[KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JULI 1997
tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting.] (9)
(B.S. 2 augustus 1997)
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit dient te worden begrepen onder :
1° "Rijksinstituut": het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen bedoeld in artikel 21 van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
2° "sociale verzekeringskas": de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3 van hetzelfde besluit;
3° "het koninklijk besluit van 18 november 1996": [het koninklijk besluit
van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering
ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting.] (10)

Artikel 2.
[De persoon, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996, die de bij dit zelfde besluit ingevoerde sociale verzekering wenst
te genieten, dient] (11) zijn aanvraag in bij de sociale verzekeringskas waar
hij het laatst was aangesloten bij, hetzij een ter post aangetekend schrijven,
hetzij een ter plaatse neer te leggen verzoekschrift.
De sociale verzekeringskas registreert elke op bovenvermelde wijze ingediende aanvraag in het informaticanetwerk van het sociaal statuut der zelfstandigen, dat beheerd wordt door het Rijksinstituut.
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Wanneer de aanvraag ingediend wordt bij een ter post aangetekend schrijven, geldt de datum van de poststempel als datum waarop de aanvraag is
ingediend. In dat geval nodigt de sociale verzekeringskas de aanvrager
onverwijld uit om binnen de dertig dagen een inlichtingsformulier behoorlijk in te vullen, te tekenen en terug te sturen, dat conform is met het model
vastgesteld door de Minister die het sociaal statuut der zelfstandigen onder
zijn bevoegdheid heeft.
Wanneer de aanvraag ingediend wordt door he neerleggen van een verzoekschrift, registreert de sociale verzekeringskas de aanvraag onmiddellijk
en overhandigt de betrokkene een ontvangstbewijs waarop de datum van
registratie vermeld wordt. De datum van registratie geldt in dit geval als
datum waarop de aanvraag is ingediend. Tegelijkertijd overhandigt de sociale verzekeringskas de aanvrager het inlichtingsformulier zoals voorzien
in vorige alinea.

Artikel 3.
Zodra de betrokkene het inlichtingsformulier heeft teruggestuurd naar zijn
sociale verzekeringskas, onderzoekt deze kas of het nauwkeurig werd ingevuld en ondertekend. Indien nodig bezorgt de kas het formulier terug aan
de aanvrager bij een ter post aangetekend schrijven. In dat geval moet de
betrokkene het inlichtingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, bij
een ter post aangetekend schrijven terugsturen binnen de twee weken. Na
deze termijn wordt de beslissing genomen op basis van de elementen die in
het dossier aanwezig zijn.

Artikel 4.
De sociale verzekeringskas zendt een herinneringsschrijven bij aangetekende brief naar de aanvrager die nalaat het inlichtingsformulier binnen de
voorgeschreven termijn te bezorgen. Wanneer de aanvrager dit formulier
niet binnen de twee weken na de verzending van het herinneringsschrijven
nauwkeurig ingevuld en ondertekend bij ter post aangetekende brief aan
zijn sociale verzekeringskas bezorgt, wordt de beslissing genomen op basis
van de elementen die in het dossier aanwezig zijn.
________________________
(a) Uitgevoerd door het ministerieel besluit van 7 april 1999 (B.S. 15 mei 1999).
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(a)

Artikel 5.
De betrokkene is verplicht zijn sociale verzekeringskas, binnen de vijftien
dagen, elke wijziging ter kennis te brengen in de inlichtingen die op het
inlichtingsformulier voorkomen.

Artikel 6.
[De sociale verzekeringskas gaat na of aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 18 november 1996 en de besluiten genomen ter uitvoering is
voldaan.] (12)
Artikel 7.
De sociale verzekeringskas betekent de beslissing aan de aanvrager bij ter
post aangetekend schrijven. Indien de aanvraag wordt verworpen, wordt de
reden er in vermeld. De kas deelt eveneens de beslissing mede aan het
Rijksinstituut die ze registreert in het informaticanetwerk van het sociaal
statuut der zelfstandigen.

Artikel 8.
Zodra de sociale verzekeringskas een beslissing heeft genomen, gaat het, zo
nodig, over tot de betaling van de in artikel 7 van het koninklijk besluit van
18 november 1996 bedoelde uitkering.

Artikel 9.
De betaling van de uitkering voorzien in artikel 7 van het koninklijk besluit
van 18 november 1996 geschiedt via overschrijving op een rekening bij het
Bestuur der postchecks, een Belgische openbare financiële instelling, of bij
een bank of private spaarkas onderworpen aan de controle van de Commissie voor Bank en Financiewezen. Deze rekening wordt aangeduid door de
begunstigde of op het in artikel 2 bedoelde formulier. Indien geen rekening
is aangeduid, geschiedt de betaling per postassignatie of circulaire cheque.
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Artikel 10.
Zodra het op de hoogte is van enig element dat een beletsel vormt voor het
genot van de in artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 november 1996
bedoelde voordelen, betekent de sociale verzekeringskas, bij ter post aangetekend schrijven, een nieuwe gemotiveerde beslissing.
Zo nodig beëndigt ze de betaling van het in artikel 7 van genoemd koninklijk besluit bedoelde voordeel. De sociale verzekeringskas deelt het Rijksinstituut elke nieuwe beslissing mee.

Artikel 11.
De sociale verzekeringskas moet overgaan tot de terugvordering van de ten
onrechte betaalde bedragen, zo nodig, langs gerechtelijke weg. De teruggevorderde bedragen worden overgemaakt aan het Rijksinstituut.

Artikel 12.
Het Rijksinstituut kan geheel of gedeeltelijk afzien van de terugvordering
van de in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 bedoelde uitkering die ten onrechte werd betaald.
Dergelijke verzaking is slechts mogelijk :
1° indien de schuldenaar zich in staat van behoefte bevindt of in een toestand die de staat van behoefte benadert ;
2° wanneer de geringheid van het terug te vorderen bedrag niet verantwoordt dat kosten worden gedaan ;
3° wanneer de terugvordering voortvloeit uit de rechtzetting van een fout
begaan door de bevoegde sociale verzekeringskas.
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Artikel 13.
Onverminderd de artikelen 6, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 18 november 1996, zijn, wanneer de aanvrager recht heeft op betaling van de in
artikel 7 van genoemd besluit bedoelde uitkering en wanneer hij na negentig werkdagen vanaf de betekening van de in artikel 7 van dit besluit bedoelde beslissing de voorziene uitkeringen nog niet heeft ontvangen, hem
ambtshalve en zonder ingebrekestelling moratoriumintresten verschuldigd.

Artikel 14.
De moratoriumintresten worden ten laste gelegd van de sociale verzekeringskas indien het nagelaten heeft over te gaan tot de betaling van de uitkering binnen de in artikel 13 bedoelde termijn.

Artikel 15.
(a)

[...]

Artikel 16.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997.

________________________
(a) Dit artikel wijzigt art. 51, § 1 van het k.b. van 19.12.1967 houdende algemeen
reglement in uitvoering van het k.b. nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.
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[KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 1999
Koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot uitvoering van artikel 2, § 2,
van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering
van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van
faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting.] (5)
(BS 24 februari 1999 + errata BS 3 maart 1999)

Gewijzigd door:
- het koninklijk besluit van 7 september 2003 (BS 1 oktober 2003);
- het koninklijk besluit van 26 april 2007 (BS 24 mei 2007);
- het koninklijk besluit van 13 maart 2013 (BS 5 april 2013, 2e editie).
Opgeheven door het koninklijk besluit van 22 december 2016 houdende
invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (B.S. 6
januari 2017).

Bijwerking 2017/1

FAIL.28

Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:
1° "het koninklijk besluit van 18 november 1996": [het koninklijk besluit
van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering
ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting;] (6)
2° "sociale verzekeringskas": de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
3° "wet betreffende de collectieve schuldenregeling": de wet van 5 juli
1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid
van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen.

Artikel 2.
De zelfstandigen die bedoeld zijn in [artikel 2, § 2,] (7) van het koninklijk
besluit van 18 november 1996, kunnen, op hun aanvraag, onder de in artikel
3 opgenomen voorwaarden, aanspraak maken op de in genoemd besluit
bedoelde rechten en uitkeringen indien zij hun zelfstandige activiteit hebben stopgezet.

