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Het Broodfonds

Freelancerszijn krekels. Zedenken liever
niet aan dewinter.Hun pensioen isvaak
karig en zehebben meestal niksgere-

geld alszedoor ziekteniet kunnen werken.
Of misschien denken zewel eensaan dewin-
ter,maar lukt het zeniet om zich daarop
voor tebereiden.Dat geldt ook voor mij. Ik
ben ook een zzp’er, een zelfstandigezonder
personeel. Ik maak mezelf graag wijsdat ik
onkwetsbaar ben en mijn hele leven lekker
kan bli jven werken.Maar ik weet natuurli jk
wel beter.
In principekunnen zelfstandigen zonder

personeel zich verzekeren tegen allerlei r isi-
co’s. Zo heb ik ooit een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (AOV) afgesloten bij De
Amersfoortse.Maar dat isduur en het biedt
schijnzekerheid.Uit onderzoek van deAuto-
riteit FinanciëleMarkten bli jkt dat AOV-ver-
zekeringen vol staan met kleine lettert jesen
uitsluit ingsbepalingen.Zo komt een zieke
zzp’er vaak bedrogen uit.
Ik heb mijn verzekering dan ook opge-

zegd.Maar deschurken bli jken mijn verzeke-
ring sti lzwijgend tehebben verlengd voor
een periodevan vijf jaar. Ik moet nu dusnog
drie jaar betalen voor een polisdie ik niet
meer wil.Ook kwam ik erachter dat ik
17,5 procent provisiebetaal aan Meeus, de
tussenpersoon die teberoerd wasom mij te
waarschuwen voor dieverlenging met vijf

jaar.Die legaleoplichtersverdienen duselk
jaar ruim duizend euro aan het sturen van
een brief met het polisoverzicht en de jaar-
l i jksepremieverhoging.
Het is ti jd om het anderstedoen.Dekrekels

moeten zich gaan voorbereiden op dewinter
zonder zich uit te leveren aan dewoekerprak-
ti jken van deverzekeraars.Dat kan door zich
aan tesluiten bij een Broodfonds.Een Brood-
fondsiseen coöperatievan minimaal twintig
en maximaal vijft ig zelfstandigen.Zevormen
elkaarsverzekering voor het geval zedoor
ziekteniet meer kunnen werken.
Dedeelnemerszetten elkemaand een vast

bedrag op een aparte rekening.Voor een uit-
kering van 1500 euro netto per maand isdat
67,50 euro plus10 euro administrat iekosten.
Debeheerder van het Broodfonds isbevoegd
om van die rekening geld over teschri jven
naar een ziekedeelnemer.Dat geld iseen

schenking en dusvri j van belastingen.Als ie-
mand een beroep moet doen op het Brood-
fondskri jgt hi j van alledeelnemerseen klein
bedrag overgemaakt.
Maarten,dievanwegeeen burn-out geld

kreeg uit het Broodfonds, vertelt hoeontroe-
rend het isom een afschrift tezien met dena-
men van deveertig mensen die jou geld
schenken om demaand door tekomen.De
deelnemershebben er ook belang bij om el-
kaar tehelpen er snel weer bovenop teko-
men.Tijdenszijn burn-out kwam Maarten tot
deconclusiedat hij na twaalf jaar beter kon
stoppen met zijn milieu-adviesbureau.Ver-
schillendedeelnemershebben hem toen op
vacaturesgeattendeerd.Zonder het Brood-
fondswasdezeomslagmoeili jk geworden.
Deverschil len tussen een AOV-verzekering

en het Broodfondszijn groot.Bij een verzeke-
ring ben jedebetaaldepremiekwijt , bi j het
Broodfondsbli jft het geld van jou.Het kost
dedeelnemers, naast deadministrat iekos-
ten, alleen deuitgekeerdesalarissen bij ziek-
te.Als jeuit het Broodfondsstapt en weer in
loondienst gaat, kri jg jehet gespaardegeld
terug.Bovendien sparen deelnemersmaar
tot een bepaald maximum.Alsdebuffer van
2340 euro isbereikt, hoef jepasweer tebeta-
len alser geld wordt uitgekeerd.Het Brood-
fondskent ook geen kleine lettert jesmet uit-
sluit ingsgronden en jehoeft geen dokters-

verklaringen teoverleggen om tebewijzen
dat jeecht ziek bent als jeniet kunt werken.
Omdat dedeelnemerselkaar kennen

werkt het Broodfondsop basisvan vertrou-
wen.Debureaucratischecontrolewordt in-
geruild voor socialecontrole.Het Brood-
fondskeert maximaal twee jaar geld uit. Als
je langer dan twee jaar ziek bli jft , isdekans
klein dat het bedri jf nog kan worden voort-
gezet.Voor deverzekering op de lange ter-
mijn bli jft duseen AOV-verzekering nodig.
Maar die isdan goedkoper, omdat er pasna
twee jaar ziektehoeft teworden uitgekeerd.
Het eersteBroodfondsbestaat nu zo’n vijf

jaar en heeft zichzelf bewezen.Er zijn diverse
nieuwe fondsen in oprichting.Omdat inmid-
delséén op de tien werknemerseen zzp’er is,
kan het aantal broodfondsen nog enorm
groeien.Zo ontstaat een nieuwevorm van so-
lidariteit .Het Broodfonds isnameli jk een
prachtig voorbeeld van socialeveerkracht,
van het vermogen van mensen om met be-
hulp van hun socialenetwerk tegenslagen
op tevangen.Daarom zeg ik: krekelsaller
landen, verenigt u en sluit u aan bij een
Broodfonds.
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