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Advies 2016/12
Uitgebracht op vraag van de minister van Zelfstandigen
Artikel 110, §1 van de wet van 30december1992 houdende Sociale en diverse bepalingen
Het overbruggingsrecht

In dit advies buigt het Comité zich over twee ontwerpteksten die het overbruggingerecht een verdere
invulling en een nieuwe wettelijke verankering geven.
Het ontwerp van wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van de zelfstandigen
geeft de vroegere faillissementsverzekering een nieuwe en meer coherente wettelijke verankering. Het
bestaande wettelijk kader wijzigt hiermee bp enkele punten maar inhoudelijk worden er geen
fundamentele wijzigingen doorgevoerd. De inhoudelijke aanpassingen betreffen:
de formele uitbreiding van het personeel toepassingsgebied : enkele situaties uitgezonderd, zullen ook
helpers en meewerkende echtgenoten voortaan een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht;
een uitbreiding van de geboden bescherming : voortaan zullen alle zelfstandigen die hei
overbruggingsrecht genieten het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering behouden. Op dit moment
geldt het behoud van dit recht enkel voor zelfstandigen die hun activiteit onderbreken omwille van
omstandigheden onafhankelijk van hun wil;
een harmonisering en uitbreiding van de loekenningsvoonvaarden : in de toekomst zal slechts één set
toekenningsvoorwaarden van toepassing zijn voor beide luiken van het overbmggingsrecht. Aan het
geheel van toekenningsvoonvawden wordt ook een vereiste inzake effectieve bijdragebetaling
toegevoegd.;
de invoering van de mogelijkheid om het 6verbruggingrecht elektronisch aan te vragen.;
de invoering van de verplichting voor het sociaal verzekeringsfonds om, fri het geval van het ontbreken
van een bewijs van gezinssamenstelling, minstens over te gaan tot de uitbetaling van een geldsom die
overeenstemt met het bedrag van een overbruggingsuitker*g voor een alleenstaande.
-

-

-

-

-

-

Het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet hosdènde invoering van een
over&tqgslgsrecht ten gwsM van de zelfstandigen bepaalt de precieze
van het
overbrugginsrecht voor zelfstandigen in economische moeilijkheden (4fe pijler). Volgens .?Wtekst is er
sprake van economische moeilijkheden wanneer de
op het ogenblik van da stopzetting van de zelfstandige è&itei( een leefloon ontvangt, of;
tijdens de periode van 12 maanden voorafgaand aan de stopzetting, een beslissing heeft bekomen tot
volledige of gedeeltelijke vnistelling van de betaling van bijdragen, of;
over een inkomen beschikt dat de minimale biJdragedrempet van de zeifsiandige in hoofdberoep niet
overschrijdt tijdens het jaar van stopzetting en het daaraan voorafgaande jaar
û,i, het overbruggingsrecht te genieten, moet de zelfstandige in economische moeilijkheden die zijn
amiv#&tstopzetqpnminIrnum aantal kwartalen aantonen waarvoor pensioenrechten werd?n geopend.
-

-

-
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De duur van het recht (maximaal 12 maanden) is afhankelijk van het aantal kwartalen waarvoor
pensioenrechten werden opgebouwd.
Het Comité neemt met grote tevredenheid kennis van de ontwerpteksten die voor advies worden
voorgelegd. Met de teksten wordt immers in belangrijke mate tegemoet gekomen aan de aanbevelingen
cffe het Comité in 2015 formuleerde in zijn evaluatieverslag over de sociale verzekering in geval van
faillissement.
Het Comité formuleert in zijn advies evenwel één bemerking, ni. met betrekking tot de bepaling dat een
zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot maar aanspraak kan maken op overbruggingsrecht omwille
van een laag inkomen, voor zover de vereiste vereffening van de vennootschap geen vermogensvoordeel
oplevert. Het Comité vraagt dat bij de inwerkingtreding van de voorgestelde bepalingen voldoende
duidelijk is wat er onder ‘vermogensvoordeel’ begrepen wordt en hoe men dit in de praktijk dient te
verifiëren. Het Comité doet in zijn advies een voorstel terzake. Mits inachtneming van het voorgaande,
brengt het Comité een positief advies over uit over de voorgelegde teksten.