Artikel 3.
[Om van de in artikel 3, 1° van het koninklijk besluit van 18 november
1996 bedoelde voordelen te genieten] (1), moeten de in dat artikel bedoelde
personen:
1° in het kader van een collectieve schuldenregeling van de rechter de homologatie van een minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen hebben,
een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd geweest zijn of een
aanpassing of herziening van de regeling verkregen hebben, in de zin
van de wet betreffende de collectieve schuldenregeling, binnen een periode van drie jaar die voorafgaat aan de eerste dag van het kwartaal
volgend op datgene waarin de zelfstandige activiteit werd stopgezet;
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2° hun verzekeringsplicht bewijzen in het kader van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan de eerste
dag van het kwartaal dat volgt op datgene waarin de activiteit werd
stopgezet;
3° gedurende de onder 2° bedoelde periode de in artikel 12, § 1, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 beoogde bijdragen verschuldigd zijn geweest;
4° de in [artikel 4, § 1, 3° tot 5°], van het koninklijk besluit van 18 november 1996 bedoelde voorwaarden vervullen. (2)
Artikel 4.
De bepalingen van de artikelen 5, 7bis, 8bis, 9 en 10bis van het koninklijk
besluit van 18 november 1996 zijn eveneens van toepassing.
Artikel 5.
[…] (8)
[Artikel 6.
De in artikel 2 bedoelde personen kunnen gedurende ten hoogste twaalf
maanden een uitkering verkrijgen, indien zij de volgende voorwaarden cumulatief vervullen :
1° aan de voorwaarden van artikel 3, 1°, 2° en 3° voldoen;
2° in België hun hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste
lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot de regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
3° geen beroepsactiviteit uitoefenen of geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden.
Naargelang de betrokkenen al dan niet minstens één persoon ten laste hebben, in de zin van artikel 225, § 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bedraagt het maandelijks bedrag van de uitkering het maandelijks bedrag van het minimumpensioen van een zelfstandige
die, naargelang het geval, de voorwaarden van ofwel artikel 9, § 1, 1°, van
het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 vervult, ofwel van artikel 9, § 1, 2°, van hetzelfde besluit vervult.
Bijwerking 2013/2

FAIL.30

De in het eerste lid bedoelde periode van twaalf maanden vangt aan op de
eerste dag van de maand die volgt op die waarin de zelfstandige zijn activiteit heeft stopgezet. Wanneer de betrokkenen in de loop van deze periode
een persoon ten laste krijgen of ophouden een persoon ten laste te hebben,
in de zin van artikel 225, § 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, van voormeld koninklijk besluit van 3 juli 1996 wordt de wijziging in het maandelijks bedrag uitgevoerd vanaf de maand die op die gebeurtenis volgt.] (3) (4)

Artikel 7.
De bepalingen van artikel 2 zijn slechts van toepassing voor zover de betrokkene niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, in de zin van
de wet betreffende de collectieve schuldenregeling. In dat geval moeten de
uitkeringen waarvan hij genoten zou kunnen hebben ingevolge de toepassing van dat artikel, teruggevorderd worden door de instellingen die deze
uitkeringen uitbetaald hebben.
Artikel 8.
De bepalingen van de artikelen 2 tot 5 en 7 tot 14 van het koninklijk besluit
van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november
1996 zijn eveneens van toepassing op de in dit besluit bedoelde personen.
De sociale verzekeringskas gaat na of aan de in de artikelen 3, 5 en 7 van
dit besluit bedoelde voorwaarden en aan artikel 9 van het koninklijk besluit
van 18 november 1996 is voldaan.
Artikel 9.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 SEPTEMBER 2003
tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 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 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(BS 1 oktober 2003)
_____
Uittreksels
_____
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[...]

Artikel 3.
Tot 31 december 2001 moeten de in artikel 2 bedoelde bedragen
"773,73 EUR", "644,77 EUR", "515,82 EUR" en "386,86 EUR" respectievelijk
gelezen worden als:
"31.212 fr.", "26.010 fr.", "20.808 fr." en "15.606 fr.".

Artikel 4.
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2001.
Voor de stopzettingen van zelfstandige activiteit, die voor 1 oktober 2001
plaats vonden, blijven de vroegere bepalingen van toepassing voorzover
deze gunstiger zijn voor de betrokken personen.
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(a)

05.04.2013,
2e editie

(b)

05.04.2013,
2e editie

____________________________________
a) Artikel 5 van dit koninklijk besluit luidt als volgt: "Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012, voor de stopzettingen van de zelfstandige activiteit vanaf deze datum.".
b) Artikel 5 van dit koninklijk besluit luidt als volgt: "Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012, voor de stopzettingen in de zin van artikel 1bis van het koninklijk besluit van 18
november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen,
in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde stituaties of gedwongen stopzetting, die
plaatsvinden vanaf deze datum."
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 JULI 2009
tot uitvoering van artikel 2bis, van het koninklijk besluit van 18 november 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
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(BS 24 juli 2009)

Aangevuld, gewijzigd en aangepast door:
- het koninklijk besluit van 14 december 2009 tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, eerste en tweede streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 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 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 7
januari 2010).
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
1° « het koninklijk besluit van 18 november 1996 » : het koninklijk besluit van
18 november 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 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van
13 juni 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse
bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis;
2° « sociale-verzekeringskas » : de sociale-verzekeringskassen voor zelfstandigen, bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
3° « wet betreffende de collectieve schuldenregeling » : de wet van 5 juli 1998
betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen;
4° « wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen » : de wet van 31
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.
Artikel 2.
De zelfstandigen in moeilijkheden die bedoeld zijn in artikel 2bis, tweede
lid, eerste twee streepjes, van het koninklijk besluit van 18 november 1996,
kunnen, op hun aanvraag, onder de in artikel 3 opgenomen voorwaarden,
aanspraak maken op de in genoemd besluit bedoelde uitkeringen gedurende
maximum zes maanden.
Artikel 3.
Om de in artikel 2 bedoelde uitkering te genieten, moeten zelfstandigen
bedoeld in artikel 2 op het moment van de aanvraag :
-

ofwel in het kader van een collectieve schuldenregeling van de rechter,
tussen 1 juli 2009 en 31 december 2009, de homologatie van een minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen hebben, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd geweest zijn of een aanpassing of herziening
van de regeling verkregen hebben, in de zin van de wet betreffende de
collectieve schuldenregeling;
_________________________________________
(a) Voor het model van inlichtingenformulier, zie het M.B. van 13.07.2009 (B.S. 24.07.2009)
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(a)

- ofwel in het kader van een gerechtelijke reorganisatie van de rechter,
tussen 1 juli 2009 en 31 december 2009, een vonnis tot openverklaring
van de procedure van gerechtelijke organisatie verkregen hebben, tenzij
toepassing van artikel 40 of artikel 41 van de wet van 31 januari 2009.
De zelfstandigen kunnen de in artikel 2 bedoelde uitkeringen enkel verkrijgen wanneer ze :
1° hun verzekeringsplicht bewijzen in het kader van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan de eerste
dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de aanvraag wordt gedaan;
2° gedurende de onder 1° bedoelde periode de in artikel 12, § 1, en 13bis, §
2, 1°, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 beoogde bijdragen verschuldigd zijn geweest;
3° in België hun hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste
lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot de regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
4° geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden.
[5° onderworpen blijven aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende het sociaal statuut van de zelfstandigen en de bijdragen beoogd in 2° gedurende de periode van toekenning van de uitkeringen van
onderhavig besluit verschuldigd blijven.] (1)
Artikel 4.
De bepalingen van de artikelen 7bis, 8bis, en 10bis van het koninklijk besluit van 18 november 1996 zijn eveneens van toepassing.
De begunstigde van de uitkeringen verbindt zich ertoe aan de instelling die
belast is met de betaling van de uitkeringen elke gebeurtenis die mogelijkerwijze de opheffing van voormelde uitkeringen met zich meebrengt, mee
te delen.
Bij gebreke hieraan zal de uitkering waarvan sprake in artikel 2 integraal
dienen te worden terugbetaald.
Elke wijziging in de in artikel 3, tweede lid, [1° tot 3° en 5°] (2), bedoelde
voorwaarden heeft uitwerking, voor de uitkering, met ingang van de eerste
dag van de maand die volgt op diegene van de wijziging. Bovendien wordt
deze uitkering opgeschort gedurende de hele maand waarin er aanspraak
kan worden gemaakt op een vervangingsinkomen.
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Artikel 5.
Op straffe van verval moet de in artikel 2 bedoelde aanvraag worden ingediend vóór 1 januari 2010.
Artikel 6.
[De uitkering ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen is deze bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 november 1996.] (3)
De betaling van de in het eerste lid bedoelde maandelijkse uitkering vangt
aan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de zelfstandige
zijn aanvraag heeft ingediend. Wanneer de betrokkenen in de loop van deze
periode een persoon ten laste krijgen of ophouden een persoon ten laste te
hebben, in de zin van artikel 225, § 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, van [het]
koninklijk besluit van 3 juli 1996 [tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoötdineerd op 14 juli 1994] wordt de wijziging in het maandelijks bedrag
uitgevoerd vanaf de maand die op die gebeurtenis volgt. (4)
Artikel 7.
De bepalingen van artikel 2 zijn slechts van toepassing voor zover de betrokkene niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, in de zin van
de wet betreffende de collectieve schuldenregeling. In dat geval moeten de
uitkeringen waarvan hij genoten zou kunnen hebben ingevolge de toepassing van dat artikel, teruggevorderd worden door de instellingen die deze
uitkeringen uitbetaald hebben.
De bepalingen van artikel 2 zijn slechts van toepassing voor zover de betrokkene niet veroordeeld is op grond van de artikelen 72 of 73 van de wet
betreffende de continuïteit van de ondernemingen. In dat geval moeten de
uitkeringen waarvan hij genoten zou kunnen hebben ingevolge de toepassing van dit artikel 2 teruggevorderd worden door de instellingen die deze
uitkeringen uitbetaald hebben.
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Artikel 8.
De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 5 en 7 tot en met 14 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit
van 18 november 1996 zijn eveneens van toepassing op de in dit besluit
bedoelde personen.
De sociale-verzekeringskas gaat na of aan de in de artikelen 3, 5 en 7 van
dit besluit bedoelde voorwaarden is voldaan.
Artikel 9.
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en heeft dezelfde geldingsduur als artikel 32
van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.
Artikel 10.
Onze Minister van Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JULI 2009
tot uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 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 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(BS 5 augustus 2009)

