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Het overbruggingsrecht
1
 voor zelfstandigen 

Uitgebreide tekst 
Bron : Zenito sociaal verzekeringsfonds, & site RSVZ, technische nota FOD SZ 22/12/16 

Behoefte 
Zelfstandigen verliezen soms door dwingende omstandigheden hun enige bedrijf en dus ook hun 
beroepsactiviteit. Velen onder hen vinden niet onmiddellijk een nieuwe activiteit, waardoor zij zich in een 
situatie van feitelijke werkloosheid bevinden. 

Doel 
Om hieraan tegemoet te komen werd het overbruggingsrecht, (ingevoerd in 1997), stap per stap uitgebreid. 
Dit recht is beperkt in de tijd. Het helpt enkel bij het overbruggen van de periode gelegen tussen stopzetting 
en een nieuwe beroepsactiviteit. Er zijn nog steeds situaties waarin er geen overbruggingsrecht mogelijk is. 

Wie komt in aanmerking?  

Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit stopzetten en die zich in één van volgende 
situaties bevinden : 

1. Faillissement van hun eenmanszaak of van de handelsvennootschappen waarin ze 
werken als vennoot of mandataris. Uitgesloten is het bedrieglijk faillissement 
waarvoor je strafrechtelijk veroordeeld werd. Zelfstandige helpers en 
medewerkende echtgenoten zijn hiervan uitgesloten omdat ze niet failliet kunnen 
verklaard worden. 

2. Een collectieve schuldenregeling gevolgd door de stopzetting van een zelfstandige 
activiteit (= uiterst zeldzaam geval). Een sanctie wegens zelf georganiseerd 
onvermogen is een beletsel voor het overbruggingsrecht. 

3. Uitbating is onmogelijk geworden door brand, een vernieling door derden, een 
natuurramp of een beroeps allergie. 

4. Economische moeilijkheden (zie verder) 
Die situaties worden ook ‘pijlers’ genoemd. Het overbruggingsrecht rust dus op die 4 pijlers. 

Hoe bewijs je die wettelijk vereiste situatie ? 

1. Pijler 1 Bij faillissement heb je een vonnis dat het feit een vaste datum geeft. 
2. Pijler 2 Ook bij collectieve schuldenregeling is er een vonnis of rechterlijke 

beschikking met een vaste datum. 
3. Pijler 3. 

a. Het begrip 'natuurramp' wordt zeer breed geïnterpreteerd als “ elke 
natuurlijke gebeurtenis die de individuele ondernemer ernstige schade 
berokkent aan machines, materiaal en/of gebouwen en de verdere 
uitoefening van zijn beroep (tijdelijk) onmogelijk maakt”. 

b. Het sociaal verzekeringsfonds eist bewijsstukken bij brand, vernieling door 
derden en natuurramp. De zelfstandige kan die bewijzen vrij kiezen. Bij 
vernielingen moet wel een proces verbaal van de politie voorgelegd worden. 
Uit de bewijsstukken moet de ernst, het gedwongen karakter en het 
oorzakelijk verband tussen schade en stopzetting blijken. 

c. Het begrip 'allergie' wordt ingevuld als een beroepsziekte (de adviserend 
geneesheer van het ziekenfonds attesteert dat de uitoefening van het 

                                                 
1
 Officieel heet dit recht nu ‘overbruggingsrecht, maar vroeger heette dit “sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van 

faillissement, en van gelijkgestelde personen”. Het staat ook gekend als de ‘faillissementsverzekering’ of als ‘stopzettingsverzekering’. 
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beroep de allergie veroorzaakte) die de verdere uitoefening van het beroep 
onmogelijk maakt. 

d. Als je jouw beroepsactiviteit maar tijdelijk onderbreekt is er niet altijd een 
formele stopzetting nodig. Geldige bewijzen zijn dan : een ereverklaring of 
een bewijs van het onbezoldigd worden van een mandaat. Een formele 
stopzetting is wel nodig voor helpers en werkende vennoten. Lever nihil-
attesten afkomstig van de BTW administratie betreffende de vennootschap 
of de eenmanszaak wanneer de stopzetting minstens 1 volledig kwartaal 
duurt. 