Aan het Comité worden voor advies twee teksten voorgelegd die het overbruggingsrecht een
verdere invulling en een nieuwe wettelijke verankering geven. Het gaat met name om:
-

-

1

het ontwerp van wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van de
zelfstandigen;
het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van de zelfstandigen.
Context

Sinds 1997 is de verzekering in geval van faillissement1 een volwaardige tak van het sociaal
statuut der zelfstandigen. Deze biedt in een aantal zeer specifieke situaties (cf. infra) sociale
bescherming aan zelfstandigen die hun beroepsactiviteit (noodgedwongen) stopzetten of
onderbreken. De geboden bescherming omvat een maandelijkse financiële uitkering en zorgt
ervoor dat de rechten op gezinsbijslag, geneeskundige verzorging, en in welbepaalde gevallen
ook op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, gedurende een bepaalde periode behouden
blijven. Sinds de invoering ervan werden systematisch inspanningen geleverd om dit sociaal
vangnet te verbeteren, zowel door een uitbreiding van de geboden bescherming als van het
toepassingsgebied.
Een laatste verbetering werd gerealiseerd met de wet van 16 december 2015 houdende diverse
bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen, die voorzag in een uitbreiding van
het toepassingsgebied. Als gevolg van deze wet kunnen voortaan ook zelfstandigen die hun
activiteit stopzetten ‘omwille van economische moeilijkheden’, een beroep doen op
hogergenoemde bescherming. Wat precies moet begrepen worden onder ‘economische
moeilkheden’ en onder welke voorwaarden de betrokken zelfstandigen aanspraak kunnen
maken op de geboden sociale bescherming, moet nog verder bepaald worden.
KB 18.11.1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van
faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26.07.1996
tot modernisering van de Sociale zekerheid en tot vrijwaring van de wettelijke pensioenstelsels (BS 13.12.1996).
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Omdat de benaming van de faillissementsverzekering door stelselmatige uitbreidingen2 van het
toepassingsgebied, van langsom minder representatief werd gevonden voor de risico’s die deze
dekt, heeft de wet van 16 december 2015 eveneens voorzien in een nieuwe benaming. De
sociale verzekering in geval van faillissement werd omgedoopt tot het overbruggingsrecht3.
De wetgever heeft de recente uitbreiding en naamsverandering aangegrepen om het
reglementair kader van de vroegere faillissementsverzekering grondig te herwerken en waar
nodig aan te vullen (o.m. in functie van de meest recente uitbreiding) en te verduidelijken. Het
bestaande reglementaire kader is immers erg gefragmenteerd, daardoor moeilijk leesbaar en
weinig transparant4.
Het wetsontwerp dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd, zorgt voor een nieuwe en
meer coherente wettelijke verankering van de vroegere faillissementsverzekering. Het vervangt
het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een overbruggingsrecht
ten gunste van zelfstandigen en heft de bestaande bijhorende uitvoeringsbesluiten op. De
praktische modaliteiten inzake het overbruggingsrecht (m.n. voor wat betreft de derde en vierde
pijler) worden voortaan geregeld in het ontwerp van KB dat voor advies aan het Comité werd
voorgelegd.
De herwerking wijzigt het bestaande wettelijk kader op enkele punten en enkele brengt zonder
echter aan de filosofie en de basisprincipesvan het overbruggingsrecht te raken. Het overgrote
deel van de bestaande bepalingen werden dan ook gewoon overgenomen in de nieuwe teksten.
In wat volgt worden
-

-

de inhoudelijke wijzigingen opgesomd en,
de precieze modaliteiten van de uitbreiding toegelicht.
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Voor een overzicht zie verslag ABC 2015/02: Evaluatie van de sociale verzekering in geval van faillissement
Het KB is sindsdien getiteld Koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen’. Ook in de tekst van het KB wordt de term ‘overbruggingsrecht
eïntroduceerd
De sociale verzekering is wettelijk verankerd in het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering
van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen. Daarnaast gelden de volgende uitvoeringsbesluiten:
het koninklijk besluit van 6juli1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18november1996 (voor wat
betreft de procedure);
hel koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot uitvoering van artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 18
november 1996 (uitbreiding collectieve schuldenregeling);
het koninklijk besluit van 13 maart 2013 tot uitvoering van artikel 2, §3, van het koninklijk besluit van 18
november 1996 (uitbreiding gedwongen stopzetting).
-

