeren, bijvoorbeeld nabestaanden, zal maatschappelijk gevoelig 
liggen.  

Het CBS doet op verzoek van SZW onderzoek naar de omvang van de doelgroep. Op 
basis van voorlopige indicaties lijkt het erop dat er in de jaren tot en met 2016 minder 
mensen onder de regeling vallen dan waar tijdens het RA van uit is gegaan. Vanaf 2018 
ligt het aantal iets hoger. Dat betekent dat uitbreiding van de doelgroep binnen het in het 
RA (2013-2017) gereserveerde budget zou kunnen plaatsvinden. In latere jaren vallen de 
kosten juist hoger uit dan eerder aangenomen. Meer duidelijkheid hierover verwachten 
wij begin volgende week. 

2.  WELKE DOELGROEPEN  
Het Regeerakkoord geeft aan dat de regeling geldt voor deelnemers waarvan het VUT- en 
prepensioen op 31 december 2012 al is ingegaan. Er zijn echter meer groepen die in 
vergelijkbare omstandigheden als VUT- en prepensioendeelnemers verkeren. Het betreft 
dan de volgende groepen1: 

- Mensen met een lopende uitkering die eindigt bij 65 jaar: 
a) Op grond van een andere CAO-regeling. Bijvoorbeeld een regeling ivm 

functioneel leeftijdsontslag bij defensie, politie. 
b) Private verzekering. Bijvoorbeeld zelfstandigen met een private 

arbeidsongeschiktheidsverzekering, nabestaanden met een private Anw-
hiaatverzekering of een levensverzekering.  

 
- Mensen met een inkomensregeling die al loopt en die op 65-jarige leeftijd wordt 

verlaagd in de verwachting dat de AOW het gat opvult. Bijvoorbeeld een 
aanvullend ouderdomspensioen dat ingegaan is voor 65. Onder deze groep vallen 
ook mensen die hun prepensioen hebben omgezet in een aanvullend 
ouderdomspensioen. Er zijn verschillende overwegingen bij het uitbreiden van de 
doelgroep: 

 
 

                                                           
1 Daarnaast kan de voorgestelde consultatieronde gebruikt worden om het beeld over de doelgroepen te 
verifiëren/compleet te krijgen. 
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Voor 

- Gelijke behandeling: uitgangspunt is dat gelijke gevallen gelijk behandeld 
moeten worden. Als er groepen mensen zijn die zich in vergelijkbare 
omstandigheden bevinden als de VUT- en prepensioengerechtigden, is de 
hoofdregel dat zij dan ook gelijk behandeld moeten worden. Er zit een juridisch 
risico in om deze groepen niet mee te nemen. 

 
- Maatschappelijke context: Er zijn verschillende signalen dat de maatschappij 

vindt dat andere groepen ook onder de doelgroep moeten vallen. Kassa heeft 2x 
aandacht aan het onderwerp besteed. Hierbij lag de meeste nadruk op de groep 
met een lopende uitkering die eindigt bij 65 jaar. 
 

- Politieke context: De SP heeft aangekondigd acties te ondernemen om de 
doelgroep uit breiden. 
 

Tegen 
- Regeerakkoord: Uitbreiden van de doelgroep betekent afwijken van het 

Regeerakkoord. 
 

- Financiële overwegingen: uitbreiding van de doelgroep leidt tot extra uitgaven, 
waarvoor dekking nodig is. Op basis van de eerste signalen van het onderzoek 
van het CBS naar de doelgroep is het echter misschien mogelijk de doelgroep uit 
te breiden en binnen de budgettaire ruimte van het RA te blijven. 
 

- Regeling lopend ouderdomspensioen: Financiën heeft voor de groep die een 
lopend aanvullend ouderdomspensioen heeft dat op 65 wordt verlaagd, de regels 
zodanig aangepast dat men nogmaals kan kiezen om  een deel van het aanvullend 
ouderdomspensioen naar voren te halen, zodat het pas na 65 verlaagd wordt. 
 