Aangevuld, gewijzigd en aangepast door:
- het koninklijk besluit van 14 december 2009 tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het koninklijk besluit
van 18 november 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 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (B.S. 7 januari
2010).
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
1° ″het koninklijk besluit van 18 november 1996″ : het koninklijk besluit van 18
november 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 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 13 juni 1997, zoals
gewijzigd bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis;
2° ″sociale-verzekeringskas″ : de sociale-verzekeringskassen voor zelfstandigen,
bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
Artikel 2.
De zelfstandigen in moeilijkheden die bedoeld zijn in artikel 2bis, derde streepje,
van het koninklijk besluit van 18 november 1996, kunnen, op hun aanvraag,
onder de in artikel 3 opgenomen voorwaarden, aanspraak maken op de in
genoemd besluit bedoelde uitkeringen gedurende maximum zes maanden.
[Worden eveneens beoogd, de zelfstandigen die een functie van zaakvoerder,
bestuurder of actieve vennoot uitoefenen in een handelsvennootschap.] (1)
De zelfstandige doet een aanvraag tot het verkrijgen van de uitkering,
overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering
van het koninklijk besluit van 18 november 1996.
Deze aanvraag wordt gemotiveerd. Met deze motivering toont de zelfstandige
door middel van een verklaring van een erkende boekhouder of een extern
accountant in de zin van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht
voor accountants en belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor in de zin van de
wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren,
of, bij gebreke hieraan, door middel van een verklaring op erewoord vergezeld
van objectieve elementen, aan dat zijn economische situatie een risico op
faillissement of kennelijk onvermogen inhoudt.
Bij de aanvraag voegt hij, indien nodig, de bewijsstukken waaruit blijkt dat hij
voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, eerste lid.
_________________________________________
(a) Voor het model van inlichtingenformulier, zie het M.B. van 22.07.2009 (B.S. 05.08.2009)
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(a)

Artikel 3.
Om de in artikel 2 bedoelde uitkering te genieten, moeten zelfstandigen
bedoeld in artikel 2 op het moment van de aanvraag, aantonen te voldoen
aan minstens twee van de volgende criteria :
1° uit de BTW-aangiftes met betrekking tot het derde of het vierde kwartaal
2008 of het eerste kwartaal 2009 blijkt dat de omzet van zijn onderneming of,
wanneer de zelfstandige meerdere ondernemingen heeft, de totale omzet van
die ondernemingen samen, gedaald is met minstens 50 % ten opzichte van
respectievelijk het derde of vierde kwartaal 2007, of het eerste kwartaal 2008;
2° de zelfstandige verkreeg ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni
2009 een afbetalingsplan voor de betaling van persoonlijke schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of
sociale bijdragen voor werknemers;
3° bij de zelfstandige werden ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni
2009 persoonlijke schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen,
sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers door
middel van een dwangbevel of dagvaarding ingevorderd;
4° de zelfstandige beschikt over een kaskrediet dat in de periode tussen 30 juni
2008 en 31 december 2009 door de financiële instelling werd opgezegd;
5° minstens 50 % van het omzetcijfer van de zelfstandige in moeilijkheden uit de
periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 komt van ondernemingen die
failliet, in gerechtelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie verklaard werden, of nog, van zelfstandigen die in collectieve schuldenregeling verklaard
werden, tijdens de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009;
6° de zelfstandige verkreeg tijdens de periode tussen 30 juni 2008 en 31 december 2009 een vrijstelling van sociale bijdragen voor minstens twee kwartalen.
De zelfstandige die meent te voldoen aan het criterium, bedoeld in punt 5°
van het vorige lid, toont dit aan door middel van een verklaring van een
erkende boekhouder of een extern accountant in de zin van de wet van 22
april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor in de zin van de wet van 22 juli 1953 houdende
oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren voor.
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De zelfstandigen kunnen de in artikel 2 bedoelde uitkeringen enkel verkrijgen
wanneer ze :
1° hun verzekeringsplicht bewijzen in het kader van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan de eerste dag van het kwartaal
volgend op datgene waarin de aanvraag wordt gedaan;
2° gedurende de onder 1° bedoelde periode de in artikel 12, § 1, en 13bis, § 2, 1°,
van voormeld koninklijk besluit nr. 38 beoogde bijdragen verschuldigd zijn
geweest;
3° in België hun hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste lid, 5°,
van de wet van 8 augustus 1983 tot de regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen;
4° geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden;
[5°onderworpen blijven aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende het sociaal statuut van de zelfstandigen en de bijdragen beoogd in 2°
gedurende de periode van toekenning van de uitkeringen van onderhavig besluit verschuldigd blijven.] (2)
Artikel 4.
De bepalingen van de artikelen 7bis, 8bis, en 10bis van het koninklijk besluit van
18 november 1996 zijn eveneens van toepassing.
De begunstigde van de uitkeringen verbindt zich ertoe aan de instelling die belast
is met de betaling van de uitkeringen elke gebeurtenis die mogelijkerwijze de
opheffing van voormelde uitkeringen met zich meebrengt, mee te delen.
Bij gebreke hieraan zal de uitkering waarvan sprake in artikel 2 integraal dienen
te worden terugbetaald.
Elke wijziging in de in artikel 3, tweede lid, [1° tot 3° en 5°] (3), bedoelde voorwaarden heeft uitwerking, voor de uitkering, met ingang van de eerste dag van de
maand die volgt op diegene van de wijziging. Bovendien wordt deze uitkering
opgeschort gedurende de hele maand waarin er aanspraak kan worden gemaakt
op een vervangingsinkomen.
Artikel 5.
Op straffe van verval moet de in artikel 2 bedoelde aanvraag worden ingediend
vóór 1 januari 2010.
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Artikel 6.
[De uitkering ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen is deze bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 november 1996.] (4)
De betaling van de in het eerste lid bedoelde maandelijkse uitkering vangt
aan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de zelfstandige
zijn aanvraag heeft ingediend. Wanneer de betrokkenen in de loop van deze
periode een persoon ten laste krijgen of ophouden een persoon ten laste te
hebben, in de zin van artikel 225, § 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, van
[het]voormeld koninklijk besluit van 3 juli 1996 [tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994] wordt de wijziging in het
maandelijks bedrag uitgevoerd vanaf de maand die op die gebeurtenis
volgt. (5)
Artikel 7.
De bepalingen van artikel 2 zijn slechts van toepassing voor zover de betrokkene niet wetens en willens onjuiste verklaringen heeft gedaan. In dat
geval moeten de uitkeringen waarvan hij genoten zou kunnen hebben ingevolge de toepassing van dat artikel, teruggevorderd worden door de instellingen die deze uitkeringen uitbetaald hebben.
Artikel 8
De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 5 en 7 tot en met 14 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit
van 18 november 1996 zijn eveneens van toepassing op de in dit besluit
bedoelde personen.
De socialeverzekeringskas gaat na of aan de in de artikelen 2, 3, 5 en 7
van dit besluit bedoelde voorwaarden is voldaan.
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Artikel 9
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en heeft dezelfde geldingsduur als artikel 32
van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.
Artikel 10
Onze Minister van Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 DECEMBER 2009
tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, eerste en
tweede streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 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 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
(BS 7 januari 2010)
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
1° « het koninklijk besluit van 18 november 1996 » : het koninklijk besluit van
18 november 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 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van
13 juni 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 19 juni 2009 houdende diverse
bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis;
2° « sociale-verzekeringskas » : de sociale-verzekeringskassen voor zelfstandigen, bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
3° « wet betreffende de collectieve schuldenregeling » : de wet van 5 juli 1998
betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen;
4° « wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen » : de wet van 31
januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen;
5° « koninklijk besluit van 2 juli 2009 » : het koninklijk besluit van 2 juli 2009
tot uitvoering van artikel 2bis, van het koninklijk besluit van 18 november
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 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels.
Artikel 2.
De zelfstandigen in moeilijkheden die bedoeld zijn in artikel 2bis, tweede
lid, eerste twee streepjes, van het koninklijk besluit van 18 november 1996,
kunnen, op hun aanvraag, onder de in artikel 3 opgenomen voorwaarden,
aanspraak maken op de in genoemd besluit bedoelde uitkeringen gedurende
maximum zes maanden.
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Artikel 3.
Om de in artikel 2 bedoelde uitkering te genieten, moeten zelfstandigen
bedoeld in artikel 2 op het moment van de aanvraag :
-

ofwel in het kader van een collectieve schuldenregeling van de rechter,
in de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010, de homologatie
van een minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen hebben, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd geweest zijn of een aanpassing of herziening van de regeling verkregen hebben, in de zin van de
wet betreffende de collectieve schuldenregeling;

-

ofwel in het kader van een gerechtelijke reorganisatie van de rechter, in
de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010, een vonnis tot openverklaring van de procedure van gerechtelijke organisatie verkregen
hebben, tenzij toepassing van artikel 40 of artikel 41 van de wet van 31
januari 2009.