-

-
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Wijzigingen aan het reglementair kader

Uitbreiding van toepassingsgebied

2. 1

De wet van 16 december 2015 stelt het overbruggingsrecht open voor zelfstandigen die hun
zelfstandige activiteit officieel stopzetten omwille van economische moeilijkheden. Deze
uitbreiding wordt bevestigd in het ontwerp van wet dat voor advies aan het Comité wordt
voorgelegd. Voortaan spreekt men over de vier ‘pijlers’ van het overbruggingsrecht. Deze
bieden zelfstandigen sociale bescherming in geval van
-

-

-

-

faillissement (pijler 1);
collectieve schuldenregeling (pijler 2);
gedwongen onderbreking door omstandigheden onafhankelijk van de wil (pijler 3)5;
stopzetting omwille van economische moeilijkheden (pijler 4).

Als gevolg van het wetsontwerp zal het personeel toepassingsgebied van het
overbruggingsrecht in de toekomst ruimer zijn dan dat van de vroegere
faillissementsverzekering. Immers niet enkel zelfstandigen maar ook hun helpers6 en
meewerkende echtgenoten zullen voortaan een beroep kunnen doen op het
overbruggingsrecht. Daarbij gelden echter de volgende beperkingen:
-

-

-

pijler 1: helpers en meewerkende echtgenoten hebben geen toegang tot het
overbruggingsrecht in geval van faillissement.;
pijler 3 : helpers en meewerkende echtgenoten komen maar in aanmerking voor het
overbruggingsrecht omwille van gedwongen onderbreking:
o als gevolg van een natuurramp, een brand of vernieling indien ook de geholpen
zelfstandige het slachtoffer is van de desbetreffende situatie7;
o als gevolg van allergie, wanneer zij zelf getroffen worden door de allergie en als
zij als gevolg hiervan (buiten hun wil om) niet langer de zelfstandige activiteit
kunnen uitoefenen
pijler 4 : de helper en de meewerkende echtgenoot komen slechts in aanmerking voor
het overbruggingsrecht omwille van economische moeilijkheden die het gevolg zijn van
een laag inkomen (cf. infra), indien ook de geholpen zelfstandige tijdens dezelfde
periode een laag inkomen heeft.

Uitbreiding van de geboden bescherming

2.2

De bescherming die vandaag geboden wordt door de faillissementsverzekering omvat:
-

-

de toekenning van een uitkering gedurende maximaal 12 maanden;
het behoud van rechten inzake gezinsbijsiag en gezondheidszorg voor maximaal 1 jaar.

concreet gaat het om de volgende situaties: een natuurramp, een brand, een vernieling of een allergie.
Dit was in feite al zo, maar wordt nu uitdrukkelijk bevestigd door het woord ‘helpers’ overal te vermelden.
Dezelfde situatie moet de uitoefening van elke zelfstandige activiteit van zowel de geholpen zelfstandige, als zijn
helper en/of meewerkende echtgenoot tijdelijk of definitief onmogelijk hebben gemaakt, onafhankelijk van hun wil.
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In de huidige regelgeving behouden enkel zelfstandigen die een beroep doen op de verzekering
omwille van gedwongen stopzetting omwille van redenen onafhankelijk van hun wil, ook hun
recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Het wetsontwerp dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd, voorziet het behoud van dit
recht voor alle zelfstandigen die het overbruggingsrecht genieten. Het luik ‘sociale rechten’
wordt dus voortaan uitgebreid met de volledige sector ‘uitkeringen’ uit de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
Toekenningsvoorwaarden

2.3

Een zelfstandige die aanspraak wenst te maken op het overbruggingsrecht dient vandaag
voorafgaandelijk aan de stopzetting:
vier kwartalen verzekeringsplichtig te zijn geweest in hoofdberoep;
gedurende dezelfde periode bijdragen voor een zelfstandige in hoofdberoep te zijn
verschuldigd geweest.
Bovendien geldt dat de betrokken zelfstandige:
een hoofdverblijfplaats in België moet hebben.
tijdens de beschermde periode geen enkele beroepsactiviteit mag uitoefenen.
-