- Precedentwerking: Uitbreiding van de doelgroep met bepaalde groepen kan er 
voor zorgen dat gevraagd wordt om de doelgroep verder uit te breiden. Het zou 
dan om werkenden gaan. 
 

Gezien het juridische risico en de maatschappelijke context ten opzichte van de minimale 
kosten adviseren wij u de doelgroep uit te breiden met de hiervoor genoemde groepen2.  
 
3. INTERNATIONAAL  
Gezien de doelstelling van de OBR – compensatie bieden voor het verlies aan AOW als 
gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd – gelden exportvoorwaarden naar analogie 
van de AOW. Aandachtspunt is verder dat tot de doelgroep van de OBR ook personen 
met een buitenlandse VUT- of prepensioenregeling behoren. 
 
4. UITVOERING 
De SVB kan een deel van de potentiële doelgroep identificeren op basis van de 
polisadministratie (niet mogelijk voor bijvoorbeeld zelfstandigen). Het voorstel is deze 
groep actief te benaderen met een aanvraagformulier voor de overbruggingsregeling. 
Hierdoor kan de SVB zorgdragen dat personen die zeker niet in aanmerking komen voor 
de OBR hier ook niet over geïnformeerd worden, personen die mogelijk wel hiervoor in 
aanmerking komen, worden wel geïnformeerd over de OBR. 
Bij het aanvragen van de overbruggingsregeling moeten mensen zelf bewijsstukken 
meesturen, zoals bewijs van de regeling die eindigt en de einddatum daarvan. Op dat 
moment wordt getoetst of ze daadwerkelijk voor de overbruggingsregeling in aanmerking 
komen.  

                                                           
2 Eventueel wordt dit later nog aangepast worden als dit blijkt uit de voorgestelde consultatieronde. 



 
5. EINDE REGELING 
In het Regeerakkoord is geen einddatum voor de regeling opgenomen. Omdat de 
regeling beoogd was voor mensen met een Vut of prepensioenuitkering die op 1/1/2013 
al loopt zou de regeling tamelijk snel leeglopen.  
Bij uitbreiding van de doelgroepen, zal de in- en uitstroom veel langer duren en worden 
de kosten in latere jaren hoger. Het is daarom noodzakelijk een einddatum in de OBR op 
te nemen. Daarnaast is een van de voorwaarden om de OBR bij ministeriële regeling te 
kunnen vormgeven (in plaats van bij wet in formele zin), dat het om een tijdelijke 
regeling moet gaan. Een einddatum bij uitbreiding van de doelgroepen is dus zeer 
wenselijk. 
Overwogen kan worden de einddatum voor nieuwe instroom te stellen op 31 december 
2018 (feitelijke einddatum 31 augustus 2020). Mensen die niet meer in aanmerking 
komen voor de OBR hebben dan 6 jaar de tijd gehad zich hierop voor te bereiden. Ook 
vanuit uitvoeringsperspectief is het wenselijk de regeling te beëindigen bij zeer kleine 
aantallen mogelijk rechthebbenden. De einddatum kan eventueel op een later tijdstip 
liggen, maar dat is relatief duur (cumulatief ca. 100 mln bij sluiten per 2012). Het gaat 
dan weliswaar om een kleine groep, maar een lange periode die moet worden overbrugd. 
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1 Status nota 
Ter voorbereiding 
 
2 Aanleiding 
• Op maandag 18 april is in de uitzending van Radar aandacht besteed 

aan een probleem waar ZZP-ers met een AOV mee te maken hebben of 
kunnen krijgen. Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd kan een groep 
arbeidsongeschikte zzp-ers met een AOW-gat geconfronteerd worden. 
Een ander deel kan zich niet langer verzekeren tegen 
arbeidsongeschiktheid of ziekte. Het kamerlid  (SP) heeft hier 
mondelinge vragen over aangekondigd. 
 

Beslispunten/advies/beslistermijn 
• Wenst u nog een voorbespreking?  
 
