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Het Broodfon ds

F

reelan cers zijn krekels. Ze den ken liever
n iet aan de win ter. Hu n pen sioen is vaak
karig en ze h ebben m eestal n iks geregeld als ze door ziekte n iet ku n n en werken .
Of m issch ien den ken ze wel een s aan de win ter, m aar lu kt h et ze n iet om zich daarop
voor te bereiden . Dat geldt ook voor m ij. Ik
ben ook een zzp’er, een zelfstan dige zon der
person eel. Ik m aak m ezelf graag wijs dat ik
on kwetsbaar ben en m ijn h ele leven lekker
kan blijven werken . Maar ik weet n atu u rlijk
wel beter.
In prin cipe ku n n en zelfstan digen zon der
person eel zich verzekeren tegen allerlei risico’s. Zo h eb ik ooit een arbeidson gesch ikth eidsverzekerin g (AOV) afgesloten bij De
Am ersfoortse. Maar dat is du u r en h et biedt
sch ijn zekerh eid. Uit on derzoek van de Au toriteit Fin an ciële Markten blijkt dat AOV-verzekerin gen vol staan m et klein e lettertjes en
u itslu itin gsbepalin gen . Zo kom t een zieke
zzp’er vaak bedrogen u it.
Ik h eb m ijn verzekerin g dan ook opgezegd. Maar de sch u rken blijken m ijn verzekerin g stilzwijgen d te h ebben verlen gd voor
een periode van vijf jaar. Ik m oet n u du s n og
drie jaar betalen voor een polis die ik n iet
m eer wil. Ook kwam ik erach ter dat ik
17,5 procen t provisie betaal aan Meeu s, de
tu ssen persoon die te beroerd was om m ij te
waarsch u wen voor die verlen gin g m et vijf

jaar. Die legale oplich ters verdien en du s elk
jaar ru im du izen d eu ro aan h et stu ren van
een brief m et h et polisoverzich t en de jaarlijkse prem ieverh ogin g.
Het is tijd om h et an ders te doen . De krekels
m oeten zich gaan voorbereiden op de win ter
zon der zich u it te leveren aan de woekerpraktijken van de verzekeraars. Dat kan door zich
aan te slu iten bij een Broodfon ds. Een Broodfon ds is een coöperatie van m in im aal twin tig
en m axim aal vijftig zelfstan digen . Ze vorm en
elkaars verzekerin g voor h et geval ze door
ziekte n iet m eer ku n n en werken .
De deeln em ers zetten elke m aan d een vast
bedrag op een aparte reken in g. Voor een u itkerin g van 150 0 eu ro n etto per m aan d is dat
67,50 eu ro plu s 10 eu ro adm in istratiekosten .
De beh eerder van h et Broodfon ds is bevoegd
om van die reken in g geld over te sch rijven
n aar een zieke deeln em er. Dat geld is een
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sch en kin g en du s vrij van belastin gen . Als iem an d een beroep m oet doen op h et Broodfon ds krijgt h ij van alle deeln em ers een klein
bedrag overgem aakt.
Maarten , die van wege een bu rn -ou t geld
kreeg u it h et Broodfon ds, vertelt h oe on troeren d h et is om een afsch rift te zien m et de n am en van de veertig m en sen die jou geld
sch en ken om de m aan d door te kom en . De
deeln em ers h ebben er ook belan g bij om elkaar te h elpen er sn el weer boven op te kom en . Tijden s zijn bu rn -ou t kwam Maarten tot
de con clu sie dat h ij n a twaalf jaar beter kon
stoppen m et zijn m ilieu -adviesbu reau . Versch illen de deeln em ers h ebben h em toen op
vacatu res geatten deerd. Zon der h et Broodfon ds was deze om slag m oeilijk geworden .
De versch illen tu ssen een AOV-verzekerin g
en h et Broodfon ds zijn groot. Bij een verzekerin g ben je de betaalde prem ie kwijt, bij h et
Broodfon ds blijft h et geld van jou . Het kost
de deeln em ers, n aast de adm in istratiekosten , alleen de u itgekeerde salarissen bij ziekte. Als je u it h et Broodfon ds stapt en weer in
loon dien st gaat, krijg je h et gespaarde geld
teru g. Boven dien sparen deeln em ers m aar
tot een bepaald m axim u m . Als de bu ffer van
2340 eu ro is bereikt, h oef je pas weer te betalen als er geld wordt u itgekeerd. Het Broodfon ds ken t ook geen klein e lettertjes m et u itslu itin gsgron den en je h oeft geen dokters-

verklarin gen te overleggen om te bewijzen
dat je ech t ziek ben t als je n iet ku n t werken .
Om dat de deeln em ers elkaar ken n en
werkt h et Broodfon ds op basis van vertrou wen . De bu reau cratisch e con trole wordt in geru ild voor sociale con trole. Het Broodfon ds keert m axim aal twee jaar geld u it. Als
je lan ger dan twee jaar ziek blijft, is de kan s
klein dat h et bedrijf n og kan worden voortgezet. Voor de verzekerin g op de lan ge term ijn blijft du s een AOV-verzekerin g n odig.
Maar die is dan goedkoper, om dat er pas n a
twee jaar ziekte h oeft te worden u itgekeerd.
Het eerste Broodfon ds bestaat n u zo’n vijf
jaar en h eeft zich zelf bewezen . Er zijn diverse
n ieu we fon dsen in oprich tin g. Om dat in m iddels één op de tien werkn em ers een zzp’er is,
kan h et aan tal broodfon dsen n og en orm
groeien . Zo on tstaat een n ieu we vorm van solidariteit. Het Broodfon ds is n am elijk een
prach tig voorbeeld van sociale veerkrach t,
van h et verm ogen van m en sen om m et beh u lp van h u n sociale n etwerk tegen slagen
op te van gen . Daarom zeg ik: krekels aller
lan den , veren igt u en slu it u aan bij een
Broodfon ds.
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