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 SmartFund arbeidsongeschiktheidsfonds voor bestaande ondernemersverenigingen 

Wat is een SmartFund arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF)? 
Een percentage van 65% van de zelfstandige ondernemers en zelfstandige professionals (ook wel ZZP’ers 
genoemd) heeft op geen enkele wijze het risico op arbeidsongeschiktheid afgedekt. Tot voor kort waren de 
enige manieren om dit af te dekken: 1) het inkomen van de partner is voldoende 2) men heeft een “potje” 
of 3) je kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Dit laatste is voor veel ondernemers 
een drempel. Goede verzekeringen kosten zo tussen de € 250,- en € 500,- per maand. Hoe weet je welke 
verzekering goed is? Hoe belegt de verzekeraar jouw geld? De belangrijkste drempel is echter dat je wel 
weet welk bedrag je maandelijks moet betalen, maar nooit weet of je krijgt wat je het nodig hebt. 
 
Een SmartFund AOF draait het om. Je verenigt je met minimaal twintig ondernemers en op het moment 
dat een mede-ondernemer ziek wordt, schenk je diegene maandelijks een klein bedrag. Doordat het kleine 
schenkingen zijn van privépersoon aan privépersoon hoeft de ontvanger daar geen belasting over te 
betalen. Een SmartFund AOF is bedoeld om een mede-ondernemer te helpen er weer boven op te komen, 
zodat het bedrijf weer kan worden voortgezet. De schenking kan dan ook maximaal twee jaar duren. Als de 
ziekte van de ondernemer langer duurt, is er iets structureels aan de hand en kan het bedrijf ook niet 
worden voortgezet. 
 
Een SmartFund AOF is in eerste instantie gebaseerd op vertrouwen. Je kent altijd ondernemers uit je 
vereniging en er zijn ondernemers die jou kennen. De stichting SmartFund Services heeft echter samen 
met juristen een juridische structuur ontwikkeld, waarmee fraude en misbruik zoveel mogelijk voorkomen 
kunnen worden en voor die paar tienden van procenten dat iemand het vertrouwen beschaamt, kan 
diegene juridisch vervolgd worden. 

Een SmartFund financieel 
De schenkkring wijst een bank aan waarmee gewerkt gaat worden. Alle deelnemers aan het SmartFund 
AOF openen een Persoonlijke SmartFund Bankrekening (PSB) en machtigen een door de deelnemers 
aangewezen administrateur. Op deze bankrekening spaar je en/of stort je een bedrag, hetgeen recht geeft 
op het ontvangen van een schenking. Dit is je minimale buffer, ongeveer € 300,-. Er is ook een maximale 
buffer, ongeveer € 4500,-. Als je de buffer bereikt hebt, hoef je niet meer op je PSB te storten. De 
administrateur is de enige die geld van je PSB af mag schrijven. Hij verzorgt in opdracht van het bestuur, of 
een door het bestuur aangestelde kerngroep, de schenkingen. 
Vooraf bepaal je in welke categorie schenking je wilt vallen. Bijvoorbeeld categorie laag € 1000,- per 
maand, categorie middel € 1500,- per maand en categorie hoog € 2000,- per maand. De minimale buffer en 
de maximale buffer op je PSB is afhankelijk van de te ontvangen schenking. 
 
De maandelijkse kosten bedragen gemiddeld € 2,-  voor de bankrekening, € 7,- als vergoeding voor de  
de SmartFund administrateur, en € 2,- per maand voor het internetplatform, waarmee de hele organisatie 
wordt beheerd. Deze kosten zijn aftrekbaar en komen na aftrek van de belastingen ( 42%) op € 6,38 per 
maand. Eenmalig kost de toetreding € 150,- ook aftrekbaar, wat netto op € 100,- neerkomt. 
Als een bestaande vereniging een SmartFund AOF gaat aanbieden zijn de kosten van lidmaatschap van de 
vereniging reeds betaald.  
Dus voor de minimale maandelijkse kosten van € 6,38  en het eenmalige bedrag van € 100,- ben verzekerd 
van een maandelijkse schenking met een maximum van twee jaar. Het gespaarde bedrag op je PSB blijft 
van jou. 

Een SmartFund AOF organiseren binnen een bestaande ondernemersvereniging 
Voor bestaande ondernemersverenigingen heeft de Stichting SmartFund Services een model ontwikkeld 
dat aangeeft hoe je als ondernemersvereniging een SmartFund AOF kunt aanbieden aan leden die daar 
behoefte aan hebben. Hiervoor heeft SmartFund een regelement ontwikkeld dat door de algemene 
ledenvergadering wordt aangenomen. Dit reglement regelt alle zaken rond de SmartFund AOF. 
In het kort komt het hier op neer: 
Het bestuur richt een SmartFund kring op als onderdeel van de vereniging. De kring wordt bestuurd door 
een “kerngroep”, die wordt gekozen uit de deelnemers uit de kring, of die wordt aangewezen door het 
bestuur. De kerngroep mag ook uit externe mensen bestaan. De kerngroep regelt alles rond de AOF: 
aannemen van leden, beslissen over schenkingen, voorkomen van misbruik en fraude, en organiseert de 
deelnemersraadplegingen. 
Niet alle leden van de vereniging hoeven deelnemer te zijn van de SmartFund AOF kring. 
De Stichting SmartFund Services helpt de vereniging om de AOF kring op te richten en zorgt voor alle 
benodigde reglementen en overeenkomsten. Dit wordt betaald uit de eenmalige bijdrage van de 
deelnemers en kost daarom de vereniging niets. 
 
Voor uitgebreide informatie over hoe een SmartFund AOF werkt, kijk op www.smartfund.nl . 
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