Brussel, 7 september 2021
Advies 2021/16
Uitgebracht op vraag van de minister van Zelfstandigen
Artikel 110, §1 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

Verlenging van het crisisoverbruggingsrecht 'corona' en
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Samenvattend
Aan het ABC wordt voor advies een voorontwerp van wet voorgelegd dat:
•

het systeem van crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die economisch getroffen
worden door de coronacrisis verlengt en op bepaalde punten bijstuurt;

•

een nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voorziet ter ondersteuning van
zelfstandigen die het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen van midden juli
2021.

Aangezien de impact van de coronacrisis op de economische situatie en de inkomens van
zelfstandigen nog steeds voelbaar is en er nog onzekerheid bestaat over het verdere verloop
van de epidemie, brengt het ABC een positief advies uit over het voorstel tot verlenging van het
crisisoverbruggingsrecht 'Corona' en de wijzigingen die ermee gepaard gaan. Het Comité
herhaalt evenwel het verzoek van het RSVZ om de instelling de nodige middelen te geven om
de aan deze maatregelen verbonden controles uit te voeren.
Het Comité geeft ook een positief advies over de voorgestelde maatregel ter ondersteuning van
zelfstandigen die getroffen zijn door inkomensverlies als gevolg van de overstromingen van juli
2021. De omvang en ernst van deze natuurramp maakt dat de samenleving in de getroffen
regio's in al haar facetten werd geraakt waardoor ook de heropleving van de professionele
activiteit na de onderbreking wordt bemoeilijkt. Het Comité formuleert enkele opmerkingen
met betrekking tot :
•

de noodzaak om bepaalde elementen te verduidelijken met het oog op een correcte
toepassing van de maatregel door de sociaalverzekeringsfondsen;

•

de eventuele noodzaak van een steunmaatregel na september 2021;

•

het gebruik van tijdelijke uitbreidingen van het klassiek overbruggingsrecht in antwoord
op crisissituaties. Het ABC zal hieraan aandacht besteden in de evaluatie van het
klassieke overbruggingsrecht die het op dit ogenblik uitvoert en die onder meer focust
op de performantie van het systeem en de adequaatheid van de geboden bescherming.
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•

het systeem van crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die economisch getroffen
worden door de coronacrisis verlengt en op bepaalde punten bijstuurt;

•

een nieuwe tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voorziet ter ondersteuning van
zelfstandigen die het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen van midden juli
2021.

Tijdelijke uitbreiding van het overbruggingsrecht in het
kader van de coronacrisis

1.1 Historiek
In het kader van de coronacrisis kent de derde pijler van het 'klassieke' overbruggingsrecht,
bestemd voor gevallen van overmacht, een tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied.
Een eerste uitbreiding van de derde pijler is er gekomen in maart 2020 met de invoering van de
tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht 1. Een tweede uitbreiding is er gekomen in
juni 2020 met de invoering van de tijdelijke maatregel van het overbruggingsrecht ter
ondersteuning van de heropstart 2. Deze twee maatregelen waren oorspronkelijk gepland voor
een beperkte periode, maar werden herhaaldelijk verlengd 3,4.
Tegelijkertijd met een nieuwe verlenging van deze crisisondersteuning tot 31 maart 2021, werd
er eind 2020 beslist om het systeem vanaf het begin 2021 5 bij te sturen.

Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader
van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen.
2
Koninklijk besluit nr. 41 van 26 juni 2020 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de
wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen.
3
In het geval van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht, gingen deze maatregelen ook
gepaard met enkele wijzigingen in het toepassingsgebied.
4
Zie ook adviezen 2020/03 'Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht', 2020/04
'Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: juni', 2020/06 'Tijdelijke crisismaatregel
overbruggingsrecht en overbruggingsrecht relance', 2020/14 'Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel
overbruggingsrecht en het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart', 2020/19 'Aanpassing
van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht', 2020/23 'Aanpassing van de tijdelijke uitbreiding van
het overbruggingsrecht in het kader van de coronacrisis', 2021/01 'Tijdelijke crisismaatregelen van het
overbruggingsrecht: enkele wijzigingen' ; 2021/05 'Tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het
overbruggingsrecht : verlenging tot juni en 2021/11 'Verlenging van de tijdelijke crisismaatregelen in het
kader van het overbruggingsrecht'
5
Wet van 22 december 2020 tot instelling van verschillende maatregelen ten gunste van zelfstandigen in
de context van de COVID-19-crisis.
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1.2 Hervormde systeem
Het hervormde systeem van het crisisoverbruggingsrecht steunt op drie pijlers 6 :
1. Pijler 1 'Gedwongen onderbreking', is bestemd voor de zelfstandigen die hun
zelfstandige activiteit volledig 7 moeten onderbreken als gevolg van
gezondheidsmaatregelen van de overheid 8.
2. Pijler 2 'Omzetdaling', is bestemd voor de zelfstandigen die worden geconfronteerd met
een aanzienlijk omzetverlies (vermindering met 40 % ten opzichte van 2019).
3. Pijler 3 'Korte onderbreking als gevolg van een plaatsing in quarantaine/het zorgen voor
een kind', is bestemd voor situaties waarbij de zelfstandige in quarantaine wordt
geplaatst, of voor een kind van minder dan 18 jaar moet zorgen dat in quarantaine is
geplaatst en/of van wie de school (de klas) of het kinderdagverblijf gesloten is tijdens de
schoolperiode.
Alleen de pijlers 2 en 3 van het hervormde systeem zijn op 1 januari 2021 in werking getreden.
De inwerkingtreding van de nieuwe 1e pijler werd uitgesteld 9 omwille van de verlenging van de
bestaande tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht - die voorziet in de dubbele uitkering
van het overbruggingsrecht 10 - voor:
•

zelfstandigen die rechtstreeks worden getroffen door de sluitingsmaatregelen van de
overheid 11 en daarom hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken 12 ;

•

zelfstandigen die voor hun activiteit afhankelijk zijn van deze zelfstandigen, maar enkel
op voorwaarde dat zij hun activiteiten voor de duur van gedwongen onderbreking
volledig onderbreken.

Op dit ogenblik :
•

is de toepassing van de pijlers 2 en 3 van het hervormde systeem evenals van de
tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voorzien tot 30 september 2021 13.

Voor een gedetailleerdere beschrijving van elk van de pijlers, zie advies ABC 2021/01 'Tijdelijke
crisismaatregelen van het overbruggingsrecht: enkele wijzigingen'.
7
De voortzetting van de activiteit in de vorm van takeaway of van click&collect is niet toegelaten.
8
Ongeacht of het gaat om federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden.
9
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot
wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste
van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van
zelfstandigen, aangenomen door de plenaire vergadering van de kamer op 11 februari 2021. Zie ook
advies ABC 2021/01
10
Sinds januari 2021 vallen de afhankelijke zelfstandigen, in tegenstelling tot de voorgaande maanden,
niet meer terug op de gewone uitkering in geval van gedeeltelijke voortzetting van de activiteit. Zij kunnen
echter het crisisoverbruggingsrecht genieten op grond van de nieuwe 2e pijler 'omzetdaling', als zij
voldoen aan de voorwaarden van deze pijler.
11
Cf. Ministeriële uitvoeringsbesluiten.
12
Takeaways, click&collect en nightshops blijven mogelijk.
13
Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie
6
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•

kan pijler 1 ten vroegste in werking treden op 1 oktober 2021.

1.3 Voorstellen tot wijziging
Het voorontwerp van wet dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd voorziet vanaf 1
oktober 2021 14 :
•

dat de begunstigden van de 1e pijler het dubbele van de volledige maandelijkse
uitkering kunnen genieten15 indien de gedwongen uitkering minstens 15 opeenvolgende
kalenderdagen duurt tijdens de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft 16.
Bij onderbrekingen van minder dan 15 dagen zal het enkele bedrag van de uitkering
overbruggingsrecht worden toegekend. Pijler 1 zal echter pas in werking treden op een
door de Koning te bepalen datum.

