
treeoftrust.be

2

Speech 
Minister David Clarinval

(Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en 
 Landbouw, Institutionele Hervormingen en  

Democratische Vernieuwing)

Dames en Heren,

Beste collega’s en experten,

Ik ben verheugd om hier vandaag samen met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
Frank Vandenbroucke, en de minister van Economie en Werk , Pierre-Yves Dermagne, officieel de 
Tree of Trust-campagne te lanceren. Deze campagne onderstreept het cruciale belang van de 
sociale zekerheid tijdens de pandemie die we meemaken.

Tijdens deze gezondheidscrisis werd onze economie inderdaad zoals nooit tevoren door elkaar 
geschud en kwam het begrip solidariteit duidelijk naar voren. De solidariteit stelde ons te overleven 
en er zo goed mogelijk bovenop te komen.

De draad weer oppikken betekent ook onze economie weer op gang brengen en als minister van 
Zelfstandigen en Kmo’s denk ik vooral aan de zelfstandigen die tijdens deze crisis moed en geduld 
hebben moeten opbrengen om een aanzienlijk inkomensverlies het hoofd te bieden.

Daarom heeft de federale regering een reeks economische steunmaatregelen genomen die nooit 
mogelijk zouden zijn geweest zonder het werk van de RSVZ, de dienst Expertiz van de FOD Sociale 
Zekerheid, het RIZIV en de sociale verzekeringsfondsen. Laten we duidelijk zijn, het ergste van de 
crisis ligt achter ons, maar deze pandemie is nog niet voorbij. Wij moeten onze zelfstandigen die nog 
steeds in moeilijkheden verkeren, blijven steunen en hun sociaal en economisch welzijn garanderen. 

Ik zal nu een overzicht geven van de steunmaatregelen voor zelfstandigen die wij binnen mijn 
bevoegdheden hebben genomen. Deze maatregelen zijn georiënteerd rond drie assen: het crisis-
overbruggingsrecht, de sociale bijdragen van zelfstandigen en diverse maatregelen.

Het crisis-overbruggingsrecht is geëvolueerd van een uitkering die uitsluitend gebaseerd is op een 
verplichte sluiting, naar een systeem met drie pijlers, namelijk:

  Verplichte sluiting (dubbel overbruggingsrecht tussen oktober 2020 en september 2021 en 
enkelvoudig overbruggingsrecht vanaf 1 oktober 2021) 

  Overbruggingsrecht op basis van een omzetdaling (40% tot 30/09/2021 - 65% vanaf 
1/10/2021)

  Het overbruggingsrecht in geval van quarantaine of opvang van een kind.
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Naast het crisis-overbrugginsrecht werd ook het klassieke overbruggingsrecht tijdelijk versoepeld 
in geval van faillissementen, gedwongen onderbrekingen en stopzettingen, die zich voordoen in 
de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021. Deze versoepelingen voorzien in de 
mogelijkheid om het te cumuleren met een ander vervangingsinkomen, een uitbreiding die toegang 
tot starters mogelijk maakt, alsook de mogelijkheid om het recht op pensioen gedurende maximaal 
vier kwartalen gelijk te stellen. Dit klassieke overbruggingsrecht zal het voorwerp zijn van een 
hervorming binnen het algemeen beheerscomité, maar hier kom ik later op terug.

De zelfstandigen en het overbruggingsrecht in enkele cijfers: bijna 441.0000 op een totaal van 
1,2 miljoen zelfstandigen in ons land hebben minstens één uitkering van het overbruggingsrecht 
genoten, 2,8 miljoen overbruggingsrechten werden toegekend voor een bedrag van 5,2 miljard sinds 
het begin van de crisis, dat wil zeggen 46% van alle federale steun. Sinds begin 2021 is dit bijna 1,8 
miljard.

Daarnaast hebben wij maatregelen genomen met betrekking tot de sociale bijdragen van 
zelfstandigen via uitstel van betaling, kwijtschelding, vermindering of vrijstelling van de bijdragen 
voor de jaren 2020 en 2021:

  Zelfstandigen kunnen bij hun sociale verzekeringsfonds een schriftelijk verzoek indienen om 
de betaling van de sociale bijdragen met één jaar uit te stellen, zonder verhoging en zonder 
gevolgen voor de uitkeringen.

  Zelfstandigen die van dit uitstel van betaling hebben genoten en hun voorlopige sociale 
bijdragen niet vóór de wettelijke datum kunnen betalen, zullen geen toeslagen voor deze 
laattijdige betaling hoeven te betalen. Deze worden automatisch geannuleerd.

  Zelfstandigen kunnen een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen als 
hun geschatte beroepsinkomen onder een van de wettelijke drempels ligt. Wat de drempels 
betreft, zal er vanaf 1 januari 2022 een verdere verbetering zijn, maar daar kom ik later nog op 
terug.

  Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (inclusief starters) die niet in 
staat zijn hun sociale bijdragen te betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag indienen om 
te worden vrijgesteld van de betaling van voorlopige bijdragen.

  Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen voor 
zelfstandigen in moeilijkheden. Tijdens de crisis, maar ook nu heb ik de toegang tot de 
betalingsregeling voor deze zelfstandigen vergemakkelijkt.

Naast deze eerste twee maatregelen hebben wij ook een hele reeks aanvullende steunmaatregelen 
ingevoerd.

Ten eerste, de eenmalige premie overbruggingsrecht. Dit is een aanvullend overbruggingsrecht 
waarvoor de zelfstandige in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 ten minste zes 
maanden overbruggingsrecht (met uitzondering van het overbruggingsrecht voor quarantaine of 
opvang van een kind) moet hebben ontvangen.

Ten tweede, is er de Corona-bonus. In het kader van de gezondheidscrisis hebben sommige als 
arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen een aanvullende crisisuitkering ontvangen.

Ten derde is er psychologische steun voor zelfstandigen in psychische nood. Daarom hebben wij, 
samen met minister Vandenbroucke, specifiek voor zelfstandigen een bijkomende psychologische 
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ondersteuning opgezet via een akkoord met de VZW “Un pass dans l’impasse”. Concreet gaat 
het om een innovatief meldingssysteem, een telefonische hulplijn (0800 300 25) en acht gratis 
psychologische zorgsessies. Ook de zelfstandigen die het slachtoffer waren van de overstromingen 
van juli jongstleden hebben kunnen profiteren van deze psychologische steun die door deze VZW 
werd opgezet. 

Naast de crisismaatregelen wil de regering ook maatregelen nemen om de relance mogelijk te 
maken. In dit verband kan ik u reeds verschillende maatregelen meedelen die in voorbereiding zijn 
en die het mogelijk zullen maken investeringen en groei te stimuleren, het concurrentievermogen 
van onze ondernemingen te verzekeren en tegelijkertijd het sociale statuut van onze zelfstandigen 
op te waarderen.

  De “nulbijdrage”-maatregel blijft bestaan, waarbij ervoor wordt gezorgd dat misbruiken 
worden bestreden. Dit is een essentiële maatregel om zelfstandigen te helpen bij een eerste 
aanwerving.

  De afschaffing van de drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 
zelfstandigen. In plaats daarvan zal het zelfstandigen vrij staan te vragen dat deze voorlopige 
bijdragen worden aangepast aan hun inkomen. Zoals thans het geval is, zal de zelfstandige, 
indien achteraf blijkt dat hij ten onrechte om een vermindering van zijn voorlopige bijdragen 
heeft verzocht, het supplement met toeslagen moeten betalen. (vanaf 1/1/2022)

  Om het klassieke overbruggingsrecht om te vormen tot een echt relance instrument, zal 
een hervorming van dit recht worden doorgevoerd na raadpleging van het Algemeen 
Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen. In dit comité vinden reeds 
besprekingen plaats.

  Tijdens de periode van het zwangerschapsverlof heeft de zelfstandige recht op een 
zwangerschapsuitkering. Het zwangerschapsverlof bestaat uit 12 weken. Om het sociale 
statuut te versterken, zullen de moederschapsuitkeringen worden verhoogd. Wij zoeken naar 
een toenadering met het systeem voor loontrekkenden.  De zwangerschapsuitkering wordt 
verhoogd van 514 euro voor zelfstandige mama’s tot hogere bedragen: 

• de eerste 4 weken van het verlof tot 737,61 euro in geval van voltijdse rust

• vanaf de 5e week tot 674,64 euro in geval van voltijdse rust

   Om stress en burn-out te bestrijden, zal een federaal actieplan in drie fasen worden 
ontwikkeld: 

1. Opsporen en voorkomen van burn-out en werk gerelateerde stress door middel 
van bestaande methodologie/materialen en een brede bewustmakings- en 
voorlichtingscampagne (lancering in november).

2. Snelle maatregelen/investeringen voor elke beroepsgroep goedkeuren met steun van 
de sociale verzekeringsfondsen om stress en burn-out te voorkomen en te bestrijden. 

3. Ontwikkeling van een federaal plan voor mentale weerbaarheid op het werk.

Het is dankzij een sterke sociale zekerheid dat de uitvoering van deze maatregelen mogelijk is 
geweest en ook in de toekomst mogelijk zal blijven. 
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Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregelen onze zelfstandigen zullen helpen zich economisch te 
herpakken en anderen zin zullen geven om een onderneming te starten.

Ik wil de RSZ bedanken voor dit geweldige initiatief en alle instellingen van de sociale zekerheid en 
alle deelnemers voor hun bijdragen.