3 Kernpunten 
 
Beschrijving feitelijke situatie 
In de uitzending stelt Radar het volgende. 
o Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd zitten een groep 

arbeidsongeschikte zzp-ers met een inkomenshiaat. Een ander deel 
kan zich niet langer verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of ziekte.  

o Er komen hier een aantal zaken samen. Enerzijds is er een groep zzp-
ers die lastig is om te verzekeren, omdat ze lichamelijk zwaar werk 
doen. Deze groep heeft te maken met een zogeheten technische 
eindleeftijd van 55 of 60 jaar. Deze groep kan zich op geen enkele 
wijze langer verzekeren en werkt noodgedwongen onverzekerd door. 
Volgens verzekeraars is deze groep te kostbaar om te verzekeren.  

o Dan is er de groep die intussen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is 
geraakt. Hier lijkt geen vangnet voor te zijn. Deze groep zit met een 
inkomenshiaat van soms enkele maanden tot 2 jaar, als de uitkering 
stopt bij een eindleeftijd van 65 jaar.  

10.2.E

10.2.E

10.2.E

10.2.E
10.2.E

10.2.E
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o In de uitzending heeft het Verbond van Verzekeraars laten weten dat 
verzekeraars bezig zijn de eindleeftijd van hun verzekeringen aan te 
laten sluiten op de verhoogde AOW-leeftijd. Voor zogeheten 
“brandende huizen” biedt dit echter geen soelaas. 

o In de uitzending kwamen twee gedupeerde ZZP-ers aan het woord. De 
heer , werkte eerst in loondienst, ging als zzp-er in 
de bouw aan de slag en raakte arbeidsongeschikt. Doordat zijn 
verzekering liep tot aan 60 jaar, is hij al enkele jaren aan het interen 
op zijn pensioen. De OBR is in zijn situatie vermoedelijk niet van 
toepassing omdat hij al aan zijn aanvullend pensioen is begonnen. 
Probleem in zijn geval is de technische eindleeftijd van zijn AOV van 60 
jaar. De tweede zzp-er, de heer , raakte arbeidsongeschikt, 
zijn AOV liep tot aan 65 jaar. In beginsel zal hij in aanmerking komen 
voor de OBR (afhankelijk van inkomsten en vermogen). 

 
• Voorafgaand aan de uitzending heeft het ministerie desgevraagd een 

aantal vragen van Radar beantwoord (zie bijlage). Kern van de reactie 
is: 

o Voor zzp-ers die bij aanvang van het zzp-schap niet geaccepteerd 
worden door een private verzekeraar bestaat de private vangnet 
verzekering. De vangnetverzekering heeft een aantal vaste 
productkenmerken. Zo is er sprake van een wachttijd van 12 maanden 
en een dekking op basis van het criterium ‘gangbare arbeid’. 

o Zelfstandigen die vanuit een loondienst- of uitkeringsverband starten 
kunnen ook bij het UWV terecht voor een ‘vrijwillige voortzetting’ van 
hun ziektewet- en WIA-verzekering. Voorwaarde hierbij is dat je je wel 
binnen 13 weken na start van je onderneming bij het UWV moet 
melden. 

o Ben je echter al langere tijd als zelfstandige werkzaam, dan zijn er 
momenteel geen andere mogelijkheden. Voor het risico op kortdurende 
arbeidsongeschiktheid kunnen zelfstandigen zich misschien nog 
wenden tot een broodfonds.  
 

• Verder heeft u in een eerdere brief aan de TK (naar aanleiding van een 
eerdere toezegging) laten weten dat u op verzoek van de Kamer heeft 
gesproken met het Verbond van Verzekeraars en de voorlichting over 
de OBR. Daarin heeft u onder meer laten weten dat mensen met een 
lopende verzekering te maken kunnen krijgen met een inkomensgat. 
Het Verbond heeft laten weten dat met het oog daarop verzekeraars 
burgers verwijzen naar de OBR-regeling en naar de website van de 
SVB. Ook is met het Verbond gesproken over de eindleeftijd van 
verzekeringen en aansluiting op de AOW-leeftijd. 