•

een verlenging van pijler 2 tot en met 31 december 2021. De refertemaand om het
criterium 'omzetdaling' in de pijler 2 na te gaan wordt gewijzigd : voortaan zal voor de
evaluatie van de daling van het omzetcijfer rekening worden gehouden met het
omzetcijfer van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft, en niet meer
op dat van de maand die eraan voorafgaat.

•

de inwerkingtreding van een pijler 2bis, bedoeld voor zelfstandigen die i) voor de
kalendermaand waarop hun aanvraag betrekking heeft, een omzetverlies hebben van
minstens 70% in vergelijking met dezelfde kalendermaand van het refertejaar 2019, ii)
voldoen aan de voorwaarde van effectieve bijdragebetaling 17 en iii) nog geen uitkering
genieten in het kader van de 1e pijler. De begunstigden in deze pijler 2bis zullen recht
hebben op een dubbel uitkeringsbedrag.

•

de verlenging van pijler 3 in ongewijzigde vorm tot en met 31 december 2021.

1.4 Budgettaire impact
Het actuariaat van de cel ExpertIZ van de FOD Sociale Zekerheid heeft zijn budgettaire ramingen
voor de kost van het crisisoverbruggingsrecht 'Corona' voor het vierde kwartaal 2021 naar
beneden herzien 18. Daarbij baseert het zich op de realisaties op datum van 07/08/2021, wat
toelaat om het aantal begunstigden in dit laatste kwartaal van 2021 te verfijnen.

Met uitzondering van de eerste wijziging, werden de voorstellen in het voorontwerp van wet reeds voor
advies aan het Comité voorgelegd. Het Comité had in dat verband op 27 mei 2021 het advies 2021/11
'Verlenging van de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht ' uitgebracht.
15
In plaats van de 'enkele' volledige uitkering.
16
Op dit ogenblik is er niet in voorzien dat de onderbreking van 15 opeenvolgende kalenderdagen gelegen
moet zijn binnen de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.
17
Daadwerkelijke betaling van de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen voor minstens 4 kwartalen
tijdens het tijdvak van zestien kwartalen dat voorafgaat aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op
het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor de "startende"
zelfstandigen betreft het 2 op de 12 kwartalen.
18
Een overzicht van de eerdere begrotingsramingen van het Actuariaat is opgenomen in het ABC-advies
van 27 mei 2021 "Verlenging van de tijdelijke crisismaatregelen in het kader van de overbruggingswet" in
punt 3.2.
14
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De begrotingsramingen zijn gebaseerd op de volgende veronderstellingen:
•

dankzij de vaccinatiecampagne en de hoge kwaliteit van de vaccins variant zal geen
enkele zelfstandige in het 4de kwartaal van 2021 gedwongen worden te sluiten;

•

gezien de vrij gunstige economische context van dit ogenblik zullen wellicht 25.000
zelfstandigen gebruik maken van de pijlers 2 en 2bis en dit in een verhouding van 85%
voor het enkele bedrag en 15% voor het dubbele bedrag;

•

gezien de vrij gunstige gezondheidssituatie zullen tijdens het 4e kwartaal maandelijks
500 zelfstandigen een aanvraag indienen voor de 3e pijler, voor een gemiddeld bedrag
van 450 euro;

Het actuariaat raamt de totale kosten van het crisisoverbruggingsrecht 'Corona' in het vierde
kwartaal van 2021 op 125.656.425 euro.
Tabel 1. Geraamde kostprijs van het crisisoverbruggingsrecht 'corona' voor het 4de kwartaal 2021, in
EUR

