Tijdelijke uitbreiding sociale
faillissementsverzekering voor zelfstandigen
Situatie
Zelfstandigen en KMO’s worden bijzonder getroffen door de
economische crisis. Het aantal faillissementen bij de onmisbare
motoren van onze economie neemt alsmaar toe.
In 2009 gingen tijdens het eerste kwartaal 2.350 zelfstandigen failliet. Dat is
een verhoging van 28% in vergelijking met 2008, toen 1.842 zelfstandigen
hun activiteit moesten stopzetten.
Er bestaat een sociale verzekering in geval van faillissement om
zelfstandigen te helpen die failliet gaan. Deze uitkering wordt maximaal
twaalf maanden uitgekeerd en komt overeen met het bedrag van het
minimumpensioen.
Vanaf 1 augustus 2009 zal de uitkering 920,62 euro bedragen voor een
alleenstaande en 1213,44 euro voor iemand met een gezin.
In 2008 werd 4,1 miljoen euro uitgekeerd. In het eerste kwartaal van 2009
werd al 1,5 miljoen euro betaald.
Nieuwe maatregelen
Verlenging van de algemene
faillissementsverzekering

aanvraagperiode

voor

de

Op voorstel van minister van KMO’s en Zelfstandigen Sabine Laruelle zal de
aanvraagperiode voor de sociale verzekering in geval van faillissement van
drie naar zes maanden worden verlengd. Daardoor zullen failliete
zelfstandigen meer tijd hebben om de uitkering aan te vragen. De
faillissementsprocedure duurt immers een tijdje en bovendien weten
zelfstandigen niet altijd dat deze hulp bestaat.
Faillissement in crisistijd voorkomen
Om te vermijden dat zelfstandigen door de economische crisis hun activiteit
moeten stopzetten, heeft de ministerraad twee koninklijke besluiten
goedgekeurd. Daardoor kunnen zelfstandigen die in economische
moeilijkheden verkeren gedurende een periode van maximaal zes maanden
een uitkering krijgen. Het bedrag van die uitkering komt overeen met dat
van de sociale verzekering in geval van faillissement.
Wie kan deze tijdelijke uitkering aanvragen?
• Zelfstandigen die onder een collectieve schuldenregeling vallen, zonder
stopzetting van hun activiteit.
• Zelfstandigen die onder een gerechtelijke reorganisatie vallen (vroeger
gerechtelijk akkoord).
• Zelfstandigen die in economische moeilijkheden verkeren met een reëel

risico op een faillissement en die aan ten minste twee van de zes volgende
criteria voldoen*:
o Omzetdaling van 50%
o Een failliete medecontractant hebben
o Een afbetalingsplan hebben voor BTW, personenbelasting of sociale
bijdragen
o Een vrijstelling van sociale bijdragen hebben
o Fiscale en sociale schulden hebben
o Een opgezegd kaskrediet hebben
* Meer informatie over de criteria vindt u in de bijlage.
Praktische modaliteiten
• Zelfstandigen die deze uitkering wensen, moeten tussen 1/07/2009 en
31/12/2009 per aangetekend schrijven een gemotiveerde aanvraag naar
hun
sociaal
verzekeringsfonds
sturen.
• Ze zullen een informatieformulier krijgen dat ze moeten invullen.
• Als het sociaal verzekeringsfonds de uitkering toekent, zal de betaling
ervan
de
volgende
maand
beginnen.
• De uitkering, die maximaal zes maanden wordt betaald, zal
1158,09 euro bedragen voor iemand met een gezin en 920,62
eurovoor een alleenstaande.
Met de sociale verzekering in geval van faillissement geeft minister Laruelle
een volledig terechte steun aan zelfstandigen die het slachtoffer van een
faillissement worden.
Door de economische situatie neemt de minister ook preventief vrij
eenvoudige maatregelen, zodat getroffen zelfstandigen niet failliet gaan en
hun activiteit kunnen voortzetten.