• Opgemerkt wordt dat het probleem van leeftijdsverhoging aow alleen 
ziet op 65-67 en niet op het leeftijdsvak 55 – 65.  

• Verder merk ik op dat u eerder heeft laten weten de OBR-regeling niet 
wijzigen (mede in afwachting van een lopend onderzoek naar niet-
gebruik). 
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• AOW-gat zzp-ers: 
o Voor de groep die als gevolg van de leeftijdsverhoging AOW te 

maken krijgt met een inkomensgat heeft het kabinet, naast een 
geleidelijke overgangstermijn voor de leeftijdsverhoging, ook de 
Overbruggingsregeling AOW in het leven geroepen; 

o De OBR is bedoeld voor mensen die vóór hun 65e jaar een laag 
inkomen hebben (tot 200% van het wettelijk minimum loon voor 
alleenstaanden en 300% voor echtparen) uit een vut- of 
prepensioenregeling en na hun 65e jaar geconfronteerd worden met 
een inkomensverlies als gevolg van de aow-leeftijdsverhoging en 
zich daar niet op hebben kunnen voorbereiden. De OBR kent een 
vermogenstoets, maar daarvan is het eigen huis uitgezonderd. Bij 
zelfstandigen zijn ook lijfrentes en aanvullende 

Buiten reikwijdte
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pensioenvoorzieningen tot € 120.161 uitgezonderd van de 
vermogenstoets. 

o Op verzoek van de Kamer is met het Verbond gesproken. Het 
Verbond heeft onder meer laten weten dat verzekeraars een 
verlengingsaanbod aan hun klanten (met een lopende verzekering) 
hebben gedaan om de eindleeftijd te verhogen. Uiteindelijk is de 
keuze aan de klant om wel of geen gebruik te maken van het 
aanbod van de verzekeraar 

o Daarnaast heeft het Verbond laten dat verzekeraars burgers ook 
wijzen op de OBR en op de webstite van de SVB. Dit heb ik in mijn 
brief aan de TK van 15 januari 2016 laten weten. 
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Bijlage: antwoorden SZW op vragen van Radar 
 
1.  Waar kunnen mensen terecht die niet door verzekeraars geaccepteerd 
worden, omdat ze een te groot risico vormen?  
 
Zelfstandigen die niet door verzekeraars geaccepteerd worden voor een 
reguliere AOV omdat hun medisch risico te hoog is, kunnen bij een 
private verzekering een vangnetverzekering afsluiten. De 
vangnetverzekering is bedoeld voor startende ondernemers, dat wil 
zeggen: ondernemers die korter dan vijftien maanden werkzaam zijn als 
zelfstandige. De vangnetverzekering heeft een aantal vaste 
productkenmerken. Zo is er sprake van een wachttijd van 12 maanden en 
een dekking op basis van het criterium ‘gangbare arbeid’. 
 
Zelfstandigen die vanuit een loondienst- of uitkeringsverband starten 
kunnen ook bij het UWV terecht voor een ; vrijwillige voortzetting’ van 
hun ziektewet- en WIA-verzekering. Voorwaarde hierbij is dat je je wel 
binnen 13 weken na start van je onderneming bij het UWV moet melden. 
 
Ben je echter al langere tijd als zelfstandige werkzaam, dan zijn er 
momenteel geen andere mogelijkheden. Voor het risico op kortdurende 
arbeidsongeschiktheid kunnen zelfstandigen zich misschien nog wenden 
tot een broodfonds  
 
 
2. Welk vangnet is er voor hen die nu arbeidsongeschikt zijn, wiens 
contract met de verzekeraar is geëindigd, maar nog geen AOW 
ontvangen?  
 