-

-

-

Naast deze algemene voorwaarden zijn er voor elk luik van de geboden bescherming nog
specifieke voorwaarden van toepassing.
Voor de toekenning van het recht op een uitkering is bepaald dat de betrokkene geen recht op
een vervangingsinkomen mag kunnen laten gelden.
Voor het behoud van sociale rechten geldt dat de zelfstandige:
op basis van de (gewezen) activiteit van zijn echtgenoot, niet mag genieten van
uitkeringen in het verplicht stelsel van pensioen, gezinsbijsiag en gezondheidszorg die
minstens gelijkwaardig zijn aan die van het sociaal statuut van de zelfstandige (afgeleide
rechten);
zich niet in een toestand mag bevinden die rechten opent op een rustpensioen.
-

-

In het wetsontwerp dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd:
geldt de voorwaarde m.b.t. het recht op een vervangingsinkomen voortaan ook voor het
luik ‘behoud van rechten’;
zijn de voorwaarden die vandaag gelden voor het luik ‘behoud van rechten’, niet langer
opgenomen8;
-

-

De memorie van belichting zegt in dit kader (p. 4-5) Sinds de integratie van de kleine risico’s in de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging voor zelfstandigen op 1januari 2008 heeft deze voorwaarde (i.c. inzake
afgeleide rechten) haar betekenis verloren. Bovendien geniet het beschikken over eigen rechten binnen de sociale
zekerheid (in plaats van afgeleide rechten) de laatste decennia steeds meer de voorkeur. Tenslotte leidt deze
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Als gevolg van deze wijzigingen zal in de toekomst slechts één set toekenningsvoorwaarden
van toepassing zijn voor beide luiken van het overbruggingsrecht. Tot slot voegt het
wetsontwerp aan de bestaande voorwaarden (verzekeringsplicht, bijdragen verschuldigd zijn,
een hoofdverblijfplaats in België, geen beroepsactiviteit en geen vervangingsinkomen) ook nog
een voorwaarde inzake effectieve bijdragebetaling (minstens vier kwartalen tijdens een tijdvak
van zestien kwartalen voorafgaandelijk aan de stopzetting) toe.
2.4

Aanvraag

Het verzoek tot toekenning van het overbruggingsrecht kan voortaan niet enkel gebeuren bij het
socialeverzekeringsfonds per aangetekende brief after plaatse maar ook via elektronische weg
(indien dit mogelijk is bij dat fonds) en dit ten laatste het tweede kwartaal volgend op het
kwartaal van het vonnis van faillietverklaring, van de stopzetting of de onderbreking van de
zelfstandige activiteit, naargelang het geval.
2.5

Bedrag van de uitkering

De hoogte van de uitkering die wordt toegekend in het kader van het overbruggingsrecht
verschilt naargelang de betrokkene gezinslast9 heeft of niet. De maandelijkste bedragen zijn
identiek aan die van het minimumpensioen voor zelfstandigen.
De hoedanigheid van gerechtigde met gezinslast wordt bewezen met een attest van de
verzekeringsinstelling van de betrokkene. In de wet is expliciet opgenomen dat het
socialeverzekeringsfonds in afwachting van dat aftest reeds het bedrag voor een alleenstaande
moet storten. Als op grond van het attest blijkt dat de betrokkene in feite recht heeft op het
bedrag als gezin, voert het fonds zo snel mogelijk een regularisatie uit. De uitbetaling van de
overbruggingsuitkering mag dus niet afhangen van het al dan niet voorleggen van dit attest.
2.6

Delegatiebepalingen

Het ontwerp van wet machtigt de Koning om, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de verdere modaliteiten van het overbwggingsrecht te bepalen. In het kader van
de derde en van de vierde pijler (gedwongen onderbreking en economische moeilijkheden) zal
de Koning de situaties kunnen preciseren die in aanmerking komen, alsook de te leveren
bewijzen en de door de fondsen na te kijken elementen. Hij zal tevens het ogenblik kunnen
bepalen waarop de gedwongen onderbreking van de zelfstandige activiteit aanvangt. Daarnaast
zal de Koning een verband mogen invoeren tussen de duur van het overbruggingsrecht en de
voorwaarde in de praktijk tot bijzonder veel toepassingsproblemen, omdat mogelijke begunstigden verstoken blijven
van het luik ‘sociale rechten’ omdat zij onterecht geacht worden over afgeleide rechten te beschikken” alsook
“Gelet op de voorwaarde geen recht kunnen laten gelden op een vervangingsinkomenÇ die voortaan voor beide
luiken geldt, is deze voorwaarde overbodig geworden en kan zij bijgevolg geschrapt worden”.
De hoedanigheid van ‘gerechtigde met gezinslast’ wordt bepaald in de zin van artikel 225 van het koninklijk besluit
van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14juli1994,
—