De zelfstandigen kunnen de in artikel 2 bedoelde uitkeringen enkel verkrijgen wanneer ze :
1° hun verzekeringsplicht bewijzen in het kader van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan de eerste
dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de aanvraag wordt gedaan;
2° gedurende de onder 1° bedoelde periode de in artikel 12, § 1, en 13bis, §
2, 1°, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 beoogde bijdragen verschuldigd zijn geweest;
3° in België hun hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste
lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot de regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
4° geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden;
5° onderworpen blijven aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende het sociaal statuut van de zelfstandigen en de bijdragen beoogd in 2e gedurende de periode van toekenning van de uitkeringen van
onderhavig besluit verschuldigd blijven.
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Artikel 4.
De bepalingen van de artikelen 7bis, 8bis, en 10bis van het koninklijk besluit van 18 november 1996 zijn eveneens van toepassing.
De begunstigde van de uitkeringen verbindt zich ertoe aan de instelling die
belast is met de betaling van de uitkeringen elke gebeurtenis die mogelijkerwijze de opheffing van voormelde uitkeringen met zich meebrengt, mee
te delen.
Bij gebreke hieraan zal de uitkering waarvan sprake in artikel 2 integraal
dienen te worden terugbetaald.
Elke wijziging in de in artikel 3, tweede lid, 1° tot 3°, en 5° bedoelde voorwaarden heeft uitwerking, voor de uitkering, met ingang van de eerste dag
van de maand die volgt op diegene van de wijziging. Bovendien wordt deze
uitkering opgeschort gedurende de hele maand waarin er aanspraak kan
worden gemaakt op een vervangingsinkomen.
Artikel 5.
Op straffe van verval moet de in artikel 2 bedoelde aanvraag worden ingediend vóór de 1ste juli 2010.
De zelfstandige die reeds de uitkering bedoeld in het koninklijk besluit van
2 juli 2009 geniet, of heeft genoten, kan geen nieuwe aanvraag doen krachtens huidig besluit.
Artikel 6.
De uitkering ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen is deze bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 november 1996.
De betaling van de in het eerste lid bedoelde maandelijkse uitkering vangt
aan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de zelfstandige
zijn aanvraag heeft ingediend. Wanneer de betrokkenen in de loop van deze
periode een persoon ten laste krijgen of ophouden een persoon ten laste te
hebben, in de zin van artikel 225, § 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt de wijziging in het maandelijks bedrag
uitgevoerd vanaf de maand die op die gebeurtenis volgt.
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Artikel 7.

De bepalingen van artikel 2 zijn slechts van toepassing voor zover de betrokkene niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, in de zin van de wet
betreffende de collectieve schuldenregeling. In dat geval moeten de uitkeringen
waarvan hij genoten zou kunnen hebben ingevolge de toepassing van dat artikel, teruggevorderd worden door de instellingen die deze uitkeringen uitbetaald
hebben.
De bepalingen van artikel 2 zijn slechts van toepassing voor zover de betrokkene niet veroordeeld is op grond van de artikelen 72 of 73 van de wet betreffende
de continuïteit van de ondernemingen. In dat geval moeten de uitkeringen
waarvan hij genoten zou kunnen hebben ingevolge de toepassing van dit artikel
2 teruggevorderd worden door de instellingen die deze uitkeringen uitbetaald
hebben.
Artikel 8.
De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 5 en 7 tot en met 14 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18
november 1996 zijn eveneens van toepassing op de in dit besluit bedoelde personen.
De sociale-verzekeringskas gaat na of aan de in de artikelen 3, 5 en 7 van dit
besluit bedoelde voorwaarden is voldaan.
Artikel 9.
(…)

(a)
Artikel 10.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010 en heeft dezelfde geldingsduur
als artikel 32 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over
tewerkstelling in tijden van crisis, behalve artikel 9 dat uitwerking heeft vanaf
24 juli 2009.
Artikel 11.
Onze Minister van Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

________________________________
(a) Dit artikel wijzigt het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot uitvoering van artikel
2bis, van het koninklijk besluit van 18 november 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
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 DECEMBER 2009
tot verlenging van de uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde
streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 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 juli 1996 tot modernisering
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels
(BS 7 januari 2010)
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
1° « het koninklijk besluit van 18 november 1996 » : het koninklijk besluit van 18
november 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 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet 13 juni 1997, zoals gewijzigd bij
de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis;
2° «sociale-verzekeringskas : de sociale-verzekeringskassen voor zelfstandigen,
bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
3° « het koninklijk besluit van 14 juli 2009 » : het koninklijk besluit van 14 juli
2009 tot uitvoering van artikel 2bis, alinea 2, derde streepje van het koninklijk
besluit van 18 november 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 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid
van de wettelijke pensioenstelsels.
Artikel 2.
De zelfstandigen in moeilijkheden die bedoeld zijn in artikel 2bis, derde streepje,
van het koninklijk besluit van 18 november 1996, kunnen, op hun aanvraag, onder
de in artikel 3 opgenomen voorwaarden, aanspraak maken op de in genoemd besluit
bedoelde uitkeringen gedurende maximum 6 maanden.Worden eveneens beoogd,
de zelfstandigen die een functie van zaakvoerder, bestuurder of actieve vennoot
uitoefenen in een handelsvennootschap.
De zelfstandige die al een soortgelijke aanvraag vóór 1 januari 2010 heeft ingediend
en verkregen krachtens het koninklijk besluit van 14 juli 2009, kan een tweede
aanvraag indienen tussen 1 januari 2010 en 1 juli 2010, op voorwaarde dat niet
opnieuw dezelfde criteria, noch dezelfde feiten bedoeld in artikel 3 van het
koninklijk besluit van 14 juli 2009 worden ingeroepen die de toekenning van de
eerste aanvraag hebben gerechtvaardigd.
De zelfstandige doet een aanvraag tot het verkrijgen van de uitkering,
overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering
van het koninklijk besluit van 18 november 1996.
_________________________________________
(a) Voor het model van inlichtingenformulier, zie het M.B. van 18.12.2009 (B.S. 12.02.2010,
Ed. 2)
Bijwerking 2009/4

FAIL.53

(a)