In zo’n geval kan men misschien in aanmerking komen voor een uitkering 
uit de Overbruggingsregeling. Deze is door de overheid speciaal ingesteld 
voor mensen die door de verhoging van de AOW-leeftijd in een moeilijke 
financiële positie terecht komen, bijvoorbeeld omdat hun prepensioen 
eerder ophoudt, of omdat ze tot hun 65e een uitkering van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar ontvangen. Om te bepalen of je voor 
deze regeling in aanmerking komt; gelden er wel enkele voorwaarden. Zo 
mag je eigen vermogen en/of van je partner niet te hoog zijn. Op de site 
van de Sociale Verzekeringsbank vind je meer informatie over deze 
regeling en kun je ook zelf nagaan of je hiervoor in aanmerking komt. 
 
 
3. Is ten tijde van de verhoging van de AOW-leeftijd gerealiseerd dat 
deze groep buiten de boot zou vallen?   
 
Omdat er door de verhoging van de AOW-leeftijd groepen buiten de boot 
zouden vallen is bovengenoemde overbruggingsregeling in leven 
geroepen. In 2013 heeft staatssecretaris Klijnsma daarom besloten ook 
de mensen met een lopende AOV-uitkering  aan de doelgroep van deze 
regeling toe te voegen. De overbruggingsregeling AOW geldt voor 
mensen die voor 1-1-2013 al een private AOV hadden en die getroffen 
worden door de verhoging van de AOW-leeftijd (of voor 1-7-2015 voor 
wat betreft de versnelde verhoging van de aow-leeftijd). 
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4. Zou voor de groep die zich niet kunnen verzekeren, een alternatief van 
de overheid moeten komen? 
 
Voor deze groep biedt de overheid al een alternatief in de vorm van de 
Overbruggingsregeling (zie ook antwoord op 2e en 3e vraag).  
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Bijlage: passage uit brief aan TK (d.d. 15 januari 2016) 
 
OBR en Verbond van Verzekeraars 
Gelet op mijn toezegging heeft op 2 december 2015 ambtelijk overleg 
plaatsgevonden met onder meer het Verbond van Verzekeraars. In het 
overleg heeft het Verbond de praktijk inzake private individuele 
arbeidsongeschiktheidsverzekering  toegelicht. Voor nieuw af te sluiten 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden verzekeraars de klant een 
dekkingskeuze voor een eindleeftijd van 67 jaar. De keuze voor de 
eindleeftijd is aan de klant en vindt zijn vertaling in de premiehoogte. 
Welke dekking het meest geschikt is hangt af van de persoonlijke situatie 
van de klant. 
Voor bestaande klanten (die nog geen uitkering ontvangen) heeft het 
Verbond een inventarisatie gedaan om duidelijk te krijgen wat 
verzekeraars hebben ondernomen om inkomenshiaten zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
Gebleken is dat alle verzekeraars die zijn meegenomen in deze quick scan 
een verlengingsaanbod aan hun klanten hebben gedaan om de 
eindleeftijd te verhogen. Uiteindelijk is de keuze aan de klant om wel of 
geen gebruik te maken van het aanbod van de verzekeraar.  
Dit laat onverlet dat sommige mensen met een reeds lopende uitkering 
op grond van een private arbeidsongeschiktheidsverzekering te maken 
kunnen krijgen met een inkomensverlies als gevolg van de AOW-
leeftijdsverhoging. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten dat 
verzekeraars die de OBR onder de aandacht brengen, dat veelal doen 
door te verwijzen naar (de website van) de SVB. In 2012/2013 hebben 
verzekeraars over het algemeen nabestaanden met een lopende uitkering 
op grond van een Anw-hiaatpensioen of tijdelijk partnerpensioen die loopt 
tot 65-jarige leeftijd, expliciet en persoonlijk geïnformeerd over het 
inkomenshiaat door de AOW-leeftijdsverhoging. De Pensioenfederatie 
heeft aangegeven bereid te zijn om zijn leden te informeren over het 
belang van de OBR voor pensioendeelnemers die hier mogelijk een 
beroep op kunnen doen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat ook personen met een private 
arbeidsongeschiktheidsverzekering een  beroep kunnen doen op de OBR, 
waarbij anders dan in de Participatiewet, het vermogen in eigen woning 
geen rol speelt. 
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