—
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periode tijdens welke de belanghebbende pensioenrechten heeft opgebouwd in de regeling der
zelfstandigen. Hij zal ook in de mogelijkheid mogen voorzien om aan de meewerkende
echtgenoten een uitkering toe te kennen van een kleiner bedrag. Tot slot zal de Koning mogen
vastleggen onder welke voorwaarden een beperkte beroepsactiviteit mag worden uitgeoefend,
met behoud van het genot van het overbruggingsrecht.
Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in economische moeilijkheden
modaliteiten

3

precieze

Toegangsvoorwaarden

3. 1

Voortaan is het overbruggingsrecht ook toegankelijk voor zelfstandigen die geconfronteerd
worden met economische moeilijkheden, op voorwaarde dat zij hun activiteit officieel stopzetten.
Het ontwerp van KB dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd, stelt dat er sprake is van
economische moeilijkheden wanneer de zelfstandige:
-

-

-

op het ogenblik van de stopzetting van de zelfstandige activiteit een leefloon ontvangt.
of;
tijdens de periode van 12 maanden voorafgaand aan de stopzetting, een beslissing
heeft bekomen tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van bijdragen, of;
over een inkomen beschikt dat de minimum bijdragedrempel van de zelfstandige in
hoofdberoep niet overschrijdt tijdens het jaar van stopzetting en het daaraan
voorafgaande jaar.

De bewijsstukken waarmee kan worden aangetoond dat de zelfstandige zich in een situatie van
economische moeilijkheden bevindt, zijn respectievelijk:
-

-

-

3.2

een allest van het bevoegde Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn;
de beslissing tot toekenning van een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van de betaling
van de bijdragen door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen;
objectieve elementen waaruit blijkt dat het inkomen van de zelfstandige en,
desgevallend, van de helper en/of meewerkende echtgenoot minder bedraagt dan de
minimale bijdragedrempel.
Personeel toepassingsgebied

De vierde pijler van het overbruggingsecht staat open voor zelfstandigen, hun helpers en hun
meewerkende echtgenoten. Hierbij gelden twee beperkingen.
Ten eerste, wanneer er op het overbruggingsrecht een beroep wordt gedaan omdat de
inkomsten lager zijn dan de minimale bijdragedrempel, dan komen helpers en meewerkende
echtgenoten evenwel slechts in aanmerking voor het overbruggingsrecht indien ook de
geholpen zelfstandige kan aantonen dat zijn inkomen tijdens dezelfde periode de minimale
bijdragedrempel niet overschrijdt.
7

Ten tweede, in het geval de aanvrager op het ogenblik van de stopzetting, als zaakvoerder,
bestuurder of werkend vennoot verzekeringsplichtig was in het sociaal statuut van de
zelfstandigen, komt hij slechts in aanmerking voor het overbruggingsrecht in geval van een laag
inkomen voor zover, op het ogenblik van de stopzetting, een procedure tot vereffening van de
betrokken vennootschap is gestart. De vereffening van de vennootschap mag de zelfstandige
en, indien van toepassing, zijn helper en/of meewerkende echtgenoot geen vermogensvoordeel
opleveren.
3.3

Toekenningsvoorwaarden

Om het overbruggingsrecht te genieten, moet de zelfstandige in economische moeilijkheden die
zijn activiteit stopzet, een minimum aantal kwartalen aantonen waarvoor pensioenrechten
werden geopend. Meer bepaald, kan de aanvrager het overbruggingsrecht niet genieten als hij
niet minstens acht kwartalen kan aantonen waarvoor hij pensioenrechten opbouwde. Als hij
meer dan acht, maar minder dan twintig kwartalen kan aantonen, zal hij gedurende drie
maanden het overbruggingsrecht kunnen genieten. Als hij minstens twintig, maar minder dan
zestig kwartalen kan aantonen, zal hij gedurende zes maanden het overbruggingsrecht kunnen
genieten. Als er meer dan zestig maanden worden aangetoond, zal hij gedurende maximaal 12
maanden het overbruggingsrecht kunnen genieten.
Tabel 1. Overzicht van het aantal maanden waarop men aanspraak kan maken op het overbruggingsrecht In
functie van de opgebouwde pensioenrechten
Aantal kwartalen opgebouwde pensioenrechten
<8 kwartalen