Deze aanvraag wordt gemotiveerd. Met deze motivering toont de zelfstandige door
middel van een verklaring van een erkende boekhouder of een extern accountant in
de zin van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants
en belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor in de zin van de wet van 22 juli 1953
houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, of, bij gebreke hieraan,
door middel van een verklaring op erewoord vergezeld van objectieve elementen,
aan dat zijn economische situatie een risico op faillissement of kennelijk
onvermogen inhoudt.
Bij de aanvraag voegt hij, indien nodig, de bewijsstukken waaruit blijkt dat hij
voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, eerste lid.
Artikel 3.
Om de in artikel 2 bedoelde uitkering te genieten, moeten zelfstandigen bedoeld in
artikel 2 op het moment van de aanvraag, aantonen te voldoen aan minstens twee
van de volgende criteria :
1° uit zijn BTW-aangiftes of de BTW-aangiftes van zijn onderneming met betrekking tot het tweede, het derde of het vierde kwartaal van 2009 blijkt dat de omzet van zijn onderneming of, wanneer de zelfstandige meerdere ondernemingen
heeft, de totale omzet van die ondernemingen samen, gedaald is met minstens
50 % ten opzichte van respectievelijk het tweede, het derde of het vierde kwartaal van 2008;
2° de zelfstandige toont aan dat hij ten vroegste op 1 januari 2009 en ten laatste op
31 december 2009 een afbetalingsplan voor de betaling van persoonlijke schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers verkreeg;
3° de zelfstandige toont aan dat zijn persoonlijke schulden met betrekking tot
BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers, ten vroegste op 1 januari 2009 en ten laatste op 31 december 2009, door middel van een dwangbevel of dagvaarding werden ingevorderd;
4° de zelfstandige kan aantonen dat hij, of zijn vennootschap, beschikte over een
kaskrediet dat in de periode tussen 31 december 2009 en 1 juli 2010 door de financiële instelling werd vernietigd;
5° de zelfstandige toont aan dat 50 % van zijn omzetcijfer of dat van zijn vennootschap voor de periode van 30 juni 2009 tot en met 1 juli 2010 komt van ondernemingen die failliet, of in gerechtelijke reorganisatie verklaard werden, of nog,
van zelfstandigen die in collectieve schuldenregeling verklaard werden, tijdens
de periode van 30 juni 2009 tot en met 1 juli 2010;
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6° de zelfstandige verkreeg tijdens de periode tussen 31 december 2009 en
1 juli 2010 ten persoonlijke titel een vrijstelling van sociale bijdragen in
eigen naam voor minstens twee kwartalen;
7° uit de BTW-aangiftes van de zelfstandige of de BTW-aangiftes van zijn
vennootschap met betrekking tot tweede, het derde of het vierde kwartaal van 2009 blijkt dat de omzet van zijn onderneming of, wanneer de
zelfstandige meerdere ondernemingen heeft, de totale omzet van die ondernemingen samen, met minstens 60 % is gedaald, ten opzichte van
respectievelijk het tweede, het derde of het vierde kwartaal van 2007.
De zelfstandige die meent te voldoen aan de criteria bedoeld in het punt 1°,
5° of 7° van het vorige lid, toont dit aan door middel van een verklaring van
een erkende boekhouder of een extern accountant in de zin van de wet van
22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en
belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor in de zin van de wet van 22 juli
1953 houdende oprichting van een Instituut der bedrijfsrevisoren.
De zelfstandigen kunnen de in artikel 2 bedoelde uitkeringen enkel
verkrijgen wanneer ze :
1° hun verzekeringsplicht bewijzen in het kader van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan de eerste
dag van het kwartaal volgend op datgene waarin de aanvraag wordt gedaan;
2° gedurende de onder 1° bedoelde periode de in artikel 12, § 1, en 13bis, §
2, 1°, van voormeld koninklijk besluit nr. 38 beoogde bijdragen verschuldigd zijn geweest;
3° in België hun hoofdverblijfplaats hebben, in de zin van artikel 3, eerste
lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot de regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
4° geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden;
5° onderworpen blijven aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende het sociaal statuut van de zelfstandigen en de bijdragen beoogd in 2° gedurende de periode van toekenning van de uitkeringen van
onderhavig besluit verschuldigd blijven.
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Artikel 4
De bepalingen van de artikelen 7bis, 8bis, en 10bis van het koninklijk besluit van 18 november 1996 zijn eveneens van toepassing.
De begunstigde van de uitkeringen verbindt zich ertoe aan de instelling die
belast is met de betaling van de uitkeringen elke gebeurtenis die mogelijkerwijze de opheffing van voormelde uitkeringen met zich meebrengt, mee
te delen.
Bij gebreke hieraan zal de uitkering waarvan sprake in artikel 2 integraal
dienen te worden terugbetaald.
Elke wijziging in de in artikel 3, tweede lid, 1° tot 3°, en 5° bedoelde voorwaarden heeft uitwerking, voor de uitkering, met ingang van de eerste dag
van de maand die volgt op diegene van de wijziging. Bovendien wordt deze
uitkering opgeschort gedurende de hele maand waarin er aanspraak kan
worden gemaakt op een vervangingsinkomen.
Artikel 5
Op straffe van verval moet de in artikel 2 bedoelde aanvraag worden ingediend vóór 1 juli 2010.
Artikel 6
De uitkering ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen is deze bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 november 1996.
De betaling van de in het eerste lid bedoelde maandelijkse uitkering vangt
aan op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de zelfstandige
zijn aanvraag heeft ingediend. Wanneer de betrokkenen in de loop van deze
periode een persoon ten laste krijgen of ophouden een persoon ten laste te
hebben, in de zin van artikel 225, § 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, van het
koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt de wijziging in het maandelijks bedrag
uitgevoerd vanaf de maand die op die gebeurtenis volgt.
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Artikel 7
De bepalingen van artikel 2 zijn slechts van toepassing voor zover de betrokkene niet wetens en willens onjuiste verklaringen heeft gedaan. In dat
geval moeten de uitkeringen waarvan hij genoten zou kunnen hebben ingevolge de toepassing van dat artikel, teruggevorderd worden door de instellingen die deze uitkeringen uitbetaald hebben.
Artikel 8
De bepalingen van de artikelen 2 tot en met 5 en 7 tot en met 14 van het
koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit
van 18 november 1996 zijn eveneens van toepassing op de in dit besluit
bedoelde personen.
De sociale-verzekeringskas gaat na of aan de in de artikelen 2, 3, 5 en 7 van
dit besluit bedoelde voorwaarden is voldaan.
Artikel 9.
(…)

(a)
Artikel 10.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010 en heeft dezelfde geldingsduur als artikel 32 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen
over tewerkstelling in tijden van crisis, behalve artikel 9 dat uitwerking
heeft vanaf 24 juli 2009.
Artikel 11.
Onze Minister van Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

________________________________
(a) Dit artikel wijzigt het koninklijk besluit van 14 juli 2009 tot uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het koninklijk besluit van 18 november
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 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 OKTOBER 2010
tot uitvoering van de artikelen 40, 42 en 45 van de wet van 19 mei 2010
houdende fiscale en diverse bepalingen
(BS 21 oktober 2010)

Aangevuld, gewijzigd of aangepast door:
- de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31
december 2010, Ed. 3);
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Artikel 1.
De toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk 10, Afdeling 2, van de wet
van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen wordt uitgebreid
tot de aanvragen gedaan tot en met [31 januari 2011] (1).
Te dien einde wordt, voor de aanvragen gedaan in de periode van 1 oktober
2010 tot en met [31 januari 2011] (2), artikel 34, §§ 1 en 2, eerste lid, van
dezelfde wet vervangen als volgt :
§ 1. Om de in artikel 33, § 1, bedoelde uitkering te genieten, moeten zelfstandigen bedoeld in artikel 32, tweede lid, eerste en tweede streepje, op het
moment van de aanvraag :
-

ofwel in het kader van een collectieve schuldenregeling van de rechter,
in de periode van 1 april 2010 tot en met 31 december 2010, de homologatie van een minnelijke aanzuiveringsregeling verkregen hebben, een
gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd geweest zijn of een aanpassing of herziening van de regeling verkregen hebben, in de zin van
de wet betreffende de collectieve schuldenregeling;

-

ofwel in het kader van een gerechtelijke reorganisatie van de rechter, in
de periode van 1 april 2010 tot en met 31 december 2010, een vonnis tot
openverklaring van de procedure van gerechtelijke organisatie verkregen hebben, tenzij toepassing van artikel 40 of artikel 41 van de wet van
31 januari 2009.

§ 2. Om de in artikel 33, § 1, bedoelde uitkering te genieten, moeten zelfstandigen bedoeld in artikel 32, tweede lid, derde streepje, op het moment
van de aanvraag, aantonen te voldoen aan minstens twee van de volgende
criteria :
1° uit zijn btw-aangiftes of de btw-aangiftes van zijn onderneming, of een
attest van een erkende boekhouder, een externe accountant of bedrijfsrevisor, met betrekking tot het eerste kwartaal van 2010, het tweede
kwartaal van 2010 of het derde kwartaal van 2010 blijkt dat de omzet
van zijn onderneming of, wanneer de zelfstandige meerdere ondernemingen heeft, de totale omzet van die ondernemingen samen, gedaald is
met minstens 50 % ten opzichte van respectievelijk het eerste kwartaal
van 2009, het tweede kwartaal van 2009, of het derde kwartaal van
2009;
_________________________________________
(a) Voor het model van inlichtingenformulier, zie het M.B. van 15.10.2010 (B.S. 27.10.20102)
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(a)