Pijler 1
Pijler 2 et 2bis
Pijler 3
Totale kost

Per maand in de periode juli –
september 2021

Voor het vierde kwartaal 2021

0

0

41.660.475

124.981.425

225.000

675.000

41.885.475

125.656.425

Source : Actuariat, cellule ExpertIZ, SPF Sécurité sociale
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Crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen getroffen
door de overstromingen

Het voorontwerp van wet dat voor advies aan het Comité wordt voorgelegd, voorziet ook in een
nieuwe tijdelijke uitbreiding van de 3e pijler 'gedwongen onderbreking' van het
overbruggingsrecht teneinde de zelfstandigen te ondersteunen die het slachtoffer zijn
geworden van de overstromingen van midden juli 2021.

2.1 Uitkering
Voor elke onderbreking van de zelfstandige beroepsactiviteit van minstens 7 opeenvolgende
kalenderdagen die zich tussen 14 juli en 30 september heeft voorgedaan naar aanleiding van de
extreme weersomstandigheden, voorziet het voorontwerp van wet erin dat de zelfstandige in
aanmerking komt voor het dubbele bedrag van de uitkering waarin de 3e pijler van het klassieke
overbruggingsrecht voorziet, namelijk:
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Tabel 2. Bedragen van het crisisoverbruggingsrecht voor de slachtoffers van de overstromingen van
midden juli 2021, in EUR
Duur van de onderbreking

Zonder gezinslast

Met gezinslast

Tussen 7 en 13 dagen

658,76

823,20

Tussen 14 en 20 dagen

1.317,52

1.646,38

Tussen 21 en 27 dagen

1.976,28

2.469,58

Minstens 28 dagen

2.635,04

3.292,76

In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht, zal er aan deze nieuwe maatregel geen
bijdragevrijstelling met behoud van sommige sociale rechten zijn verbonden.
De uitkering zal kunnen worden toegekend als de zelfstandige reeds het maximum aantal
maandelijkse uitkeringen in het klassieke overbruggingsrecht heeft genoten. Omgekeerd zullen
de periodes toegekend onder deze uitkering niet in aanmerking worden genomen voor het
maximale aantal toekomstige toekenningen in het klassiek overbruggingsrecht.

2.2 Toekenningsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de nieuwe uitbreiding zal de zelfstandige aan bepaalde
voorwaarden moeten voldoen:

19
20

•

Categorie van verzekeringsplichtigen: komen uitsluitend in aanmerking, de
zelfstandigen in hoofdberoep, de helpers en de meewerkende echtgenoten alsook de
zelfstandigen in bijberoep 19, de student-zelfstandigen en de zelfstandigen die de
wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en hun pensioen niet hebben opgenomen,
op voorwaarde dat hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn
aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

•

Voorwaarde van bijdragebetaling: de zelfstandige moet zijn wettelijk verschuldigde
voorlopige bijdragen daadwerkelijk betaald hebben voor minstens vier van de zestien
kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het feit zich
voordoet; een uitzondering wordt voorzien voor “startende” zelfstandigen20, voor wie
de bijdragebetaling voor twee kwartalen volstaat.

•

Onderbreking van de activiteit: de uitoefening van de zelfstandige activiteit moet,
onafhankelijk van de wil, tijdelijk of definitief onmogelijk zijn gemaakt ten gevolge van
de extreme weersomstandigheden en geen enkele zelfstandige activiteit mag worden
uitgeoefend tijdens de periode van onderbreking.

•

Verblijfplaats: de zelfstandige moet zijn hoofdverblijfplaats in België hebben.

•

Cumulatie: de cumulatie met een ander vervangingsinkomen is toegelaten, maar de som
van dit laatste met de financiële uitkering overbruggingsrecht mag het toepasselijke
bedrag van de financiële uitkering overbruggingsrecht niet overschrijden.

