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Initiatief voor
Broodfonds in
Eijsden-Margraten

Initiatief voor
PLAN Vangnet zieke zelfstandige ondernemers

door Daan de Hulster

EIJSDEN-MARGRATEN – Twee onder-
nemers in Eijsden-Margraten wil-
len een collectief financieel vang-
net opzetten voor zelfstandigen die
langdurige ziek worden of arbeids-
ongeschikt raken. Met een zogehe-
ten Broodfonds willen Harry Rou-
schop en Gaston Curfs een alterna-
tief bieden aan zelfstandige onder-
nemers die niet verzekerd zijn te-
gen arbeidsongeschiktheid. Ze ho-
pen dit najaar te starten.

In Nederland bestaan inmiddels
dertig lokale Broodfondsen. Daar-
bij zijn tussen de twintig en vijftig
ondernemers aangesloten die
maandelijks ongeveer tussen de 50
en 100 euro inleggen. Bij ziekte of
arbeidsongeschiktheid krijgt een
zelfstandige, afhankelijk van zijn ei-
gen inleg, een schenking uit het
fonds. Gedurende maximaal twee
jaar. De eerste maand wordt er
niets uitgekeerd.

„We merken dat veel onderne-
mers niet verzekerd zijn tegen ar-
beidsongeschiktheid óf de maande-
lijkse premie bij een verzekeraar te

hoog vinden”, zegt Harry Rou-
schop. Hij heeft een organisatie-
bureau in Sint-Geertruid. „We ho-
ren ook klachten van ZZP’ers over
het feit dat bij bepaalde verzekerin-
gen niet alles is afgedekt.”

Volgens Rouschop betaalt het
Broodfonds hoe dan ook uit bij ar-
beidsongeschiktheid. Het fonds
werkt op basis van onderlinge af-
spraken. „Het is daarom belangrijk
dat er onderling vertrouwen is. In
de praktijk gaat dat goed. De onder-
nemers kennen elkaar.”

Wat als vlak na de start van het
collectief meerdere ondernemers
langdurig ziek worden en de buffer
niet toereikend is om aan iedereen
uit te keren? „Dan hebben we een
probleem”, geeft Rouschop toe.
„Een goede start, met weinig zie-
ken, is belangrijk. Maar de praktijk
wijst uit dat dit altijd goed gaat.”

Maandag wordt om 19.30 uur
een informatiebijeenkomst gehou-
den voor geïnteresseerde onderne-
mers in de fanfarezaal aan de Dorp-
straat in Sint-Geertruid. Onder-
nemers kunnen zich aanmelden
via alabonheur@hetnet.nl.