 

4. Pijler 4, de economische moeilijkheden. (= ingevoerd vanaf 1/1/17). 
a. Bewijs dat je recht hebt op leefloon (ook recht op maatschappelijke integratie 

genoemd). Vraag je OCMW een attest of leg de toekenningsbeslissing voor. 
b. Bewijs dat je vrijstelling van bijdragen kreeg van de commissie voor 

vrijstelling van de FOD sociale zaken in de 12 maand voorafgaand aan je 
stopzetting. Voor de termijn van 12 maanden telt de datum van beslissing 
door de commissie, niet de vrijgestelde kwartalen. 

c. Bewijs dat je inkomen in het jaar van je stopzetting en in het jaar daarvoor 
lager was dan het minimuminkomen waarop bijdragen hoofdberoep 
berekend wordt. Vraag dit bewijs aan je boekhouder. In 2017 is de 
inkomensgrens 13.296,25€. (Voor wie in een vennootschap werkte komt er 
een bijzondere bewijslast, maar dat KB is nog niet bekend.) 

Voor alle 4 de pijlers geldt : 
5. Aanvragen worden met gezond verstand beoordeeld. Er zal steeds nagegaan 

worden of een onderneming meerdere vestigingen heeft. Dit kan jij ook bvb. via de 
public search van de KBO: 
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl. 

Welke voordelen levert het overbruggingsrecht op ? 
Het recht bestaat uit 2 componenten:  
• een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste 12 maanden 
• het kosteloos behoud van de rechten op gezinsbijslag, terugbetaling van geneeskundige kosten en ziekte-
uitkeringen gedurende maximaal 4 kwartalen (1 jaar) 

Bedrag van de uitkering 

Het bedrag van de maandelijkse uitkering is : 
Geldig vanaf(*) Zonder persoon ten laste Met persoon ten laste 

1/4/2015 1.070,94€ 1.403,73€ 

1/10/2016 1.168,73€ 1.460,45 
 
Deze uitkering wordt toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 
activiteit werd stilgelegd) en kan gedurende maximaal twaalf maanden worden uitbetaald. 

Hoe lang krijg ik een uitkering uit het overbruggingsrecht ? 
In de eerste 3 pijlers heb je in principe recht op 12 maanden uitkering. 
 
In de 4

e
 pijler is de uitkeringstermijn afhankelijk van het aantal kwartalen waarin je als zelfstandige een 

pensioen hebt opgebouwd (Met pensioenopbouw wordt bedoeld : vrijstelling telt niet, gelijkstelling ziekte en 
voortgezette verzekering telt wel.) Deze kwartalen mag je halen uit de volledige loopbaan tot aan de huidige 
aanvraag overbruggingsrecht. Je sociaal verzekeringsfonds kijkt dit voor jou na. Je kan dit ook nakijken op 
www.mypension.be . Er zijn 4 mogelijke resultaten van dit nazicht : 
 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl
http://www.mypension.be/
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 Minder dan 2 jaar pensioenrechten = géén recht op uitkeringen bij stopzetting omwille van 

economische moeilijkheden 

 Minstens 2 jaar pensioenrechten, maar minder dan 5 jaar = recht op 3 maanden uitkering 

 Minstens 5 jaar pensioenrechten, maar minder dan 15 jaar = recht op 6 maanden uitkering 

 Minstens 15 jaar pensioenrechten = recht op 12 maanden uitkering 

 
In alle pijlers wordt de zo berekende uitkeringstermijn verminderd met : 

- De maanden waarin je werkt of een uitkering krijgt 
- De maanden overbruggingsrecht die in het verleden al opgenomen zijn. 

Hoe behoud je rechten tijdens je overbruggingsrecht ? 

In de 4 kwartalen na je stopzetting zorgt het overbruggingsrecht kosteloos voor het behoud van je 

recht op gezinsbijslag, gezondheidszorgen en ziekte-uitkeringen. Wat betekent dat praktisch ? 

 
Je ontvangt nog gezinsbijslag uit de regeling der zelfstandigen. 
 
