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Advies no 2012/06
Uitgebracht op vraag van de minister voor Zelfstandigen
Artikel110, §1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Uitbreiding van de 4de weg tot de erfenissen

flet·ontwerp van' wetivoorgelegd aamhetComité breidt,de sociale kennisgeving uit tot1de
erfenissen.
Het ABC :Qrengt een !Positief actvies maar heeft·· echter a ,technische opmerkingen.

Het Regeerakkoord van 1 december 2011 voorziet de uitbreiding van de sociale
kennisgeving tot de erfenissen (pagina 80):
"In het kader van de erfenissen zal er een procedure worden ingevoerd om de
notarissen in staat te stellen na te gaan of de overledene of zijn erfgenamen sociale
of fiscale schulden hebben. Wanneer er geen beroep gedaan wordt op een notaris,
zal er een automatische procedure van kennisgeving aan de andere fiscale diensten
worden ingevoerd".

Het ontwerp van wet dat voorgelegd wordt aan het Comité voert het Regeerakkoord
uit: het breidt de sociale kennisgeving uit tot de erfenissen door het invoegen van
een nieuw artikel 23 quater in het KB nr. 38.
Het Comité merkt op dat het nieuwe artikel 23 quater het begrip schulden ruimer
definieert dan de huidige sociale kennisgeving (artikelen 16bis, 16ter en 23ter van
het KB nr. 38). Deze ruimere definitie wordt ook gebruikt door de fiscale administratie
en door de sociale zekerheid "werknemers" in het kader van de sociale kennisgeving
"erfenis".
Het Comité brengt een positief advies uit over dit ontwerp van wet. Het had ook in
zijn Tussentijds verslag 2012/02 ("Inventaris van problemen inzake sociale fraude en
social engineering in het sociaal statuut der zelfstandigen en mogelijke oplossingen•)
van 26 januari 2012 gevraagd om deze maatregel zo snel mogelijk in te stellen
(pagina 13).

Het ABC formuleert echter de volgende technische opmerkingen bij het ontwerp van
wet:
- Aangezien de sociale kennisgeving (artikelen 16bis, 16ter et 23ter van het
koninklijk besluit nr. 38) ook van toepassing is in het kader van de PMP
bijdragen 1, moet ook een verwijzing voorzien worden naar dit nieuw artikel 23
quater in de PMP wetgeving.
Omwille van de samenhang met de 1ste alinea, moet de 2de alinea van §3 van
het artikel 23 quater als volgt geschreven worden: "In voorkomend geval wordt in
het attest van erfopvolging of onderaan het afschrift van de akte van
erfopvolging de vermelding van de gedane of van de nog te verrichten betaling
toegevoegd of vervolledigd.".
Ook moet in de 3de alinea van §3 van het artikel 23 quater van de
Nederlandstalige versie het woord "uitgifte" vervangen worden door "afschrift".
Dit advies werd via elektronische weg goedgekeurd op 8 mei 2012 en zal worden
bevestigd tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering.

Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, op
8 mei 2012:
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Secretaris

nne VANDERSTAPPEN,
Voorzitter
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Het artikel 9 bis van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten
laste van bepaalde instellingen
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