-

8 kwartalen <20 kwartalen

3 maanden

20 kwartalen

6 maanden

<

60 kwartalen

60 kwartalen

4

Maanden overbruggingsrecht

<

12 maanden

Advies van het Comité

Het Comité neemt met grote tevredenheid kennis van de ontwerpteksten die voor advies
worden voorgelegd en die het overbruggingsrecht een verdere invulling en een nieuwe
wettelijke verankering geven. Met de teksten wordt immers in belangrijke mate tegemoet
gekomen aan de aanbevelingen die het Comité in 2015 formuleerde in zijn evaluatieverslag (p.
10 en volgende) over de sociale verzekering in geval van faillissement.
In dit evaluatieverslag stelde het Comité onder meer dat de faillissementsverzekering te beperkt
in opzet was en dat het de verzekering graag opengesteld zou zien voor zelfstandigen die hun
activiteit formeel dienen stop te zetten omwille van economische moeilijkheden. Het Comité was
immers van mening dat het billijk is om ook een sociaal vangnet te voorzien voor zelfstandigen
wiens activiteit niet langer financieel leefbaar of rendabel is en dit op voorwaarde dat zij i) alle
zelfstandige activiteit en officieel stopzetten én ii) zich in een behartigenswaardige situatie
8

bevinden. De vierde pijler van het overbruggingsrecht zoals werd uitgewerkt in de voorgelegde
ontwerpteksten, voldoet aan deze vraag.
In zijn evaluatieverslag stelde het Comité verder ook voorstander te zijn van een herwerking van
het bestaande reglementair kader. De sociale verzekering is immers het resultaat van
incrementele besluitvorming waardoor het huidige reglementair kader gefragmenteerd en weinig
transparant is. Het Comité meende dat een eventuele uitbreiding van het toepassingsgebied tot
zelfstandigen in moeilijkheden, een goede aanleiding zou vormen om het reglementair kader
volledig te herschrijven en het systeem een nieuwe architectuur te geven.
Tot grote tevredenheid van het Comité zijn de teksten die voor advies worden voorgelegd in
overeenstemming met deze aanbevelingen.
Het Comité heeft evenwel nog één bemerking. De laatste alinea van het artikel 6, §2 van het
voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit stelt dat een zaakvoerder, bestuurder of werkende
vennoot slechts in aanmerking kan komen voor het overbruggingsrecht omwille van
economische moeilijkheden (pijler 4) voor zover “op het ogenblik van de stopzetting, een
procedure tot vereffening van de betrokken vennootschap is gestart. De vereffening van de
vennootschap mag de zelfstandige en, indien van toepassing, zijn helper en/of meewerkende
echtgenoot geen vermogensvoordeel opleveren”.
Het Comité is van oordeel dat het bij de inwerkingtreding van de voorgestelde bepalingen
voldoende duidelijk moet zijn wat er onder ‘vermogensvoordeel’ moet begrepen worden en hoe
men dit in de praktijk dient te verifiëren. Het Comité stelt voor om als criterium voorop te stellen
dat het inkomen dat de zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot ontvangt ingevolge de
vereffening, het bedrag van de minimumdrempel voor bijdragebetaling (13.010,66 EUR in 2016)
niet mag overschrijden.
Om de omvang van het vermogensvoordeel te bepalen, zal het resultaat van de balans1° voor
het jaar N-2 vermenigvuldigd worden met het percentage van de aandelen die de betrokkene in
zijn bezit heeft. Tenzij hij het bewijs levert van het tegendeel, zal ervan uit worden gegaan dat
de betrokkene alle aandelen van de vennootschap bezit.
Mits inachtneming van het voorgaande, brengt het Comité een positief advies over uit over de
voorgelegde teksten.
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Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, op 22
september 2016

Veerle DE MAESSCHALCK,
Secretaris

‘an STEVERLYNCK,
Voorzitter
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