Het behoud van je recht op terugbetaling van gezondheidszorgen door je ziekenfonds betekent dat je 
maximaal vier kwartalen beschouwd wordt als “in orde” voor die tak van de ziekteverzekering. Het effect van 
dit recht laat zich wel maar twee jaar later voelen. Om effectief terugbetaling van gezondheidszorgen te 
krijgen eist de ziekteverzekering immers nog steeds dat de bijdragen van twee jaar voorafgaand aan het 
beschouwde jaar “in orde” zijn. In de periode voorafgaand aan de gedwongen stopzetting zijn er dikwijls 
problemen geweest om de sociale bijdragen te betalen. Om in de twee jaar na je gedwongen stopzetting als 
zelfstandige de terugbetaling van gezondheidszorgen door het ziekenfonds waar te maken zijn dus in veel 
gevallen andere stappen te zetten. 
 
Vanaf 1/1/17 krijg je ook rechten op ziekte-uitkeringen als zelfstandige tijdens de 4 kwartalen volgend op 
je stopzetting die gedekt zijn door het overbruggingsrecht. Als je bijdragen van de kwartalen voorafgaand 
aan je stopzetting als zelfstandige in orde waren, kan je dus vlot overstappen van het overbruggingsrecht 
naar een ziekte-uitkering. Zoniet, vraag raad aan Dyzo, (tel 0800/11106) want een oplossing kan 
ingewikkeld zijn. Meestal moet je snel handelen om een en ander in orde te krijgen. 

Voorwaarden 
Om recht te hebben op het overbruggingsrecht dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. De 
zelfstandige moet :  

- Zijn/haar hoofdverblijfplaats in België hebben  
- daadwerkelijk bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep betaald hebben in minstens 4 van de 16 

kwartalen voorafgaand aan de gedwongen stopzetting (vrijgestelde of gelijkgestelde kwartalen tellen 
niet mee). Deze voorwaarde is nieuw vanaf 1/1/17. 

De zelfstandige mag geen enkel(e) 
- beroepsactiviteit uitoefenen. Wie gedurende een bepaalde maand wel gewerkt heeft, zal de 

uitkering van die maand verliezen. 
- recht op een vervangingsinkomen

2
 kunnen laten gelden.  

 

Procedure  
De aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven bij het sociaal verzekeringsfonds waar de zelfstandige het 
laatst was aangesloten, en dit vóór het einde van het 2e kwartaal volgend op het kwartaal waarin de 
stopzetting zich voordeed. 
Bijvoorbeeld : Vonnis van faillissement op 15/5/2017. Aanvraag ten laatste tegen 31/12/2017. 
 

                                                 
2
 Je moet bewijzen dat je recht op werkloosheidsuitkering geweigerd werd. Een erkende ziekte die niet uitbetaald wordt 

omwille van onbetaalde bijdragen blokkeert ook je overbruggingsrecht. 

http://www.dyzo.be/failliet/ziektekosten-terugbetaald-krijgen-als-je-sociale-bijdragen-onbetaald-zijn
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Het sociaal verzekeringsfonds onderzoekt of aan alle voorwaarden is voldaan, en stuurt de beslissing naar 
de aanvrager. Het sociaal verzekeringsfonds staat eveneens in voor de uitbetaling van het 
overbruggingsrecht. 
 
Niet zelden komt een aanvraag te laat omdat de inlichtingen die het sociaal verzekeringsfonds naar haar lid 
stuurt, bij de curator blijven liggen. De curator ontvangt immers alle post van de gefailleerde. Laattijdigheid 
doet rechten tenietgaan. Een curator komt uiteraard enkel voor bij faillissement. 
 
Tegen de beslissingen van het verzekeringsfonds kan beroep worden aangetekend bij de Arbeidsrechtbank. 

Einde van het recht 

De verzekering wordt in regel stopgezet wanneer niet meer aan alle voorwaarden is voldaan. 
 
Preciezer, wanneer op een bepaald moment niet meer aan alle voorwaarden is voldaan (men vindt 
bijvoorbeeld een nieuwe job), dan vervalt het recht op het kosteloos behoud van beperkte sociale rechten 
vanaf de eerste dag van het kwartaal van de wijziging. Het recht op de uitkering vervalt de eerste dag van 
de maand van de wijziging. 
 
