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Genoeg animo
ONDERNEMEN Eind dit jaar financieel vangnet

door Daan de Hulster

EIJSDEN-MARGRATEN – Het zoge-
noemde Broodfonds voor zelfstan-
dige ondernemers in Eijsden-Mar-
graten start eind dit jaar.

Volgens Harry Rouschop, één
van de initiatiefnemers, hebben
zich momenteel vijftien zelfstandi-
gen aangemeld voor het collectieve
financieel vangnet, dat een alterna-
tief is voor een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. Rouschop ver-
wacht dat het minimaal benodigde
aantal van twintig voor de volgen-
de informatiebijeenkomst op 2 sep-
tember is bereikt. Later dit jaar
vindt de oprichting plaats.

In Nederland bestaan inmiddels
dertig lokale Broodfondsen. Daar-
bij zijn tussen de twintig en vijftig
zelfstandige ondernemers aangeslo-
ten die maandelijks ongeveer tus-
sen de vijftig en honderd euro in-
leggen. Bij ziekte of arbeidsonge-
schiktheid krijgt een zelfstandige,
afhankelijk van zijn eigen inleg,
een schenking uit het fonds. De
schenkingen vinden maximaal
twee jaar plaats. In de eerste ziekte-

maand wordt niets uitgekeerd. Vol-
gens Rouschop vinden veel onder-
nemers de maandelijkse premie
voor een arbeidsongeschiktheids-
verzekering bij een verzekeraar te
hoog. Vaak zijn ze daardoor niet
verzekerd. Het Broodfonds biedt
volgens hem een alternatief. „Het is
een goed concept. Voor een laag be-
drag ben je toch verzekerd.”

Ondanks dat een Broodfonds al
met twintig deelnemers kan star-
ten, hoopt Rouschop op nog meer
aanmeldingen. „Hoe groter de club,
hoe beter. Des te sneller hebben
we een redelijk kapitaal in kas.”

Als vlak na de start meerdere on-
dernemers ziek worden of arbeids-
ongeschikt raken en een beroep op
het fonds moeten doen, kan de buf-
fer niet toereikend zijn. Volgens
Rouschop wijst de praktijk altijd
uit dat het zo’n vaart niet loopt.

De volgende informatiebijeenkomst is
op 2 september om 19.00 uur in de
fanfarezaal aan de Dorpstraat in
Sint-Geertruid. Ondernemers kunnen
zich aanmelden via:
alabonheur@hetnet.nl.