2° de zelfstandige toont aan dat hij ten vroegste op 1 oktober 2009 en ten
laatste op 30 september 2010 een afbetalingsplan voor de betaling van
persoonlijke schulden met betrekking tot btw, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers
verkreeg;
3° de zelfstandige toont aan dat zijn persoonlijke schulden met betrekking
tot btw, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers, ten vroegste op 1 oktober 2009 en ten
laatste op 30 september 2010, door middel van een dwangbevel of dagvaarding werden ingevorderd;
4° de zelfstandige kan aantonen dat hij, of zijn vennootschap, beschikte
over een kaskrediet dat in de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31
december 2010 door de financiële instelling werd vernietigd;
5° de zelfstandige toont aan dat 50 % van zijn omzetcijfer of dat van zijn
vennootschap(pen) voor de periode van 1 april 2010 tot en met 31 december 2010 komt van ondernemingen die failliet, of in gerechtelijke
reorganisatie verklaard werden, of nog, van zelfstandigen die in collectieve schuldenregeling verklaard werden, tijdens de periode van 1 april
2010 tot en met 31 december 2010;
6° de zelfstandige verkreeg tijdens de periode van 1 oktober 2010 tot en
met 31 december 2010 ten persoonlijke titel een vrijstelling van sociale
bijdragen in eigen naam voor minstens twee kwartalen;
7° uit zijn btw-aangiftes of de btw-aangiftes van zijn onderneming, of een
attest van een erkende boekhouder, externe accountant of bedrijfsrevisor, met betrekking tot het het eerste kwartaal van 2010, het tweede
kwartaal van 2010 of het derde kwartaal van 2010 blijkt dat de omzet
van zijn onderneming of, wanneer de zelfstandige meerdere ondernemingen heeft, de totale omzet van die ondernemingen samen, gedaald is
met minstens 60 % ten opzichte van respectievelijk het eerste kwartaal
van 2008, het tweede kwartaal van 2008, of het derde kwartaal van
2008.
Artikel 2.
De toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk 10, Afdeling 3, van
dezelfde wet wordt uitgebreid tot de vonnissen van faillietverklaring gedaan
tot en met [31 januari 2011] (3).
(…)
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Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010.
Artikel 5
Onze Minister van Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijwerking 2010/4

FAIL.61

INDEX B/FAIL.
(KB van 10 oktober 2010)

Gewijzigd
door

Artikel

Datum van
inwerkingtreding

W 29.12.2010 (I)

204 1°

31.12.2010

Ref.

1
2

204, 2°

3

205

Bijwerking 2010/4

Belgisch
Staatsblad
31.12..2010,
Ed. 3

FAIL.62

KONINKLIJK BESLUIT 13 MAART 2013
tot uitvoering van artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde
situaties of gedwongen stopzetting en tot wijziging van het koninklijk
besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
(B.S. 5 april 2013, 2e editie)
_____
Uittreksels
_____

Opgeheven door het koninklijk besluit van 22 december 2016 houdende
invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (B.S. 6
januari 2017).
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Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit dient te worden verstaan onder:
1° "het koninklijk besluit van 18 november 1996": het koninklijk besluit
van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering
ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting;
2° "de door dit besluit bedoelde personen": de in artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 bedoelde zelfstandigen;
3° "sociale verzekeringskas": de in artikel 20 van het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen bedoelde sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen;
4° "sociale verzekering": de verzekering in geval van faillissement die
wordt toegekend in de gevallen van gedwongen stopzetting, bedoeld in
artikel 2, § 3, van het koninklijk besluit van 18 november 1996.

Artikel 2.
§ 1. Om te kunnen genieten van de sociale verzekering, moeten de door dit
besluit bedoelde personen het slachtoffer zijn van één van de volgende gebeurtenissen die, onafhankelijk van hun wil, de uitoefening van hun zelfstandige activiteit tijdelijk of definitief onmogelijk hebben gemaakt:
1° Een natuurramp.
Onder "natuurramp" wordt verstaan:
a) elk natuurverschijnsel met uitzonderlijk karakter in de zin van artikel
2, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
b) elke natuurramp in de zin van artikel 68-2, § 1, van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
2° Een brand.
Onder « brand » wordt verstaan : elke gebeurtenis bedoeld in artikel 61
van voornoemde wet van 25 juni 1992, die de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van de zelfstandige heeft beschadigd;
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3° Een vernieling.
Onder "vernieling" wordt verstaan: elke vernieling van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van
de zelfstandige ten gevolge van een gebeurtenis, anders dan deze bedoeld onder 1° en 2° en die door een derde is veroorzaakt;
4° Een allergie.
Onder "allergie" wordt verstaan: elke allergie waaraan de zelfstandige
lijdt, die erkend is door de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, bedoeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli
1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, veroorzaakt door de uitvoefening van zijn specifieke zelfstandige activiteit en waarvoor de zelfstandige geen uitkering
ontvangt krachtens het voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 1971.
§ 2. De stopzetting van de zelfstandige activiteit grijpt plaats op de datum
waarop de in § 1 bedoelde gebeurtenis zich voordoet. De allergie wordt
geacht zich voor te doen op datum van de erkenning door de adviserend
geneesheer, bedoeld in § 1, 4°.

Artikel 3.
§ 1. Bij het inlichtingenformulier, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk
besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste
van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting, voegt de aanvrager een reeks documenten
die toelaten het plaatsgrijpen van de in artikel 2 bedoelde gebeurtenis,
waarvan hij het slachtoffer is en de gedwongen stopzetting van zijn zelfstandige activiteit die eruit voortvloeit vast te stellen.
§ 2. Van zodra het mogelijk is, bezorgt de aanvrager elk later verkregen
proces-verbaal, verslag, beslissing of document met betrekking tot de in
artikel 2 bedoelde gebeurtenis aan zijn sociale verzekeringskas.
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Artikel 4.
§ 1. De sociale verzekeringskas is gehouden om het bestaan van het plaatsgrijpen
van de in artikel 2 bedoelde gebeurtenissen te verifiëren op basis van de in artikel
3 bedoelde documenten. Tot bewijs van het tegendeel worden de gebeurtenissen
geacht bewezen te zijn, wanneer:
1° in geval van een natuurramp, bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, of in geval van een
brand, bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, afdoende documenten toelaten om vast te
stellen dat:
a) de natuurramp op de brand zich hebben voorgedaan op een bepaalde datum
en
b) de natuurramp of de brand de oorzaak zijn van de schade dewelke de gebouwen of de professionele uitrusting van de zelfstandige hebben getroffen
en
c) de natuurramp of de brand de oorzaak zijn van de onmogelijkheid van de
zelfstandige om zijn beroepsactiviteit verder te zetten vanaf de onder a)
vermelde datum;
2° in geval van een vernieling, bedoeld in artikel 2, § 1, 3°, documenten toelaten
om vast te stellen dat:
a) de feiten de zelfstandige hebben getroffen op een bepaalde datum
en
b) de zelfstandige zich, tengevolge van de vernieling, in de onmogelijkheid
bevindt om zijn zelfstandige activiteit verder te zetten vanaf de onder a)
vermelde datum;
3° in geval van een allergie, bedoeld in artikel 2, § 1, 4°:
a) een attest van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling,bedoeld in artikel 4, § 1, van het voornoemd koninklijk besluit
van 20 juli 1971, toelaat vast te stellen dat:
i) de allergie van de zelfstandige veroorzaakt is door de uitoefening van
zijn specifieke zelfstandige activiteit
en
ii) die allergie onverenigbaar is met het verder zetten van hogervermelde
specifieke zelfstandige activiteit en dit, vanaf de door de adviserend
geneesheer vastgestelde datum;
en
b) de sociale verzekeringskas heeft geverifieerd dat de zelfstandige geen uitkering ontvangt krachtens het voornoemd koninklijk besluit van 20 juli
1971.
Bijwerking 2013/2

FAIL.66

§ 2. Zodra de sociale verzekeringskas ervan op de hoogte is dat de sociale
verzekering onterecht werd verkregen door bedrieglijke handelingen of
door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen, herziet zij haar beslissing tot toekenning van de sociale verzekering vanaf de datum waarop deze
beslissing uitwerking had.
De sociale verzekeringkas betekent deze nieuwe beslissing aan de aanvrager bij ter post aangetekend schrijven en deelt deze mee aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Artikel 5.
(…)

(a)

Artikel 6.
(b)

(…)

Artikel 7.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012 voor de in artikel 2, § 1,
bedoelde gebeurtenissen die zich voordoen vanaf deze datum.

Artikel 8.
De minister bevoegd voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen is belast
met de uitvoering van dit besluit.