De gerechtigde heeft de plicht om iedere relevante wijziging te melden aan het sociaal verzekeringsfonds. 
Ten onrechte uitbetaalde prestaties zullen door het sociaal verzekeringsfonds worden teruggevorderd, 
desnoods langs gerechtelijke weg. 
 
Het niet opgenomen gedeelte van de (maximaal 12 maanden) uitkering kan later in de loopbaan nog verder 
uitgeput worden, bijvoorbeeld als zich na herneming als zelfstandige een nieuw feit voordoet dat recht op 
een uitkering oplevert. 

Leidt het aanvatten van een beroepsactiviteit steeds tot het verlies van 
het recht op de uitkering wegens gedwongen stopzetting ?  
Een van de voorwaarden voor het bekomen van de maandelijkse uitkering is dat men geen beroepsactiviteit 
uitoefent of geen recht op een vervangingsinkomen kan laten gelden vanaf de eerste werkdag volgend op 
de dag waarop de gedwongen stopzetting zich voordeed. Toch betekent dit niet noodzakelijk dat wie na de 
gedwongen stopzetting werkt gedurende een bepaalde periode definitief het recht op de uitkering verliest.  
 
Wie de uitkering geniet is zoals gezegd verplicht om iedere relevante wijziging in zijn/haar situatie te melden 
aan het sociaal verzekeringsfonds. Het verzekeringsfonds zal dan nagaan voor welke maanden men recht 
heeft op de uitkering.  
 
Ingevolge een wetswijziging die ingaat vanaf 17 augustus 2008 is 1 dag genot van een vervangingsinkomen 
of 1 dagprestatie al voldoende om de uitbetaling van de volledige maand uitkering te blokkeren. Het recht 
kan wel opnieuw opgevraagd worden zolang de 12 maand recht niet uitgeput zijn en er zich maanden 
voordoen waarin noch gewerkt, noch een of andere sociale zekerheidsuitkering genoten wordt. 
 

Overgaan van een overbruggingsrecht naar een ziekte-uitkering 
Wie al sukkelt met de gezondheid in de aanloop naar de stopzetting van de zaak, informeert zich best goed 
over het recht op een ziekte-uitkering vooraleer in het overbruggingsrecht te stappen. Het feit dat je sociale 
zekerheidsbijdragen onbetaald zijn is vaak op te lossen met een vrijstelling of een tussenkomst in de 
bijdragen door familie of desnoods het OCMW. Doe zeker op tijd een aanvraag tot erkenning van je 
werkonbekwaamheid of je brengt je recht op ziekte-uitkering in gevaar. 

Besluit 

In 2013 kregen slechts 4,14% van de gefailleerden een uitkering op basis van het hier 
besproken recht : 

- heel veel zelfstandigen weten niet dat dit bestaat  
- ex-zelfstandigen zijn vaak gegeerde personeelsleden bij kleine werkgevers en 

vinden snel werk 

http://www.dyzo.be/vijf-voor-twaalf/wat-doen-als-je-niet-kan-werken-door-ziekte-ongeval-oplossingen-voor-zelfstandigen
http://www.dyzo.be/vijf-voor-twaalf/wat-doen-als-je-niet-kan-werken-door-ziekte-ongeval-oplossingen-voor-zelfstandigen
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- een deel van de zelfstandigen kan terugvallen op werkloosheidsuitkeringen 
- de uitbreiding van dit recht naar de 3e pijler zorgde niet voor een stormloop op dit 

recht. 
- De verstrengde controle op het recht op alternatieve uitkeringen veroorzaakte wel 

minder aanvragen en minder toekenningen, en bovendien veel moeilijkheden bij 
het bekomen van het recht. 

 
Een gedwongen stopzetting gaat doorgaans gepaard met heel wat financiële en andere 
kopzorgen voor de zelfstandige en zijn/haar gezin. De hier besproken verzekering levert 
een minimale bescherming tijdens de periode tussen de gedwongen stopzetting en het 
hervatten van een beroepsactiviteit.  
De wijzigingen vanaf 1/1/17 houden verstrenging én versoepeling in. Hun effecten kunnen 
pas later beoordeeld worden. Een aantal details moeten nog wettelijk vastgelegd worden. 
Beslissingen over de 4e pijler kunnen daardoor begin 2017 vertraging oplopen. 
 