Met inbegrip van de gelijkstellingen op grond van artikel 37 van het ARS.
Minder dan 12 maanden onderwerping.
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2.3 Budgettaire impact
In zijn budgettaire inschatting van het nieuwe crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die
het slachtoffer werden van de overstromingen van midden juli 2021 heeft het actuariaat (cel
ExpertIZ - FOD Sociale zekerheid) erop gewezen dat het aantal zelfstandigen van wie de
onderneming daadwerkelijk door deze overstromingen werd getroffen, zeer moeilijk te ramen
is. Rekening houdend met een aantal gekende gegevens 21, raamt het actuariaat het volgende:
•

2 % van de zelfstandigen (dit zijn 4.520 zelfstandigen) zullen aanspraak maken op het
nieuwe crisisoverbruggingsrecht;

•

per maand zal 25 % van hen zijn activiteit hervatten vanaf augustus.

Tabel 3. Geraamde kostprijs van het crisisoverbruggingsrecht voor de slachtoffers van de
overstromingen van midden juli 2021, in EUR
Kost
Juli (100%)

12.845.840

Augustus (75%)

9.634.380

September (50%)

6.422.920

Totaal

28.903.140

Bron: Actuariaat cel ExpertIZ, FOD Sociale Zekerheid

Opgemerkt moet worden dat de inspecteur van financiën in zijn advies van 31 augustus 2021,
de raming voor het luik overstromingen als volgt aangepast heeft:
Tabel 4. Geraamde kostprijs van het crisisoverbruggingsrecht voor de slachtoffers van de
overstromingen van midden juli 2021, in EUR
Kost
Juli 2021

3.212.000

Augustus 2021

4.817.000

September 2021

3.256.000

Totaal

11.285.000

Bron: Inspectie van Financiën, advies van 31 augustus 2021
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Advies van het Comité

3.1 Crisisoverbruggingsrecht 'COVID'
Het ABC neemt met grote tevredenheid kennis van de intentie om zelfstandigen die economisch
getroffen worden door de COVID-pandemie alvast tot eind 2021 financieel te blijven
ondersteunen via het crisisoverbruggingsrecht 'Corona'. De impact van de Coronacrisis op de

Aantal zelfstandigen gedomicilieerd in de Waalse gemeenten die tot het Rampenfonds zijn toegelaten,
aantal zelfstandigen die reeds een beroep hebben gedaan op het crisisoverbruggingsrecht, aantal
werkgevers die een aangifte hebben ingediend om tijdelijke werkloosheid voor overmacht ten gevolge
van de overstromingen te genieten, en aantal betrokken werknemers, cijfers meegedeeld door UCM.
21
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economische situatie en dus op de inkomenspositie van de zelfstandigen blijft in veel situaties
nog (sterk) voelbaar en bovendien blijft er voor de komende maanden onzekerheid 22 bestaan
over het verdere verloop van de epidemie en de mogelijke economische gevolgen ervan.
Daarnaast is het Comité ook tevreden dat de wijzigingen die vanaf 1 oktober aan het systeem
van crisisondersteuning worden aangebracht, tegemoetkomen aan opmerkingen die het ABC in
zijn voorbije adviezen formuleerde 23. Het crisisoverbruggingsrecht zal op die manier nog nauwer
aansluiten bij het systeem dat het ABC in zijn evaluatierapport van september 2020 naar voor
schoof.
Het Comité brengt bijgevolg een positief advies uit over de voorgestelde verlenging van het
crisisoverbruggingsrecht en de daarmee gepaard gaande wijzigingen. Het herhaalt 24 evenwel
het verzoek van het RSVZ om de instelling de nodige middelen te geven om de aan deze
maatregelen verbonden controles uit te voeren.