________________________
(a) Dit artikel wijzigt artikel 50 van het KB van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (B.S. 28 december
1967).
(b) Dit artikel wijzigt artikel 3, 5° van het KB van 20 juli 1971 houdende instelling
van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele
van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten (B.S. 7 augustus 1971).
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KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 2017
tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering
van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen
(B.S. 20 januari 2017, 2e editie)
Gewijzigd door:
- het koninklijk besluit van 12 juni 2017 (B.S. 21 juni 2017);
- de wet van 2 mei 2019 tot wijziging van de wet van 22 december 2016
houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en het koninklijk besluit van 8 januari 2017 tot uitvoering van de
wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (B.S. 28 juni 2019).
_____
Uittreksels
_____
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Hoofdstuk I. - INLEIDENDE BEPALING
Artikel 1.
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1°

"het koninklijk besluit nr. 38": het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

2°

"de wet van 22 december 2016": de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen;

3°

"het koninklijk besluit van 20 juli 1971": het koninklijk besluit van 20
juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de
meewerkende echtgenoten;

4°

"de zelfstandige": de zelfstandige bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38;

5°

"de helper": de helper bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit
nr. 38, die geen meewerkende echtgenoot is;

6°

"de meewerkende echtgenoot": de meewerkende echtgenoot bedoeld
in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38;

7°

"het overbruggingsrecht": het overbruggingsrecht bedoeld in artikel 3
van de wet van 22 december 2016;

8°

"de aanvrager": de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot
die een aanvraag indient tot het bekomen van het overbruggingsrecht;

9°

"het sociaal verzekeringsfonds": de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen bedoeld in artikel 20, §§ 1 en 3, van het koninklijk besluit
nr. 38;

10° "de Commissie voor vrijstelling van bijdragen": de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen bedoeld in artikel 22 van het koninklijk besluit nr. 38;
11° "de stopzetting": de officiële stopzetting van de zelfstandige activiteit
door de zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot, zoals geregistreerd door zijn sociaal verzekeringsfonds;
12° "de financiële uitkering": de krachtens de wet van 22 december 2016
toegekende uitkering;
13° "de sociale rechten": de krachtens de wet van 22 december 2016 toegekende rechten.
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Hoofdstuk 2. - HET OVERBRUGGINGSRECHT IN DE GEVALLEN
BEDOELD IN ARTIKEL 4, 3°, VAN DE WET VAN 22 DECEMBER
2016
Artikel 2.
§ 1. Om het overbruggingsrecht in de gevallen bedoeld in artikel 4, 3°, van
de wet van 22 december 2016 te genieten, moet de aanvrager het slachtoffer
zijn van één van de volgende situaties die, onafhankelijk van zijn wil, de
uitoefening van elke zelfstandige activiteit tijdelijk of definitief onmogelijk
heeft gemaakt:
1° Een natuurramp.
Onder "natuurramp" wordt verstaan:
a) elk natuurverschijnsel met uitzonderlijk karakter in de zin van artikel
2, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
b) elke natuurramp in de zin van artikel 124 van de wet van 4 april
2014 betreffende de verzekeringen;
die de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van de zelfstandige en, indien van toepassing, van zijn
helper en/of meewerkende echtgenoot heeft beschadigd.
2° Een brand.
Onder "brand" wordt verstaan: elke gebeurtenis bedoeld in 115 van
voornoemde wet van 4 april 2014, die de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van de zelfstandige en,
indien van toepassing, van zijn helper en/of meewerkende echtgenoot
heeft beschadigd.
3° Een vernieling.
Onder "vernieling" wordt verstaan: elke vernieling van de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van
de zelfstandige en, indien van toepassing, van zijn helper en/of meewerkende echtgenoot ten gevolge van een gebeurtenis, anders dan deze bedoeld onder 1° en 2° en die door een derde is veroorzaakt.
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Hoofdstuk 2. - HET OVERBRUGGINGSRECHT IN DE GEVALLEN
BEDOELD IN ARTIKEL 4, 3°, VAN DE WET VAN 22 DECEMBER
2016
Artikel 2.
§ 1. Om het overbruggingsrecht in de gevallen bedoeld in artikel 4, 3°, van
de wet van 22 december 2016 te genieten, moet de aanvrager het slachtoffer
zijn van één van de volgende situaties die, onafhankelijk van zijn wil, de
uitoefening van elke zelfstandige activiteit tijdelijk of definitief onmogelijk
heeft gemaakt:
1° Een natuurramp.
Onder "natuurramp" wordt verstaan:
a) elk natuurverschijnsel met uitzonderlijk karakter in de zin van artikel
2, § 1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
b) elke natuurramp in de zin van artikel 124 van de wet van 4 april
2014 betreffende de verzekeringen;
die de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van de zelfstandige en, indien van toepassing, van zijn
helper en/of meewerkende echtgenoot heeft beschadigd.
2° Een brand.
Onder "brand" wordt verstaan: elke gebeurtenis bedoeld in 115 van
voornoemde wet van 4 april 2014, die de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van de zelfstandige en,
indien van toepassing, van zijn helper en/of meewerkende echtgenoot
heeft beschadigd.
3° [Een beschadiging.
Onder "beschadiging" wordt verstaan: elke beschadiging van de voor
professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting
van de zelfstandige en, indien van toepassing, van zijn helper en/of
meewerkende echtgenoot ten gevolge van een gebeurtenis, anders dan
deze bedoeld onder 1° en 2°, die ze onbruikbaar maakt.] (6)
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4° Een allergie.
Onder "allergie" wordt verstaan: elke allergie waaraan de aanvrager
lijdt. De volgende cumulatieve voorwaarden moeten voldaan zijn:
a) de allergie werd erkend door de adviserend geneesheer van zijn verzekeringsinstelling, bedoeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971;
b) de allergie is veroorzaakt door de uitoefening van de specifieke zelfstandige activiteit van de aanvrager en
c) de aanvrager wordt, na het uitputten van zijn rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid bedoeld in artikel 6, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, op grond van een beslissing van het bevoegde medische orgaan niet erkend tijdens het tijdvak van invaliditeit bedoeld in artikel 6, 3°, van het koninklijk besluit van 20 juli
1971.
[5° Een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die
economische impact heeft.
Onder "beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis
die economische impact heeft" wordt verstaan: de beslissing van een
derde economische actor of de gebeurtenis waarvan de economische
impact de activiteit van de onderneming van de aanvrager rechtstreeks
en aanzienlijk raakt.] (7)
§ 2. Onverminderd paragraaf 1, komen de helper en meewerkende echtgenoot slechts in aanmerking om het overbruggingsrecht [in geval van natuurramp, brand, beschadiging of beslissing van een derde economische actor
of gebeurtenis die een economische impact heeft] (8) te genieten, indien
ook de geholpen zelfstandige het slachtoffer is van de desbetreffende situatie. 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.
In geval van allergie komt enkel de door de allergie getroffen zelfstandige,
helper of meewerkende echtgenoot, van wie elke zelfstandige activiteit tijdelijk of definitief onmogelijk werd gemaakt, onafhankelijk van zijn wil, in
aanmerking om het overbruggingsrecht te genieten.
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Artikel 3.
§ 1. De onderbreking van de zelfstandige activiteit naar aanleiding van de
in artikel 2, § 1, 1° tot 3°, bedoelde situaties vangt aan op de datum waarop
de desbetreffende situatie zich voordoet.
§ 2. De onderbreking van de zelfstandige activiteit naar aanleiding van de
in artikel 2, § 1, 4°, bedoelde situatie wordt geacht aan te vangen op de datum waarop de aanvrager niet erkend wordt tijdens het tijdvak van invaliditeit bedoeld in artikel 6, 3°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971.
[§3. De onderbreking van de zelfstandige activiteit naar aanleiding van de
in artikel 2, § 1, 5°, bedoelde situatie, wordt geacht aan te vangen op de
door aanvrager verklaarde datum.] (9)
Artikel 4.
§ 1. Bij de in artikel 8 van de wet van 22 december 2016 bedoelde aanvraag
voegt de aanvrager een reeks documenten die toelaten de in artikel 2, § 1,
bedoelde situatie, waarvan hij het slachtoffer is en de gedwongen onderbreking van zijn zelfstandige activiteit die eruit voortvloeit, vast te stellen.
§ 2. De aanvrager bezorgt onmiddellijk elk later verkregen document met
betrekking tot de in artikel 2, § 1, bedoelde situatie aan zijn sociaal verzekeringsfonds.
Artikel 5.
Het sociaal verzekeringsfonds gaat na of de in artikel 2 bedoelde voorwaarden vervuld zijn, op basis van de in artikel 4 bedoelde documenten.
Tot bewijs van het tegendeel worden de voorwaarden geacht vervuld te
zijn, wanneer:
1° in geval van de in artikel 2, § 1, 1° tot 3°, bedoelde situaties, afdoende
documenten toelaten om vast te stellen dat:
a) de situatie zich heeft voorgedaan op een bepaalde datum en
b) de situatie de oorzaak is van de schade die de voor professioneel gebruik bedoelde gebouwen of de professionele uitrusting van de zelfstandige en, indien van toepassing, van zijn helper en/of meewerkende echtgenoot, heeft getroffen en
c) de situatie de oorzaak is van de tijdelijke of definitieve onmogelijkheid van de zelfstandige en, indien van toepassing, van zijn helper
en/of meewerkende echtgenoot om elke zelfstandige activiteit verder
te zetten vanaf de onder a) vermelde datum;
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2° in geval van een in artikel 2, § 1, 4°, bedoelde situatie, documenten van
het bevoegde medische orgaan toelaten om vast te stellen dat:
a) de allergie van de aanvrager veroorzaakt is door de uitoefening van
zijn specifieke zelfstandige activiteit en onverenigbaar is met het
verder zetten van die specifieke zelfstandige activiteit en
b) de aanvrager, na het uitputten van zijn rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid bedoeld in artikel 6, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, niet erkend wordt tijdens het tijdvak van invaliditeit bedoeld in artikel 6, 3°, van het koninklijk besluit van 20 juli
1971.
[3° in geval van de in artikel 2, § 1, 5°, bedoelde situatie, afdoendedocumenten toelaten om vast te stellen dat;
a) de beslissing of de gebeurtenis zich heeft voorgedaan op een welbepaalde datum en
b) de beslissing of de gebeurtenis de rechtstreekse oorzaak is van de tijdelijke of definitieve onmogelijkheid van de zelfstandige en, indien
van toepassing, van zijn helper en/of meewerkende echtgenoot om
elke zelfstandige activiteit verder te zetten.] (10)