3.2 Crisisoverbruggingsrecht 'overstromingen'
Het Comité begrijpt dat men een inspanning wil doen om vanuit het sociaal statuut extra
ondersteuning te bieden aan zelfstandigen die zich genoodzaakt zien om hun professionele
activiteit te onderbreken als gevolg van de overstromingen van juli 2021. De omvang en ernst
van deze natuurramp maakt immers dat het maatschappelijk leven in de getroffen gebieden
geraakt is in al zijn facetten (economisch, sociaal, infrastructuur, etc.). Zelfstandigen voor wie
het als gevolg van de overstromingen (tijdelijk) onmogelijk is geworden om hun professionele
activiteit uit te oefenen, worden daardoor niet alleen geconfronteerd met omzet- en dus ook
persoonlijk inkomensverlies maar vaak ook met een maatschappelijke context die een
heropstart van hun professionele activiteit sterk bemoeilijkt (bv. lokale economie die ontwricht
is, herstel van de infrastructuur die tijd vraagt, etc.). Vanuit deze optiek is het volgens het Comité
billijk om een steunmechanisme uit te werken dat verder reikt dan wat vandaag bestaat binnen
het klassieke overbruggingsrecht. Het brengt dan ook een positief advies uit over de
voorgestelde maatregel.
Het Comité heeft daarbij echter nog de volgende opmerkingen :
1. Een goede toepassing van de maatregel door de sociaalverzekeringsfondsen
veronderstelt dat bepaalde modaliteiten van het systeem verder verduidelijking krijgen
in een technische nota aan de fondsen 25. In het bijzonder moet er gepreciseerd worden
uit welke getroffen gemeenten de zelfstandigen afkomstig moeten zijn en welke
bewijsstukken ze moeten aanleveren (zonder dat dit leidt tot administratieve overlast)
om van het systeem gebruik te maken en of men hiervoor rekening moet houden met
woonplaats van de zelfstandige dan wel de maatschappelijk zetel van de onderneming.

Effect van nieuwe fasen in de exitstrategie, evolutie van de vaccinatiegraad in bepaalde regio's,
overgang naar herfst- en wintermaanden, etc.
23
cf. voetnoot 4
24
Advies 2021/11 'Verlenging van de tijdelijke crisismaatregelen in het kader van het overbruggingsrecht'
van 27 mei 2021
25
of via 'PIRAMID'
22
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2. Gezien het uitzonderlijke karakter van de overstroming en de schade ervan, is het
mogelijk dat een deel van de getroffen zelfstandigen nog langer dan september 2021
nood zal hebben aan ondersteuning. Vanaf oktober 2021 kunnen deze zelfstandigen
voor inkomensvervangende steun weliswaar terugvallen op het klassieke
overbruggingsrecht maar het is niet uitgesloten dat een meer aangepaste vorm van
ondersteuning (eventueel buiten het klassieke overbruggingsrecht) vereist is om de
betrokken op een goede manier verder te helpen. Het Comité vraagt hiervoor aandacht.
3. Het Comité wijst erop dat het klassieke overbruggingsrecht in het leven werd geroepen
om zelfstandigen in moeilijkheden sociale bescherming te bieden in een hele reeks
situaties van stopzetting of onderbreking. De uitzonderlijke aard van de Coronacrisis
deed men beslissen om het bestaande systeem tijdelijk uit te breiden met een
crisisregeling die werd gekenmerkt door soepelere toekenningsmodaliteiten en in
bepaalde gevallen een hogere uitkering. Met de crisissteun voor zelfstandigen die
getroffen werden door de overstromingen wordt voor de tweede keer op korte tijd een
regeling in het leven geroepen om zelfstandigen financieel te ondersteunen buiten het
klassieke overbruggingsrecht om en dit in situaties waarvoor dit systeem in oorsprong
net bedoeld is. Het Comité is zich ervan bewust dat het in beide gevallen gaat om
uitzonderlijke situaties zonder precedent. Niettemin zal het deze vaststelling
meenemen in de uitgebreide evaluatie van het klassieke overbruggingsrecht die het ABC
op dit ogenblik maakt en die onder meer focust op de performantie van het systeem en
de adequaatheid van de geboden bescherming.

Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen op ...
september 2021:

Veerle DE MAESSCHALCK,

Jan STEVERLYNCK,

Secretaris

Voorzitter
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