Hoofdstuk 3. - HET OVERBRUGGINGSRECHT IN DE GEVALLEN
BEDOELD IN ARTIKEL 4, 4°, VAN DE WET VAN 22 DECEMBER
2016
Artikel 6.
§ 1. Om het overbruggingsrecht in de gevallen bedoeld in artikel 4, 4°, van
de wet van 22 december 2016 te genieten, moet de aanvrager de volgende
cumulatieve voorwaarden vervullen:
1° elke zelfstandige activiteit officieel stopzetten en
2° zich in economische moeilijkheden bevinden.
§ 2. De zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot bevindt zich in
economische moeilijkheden, indien hij zich in één van de volgende situaties
bevindt:
1° hij ontvangt op het ogenblik van de stopzetting van zijn zelfstandige
activiteit een leefloon, overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
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2° [hij heeft in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de maand
van de stopzetting, in het kader van een procedure voor de Commissie
voor vrijstelling van bijdragen, een beslissing tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragebetaling bekomen] (11);
3° hij beschikt over een inkomen dat de minimale bijdragedrempel, beoogd
in artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 38, niet overschrijdt, zowel
tijdens het jaar van de stopzetting, als in het daaraan voorafgaande jaar:
a) voor de zelfstandige en de helper betreft het de minimale bijdragedrempel beoogd in artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38;
b) voor de meewerkende echtgenoot betreft het de minimale bijdragedrempel beoogd in artikel 12, § 1ter, eerste lid, van het koninklijk
besluit nr. 38.
De helper en de meewerkende echtgenoot komen evenwel slechts in aanmerking om het overbruggingsrecht te genieten [in de situatie bedoeld in
het eerste lid, 3°] (1), indien ook de geholpen zelfstandige kan aantonen dat
zijn inkomen tijdens dezelfde periode de minimale bijdragedrempel beoogd
in a) niet overschrijdt.
[De aanvrager die op het ogenblik van zijn stopzetting, als zaakvoerder,
bestuurder of werkend vennoot verzekeringsplichtig was overeenkomstig
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1976 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen, komt evenwel slechts in aanmerking om
het overbruggingsrecht te genieten in de situatie bedoeld in het eerste lid,
3°, indien hij, onverminderd de toepassing van de overige voorwaarden
bepaald in de wet van 22 december 2016 en in dit besluit, voldoet aan de
volgende cumulatieve voorwaarden:
1° er moet een procedure tot ontbinding en vereffening van de betrokken
vennootschap(en) zijn gestart op het ogenblik van de stopzetting en
2° de vermogensvoordelen die de aanvrager heeft genoten naar aanleiding
van de ontbinding en vereffening, andere dan deze bedoeld in het eerste
lid, 3°, mogen niet hoger zijn dan het dubbele van het bedrag bedoeld in
artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 38.] (2)
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Artikel 7.
§ 1. Het sociaal verzekeringsfonds is gehouden de in artikel 6 bedoelde
situatie waarin de aanvrager zich bevindt te verifiëren aan de hand van volgende bewijsstukken:
1° [in geval van een in artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, bedoelde situatie] (3):
een attest van het bevoegde Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn;
2° [in geval van een in artikel 6, § 2, eerste lid, 2°, bedoelde situatie] (4):
de beslissing van [het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen] (12) tot toekenning van een volledige of gedeeltelijke
vrijstelling van bijdragebetaling;
3° [in geval van een in artikel 6, § 2, 3°, bedoelde situatie: objectieve elementen die aannemelijk maken dat het inkomen van de zelfstandige en,
indien van toepassing, van de helper en/of meewerkende echtgenoot
zich onder de minimale bijdragedrempel bevindt. In geval van een vennootschap, kan de Minister bevoegd voor de Zelfstandigen aanvullende
bewijsstukken opleggen.
In geval van een in artikel 6, § 2, derde lid, bedoelde situatie moeten
bijkomend de volgende voorwaarden worden geverifieerd:
1° de start van de procedure tot ontbinding en vereffening van de venootschap: aan de hand van de beslissing van het bevoegde orgaan
en
2° de omvang van de vermogensvoordelen die de aanvrager geniet naar
aanleiding van de ontbinding en vereffening van de vennootschap:
aan de hand van de vermenigvuldiging van het balanstotaal van het
voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap met het percentage van de aandelen dat de aanvrager in zijn bezit heeft.
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt de aanvrager geacht alle
aandelen van de vennootschap te bezitten.
Indien de vermogensvoordelen berekend op basis van het balanstotaal
van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet overeenstemmen met de
vermogensvoordelen die de aanvrager meent daadwerkelijk uit de vereffening te bekomen, heeft de aanvrager de mogelijkheid om op basis van
objectieve elementen aan te tonen dat het slechtere resultaat het gevolg
is van economische moeilijkheden die zich sinds het voorlaatste afgesloten boekjaar hebben voorgedaan of schulden die het balanstotaal van
het lopende boekjaar negatief hebben beïnvloed.] (5)
§ 2. Enkel wanneer het sociaal verzekeringsfonds zelf niet over deze informatie beschikt, moet de aanvrager deze bewijsstukken bij zijn in artikel 8
van de wet van 22 december 2016 bedoelde aanvraag voegen.
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Artikel 8.
Onverminderd de toepassing van artikel 5, § 1, en artikel 7, § 3, van de wet
van 22 december 2016 moet de aanvrager die zich in één van de in artikel 6
bedoelde situaties bevindt, om het overbruggingsrecht te genieten, een minimum aantal kwartalen bewijzen over zijn volledige loopbaan waarvoor
pensioenrechten worden geopend overeenkomstig het koninklijk besluit nr.
72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen:
1° in het geval de aanvrager minder dan acht kwartalen kan aantonen, heeft
hij geen recht op het overbruggingsrecht;
2° in het geval de aanvrager minstens acht kwartalen kan aantonen, maar
minder dan twintig, heeft hij recht op
a) de financiële uitkering gedurende maximaal drie maanden en
b) de sociale rechten gedurende maximaal één kwartaal;
3° in het geval de aanvrager minstens twintig kwartalen kan aantonen,
maar minder dan zestig, heeft hij recht op
a) de financiële uitkering gedurende maximaal zes maanden en
b) de sociale rechten gedurende maximaal twee kwartalen;
4° in het geval de aanvrager minstens zestig kwartalen kan aantonen, heeft
hij recht op
a) de financiële uitkering gedurende maximaal twaalf maanden en
b) de sociale rechten gedurende maximaal vier kwartalen.
Hoofdstuk 4. – WIJZIGINGSBEPALINGEN
Afdeling 1. - WIJZIGINGEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
19 DECEMBER 1967 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT IN UITVOERING VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT NR. 38 VAN 27 JULI 1967 HOUDENDE INRICHTING VAN HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN
(…)
Afdeling 2. - WIJZIGINGEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
20 JULI 1971 HOUDENDE INSTELLING VAN EEN UITKERINGSVERZEKERING EN EEN MOEDERSCHAPSVERZEKERING TEN VOORDELE VAN DE ZELFSTANDIGEN EN DE MEEWERKENDE ECHTGENOTEN
(…)
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Hoofdstuk 5. - OVERGANGS- EN INWERKINGTREDINGSBEPALINGEN
Artikel 12.
Dit besluit is van toepassing op:
1° de in artikel 3 bedoelde onderbrekingen die aanvangen vanaf de datum
van inwerkingtreding van dit besluit;
2° de in artikel 6, § 1, 1°, bedoelde stopzettingen die plaatsvinden vanaf de
datum van inwerkingtreding van dit besluit.
Artikel 13.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.
Artikel 14.
De minister bevoegd voor de Zelfstandigen is belast met de uitvoering van
dit besluit.
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(a) Het artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 juni 2017 luidt als volgt:
"Dit besluit is van toepassing op de in artikel 6, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 8
januari 2017 tot uitvoering van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een
overbruggingsrecht ten voordele van zelfstandigen bedoelde stopzettingen die plaatsvinden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit."
(b) Het artikel 15 van de wet van 2 mei 2019 luidt als volgt:
"Deze wet treedt in werking op 1 juli 2019 en is van toepassing op alle in artikel 5, § 2
bedoelde feiten van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen bedoelde stopzettingen en onderbrekingen, die
plaatsvinden vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet."
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