GEDWONGEN STOPZETTING VAN
DE ZAAK
Nieuwe sociale rechten voor de uitbater
Zelfstandigen die hun activiteit moeten stopzetten of onderbreken en zonder inkomen vallen, kunnen voortaan een uitkering aanvragen bij hun sociaal verzekeringsfonds. En ze kunnen ook hun
ziekteverzekering en kinderbijslagen kosteloos laten doorlopen.
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OORZAKEN VAN GEDWONGEN
STOPZETTING
De gedwongen stopzetting moet
veroorzaakt zijn door een natuurramp,
brand, vernieling door een derde of
allergie. De gebeurtenis mag zich
ten vroegste voorgedaan hebben op 1
oktober 2012. Deze nieuwe wettelijke
oorzaken komen naast de bestaande,
meer bepaald faillissement en collectieve schuldenregeling.
De rampzalige gebeurtenis moet het
bedrijfsgebouw of de professionele
uitrusting zodanig getroffen hebben dat een (tijdelijke of definitieve)
stopzetting onvermijdelijk is. Uit het
geheel van de wettelijke voorwaarden
volgt dat de onderbreking minstens
een maand moet duren om recht te
hebben op een uitkering.
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• Natuurramp
De omschrijving van ‘natuurramp’
in de toepasselijke wetgevingen is
nogal omslachtig. Grosso modo kan
het gaan over een aardbeving, vloedgolf, overstroming, orkaan, stormwind, overloop of opstuwing van een
openbare riool, aardverschuiving,
grondverzakking of over een andere
natuurverschijnsel met uitzonderlijk
karakter of van een niet te voorziene
hevigheid. Daarnaast komen ook de
zgn. landbouwrampen in aanmerking.

▲ De rampzalige gebeurtenis moet het bedrijfsgebouw of de professionele uitrusting zodanig

• Brand
Naast een brand kan het ook gaan
over schade veroorzaakt door blikseminslag, ontploffing of implosie of
door een voertuig, zoals een vliegtuig.
• Vernieling door een derde
Ook de vernieling van het gebouw of
de uitrusting komt in aanmerking als
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reden voor de gedwongen stopzetting. Denk maar aan een ramkraak of
verkeersongeval.
• Allergie
Tenslotte komt ook een allergie in
aanmerking. Het moet gaan over een
allergie die veroorzaakt werd door het
beroep, pakweg de bakker die een allergie ontwikkeld heeft voor bloem of
de schilder die allergisch is geworden
voor sommige producten. De allergie
moet erkend worden door de medisch
adviseur van het ziekenfonds. De stopzetting wordt geacht zich voor te doen
op de datum van de erkenning.
ANDERE WETTELIJKE
VOORWAARDEN
Er moeten nog enkele andere voorwaarden vervuld zijn. In een notendop:
de zelfstandige moet bijdrageplichtig

geweest zijn in hoofdberoep gedurende het kwartaal van de gebeurtenis én
gedurende de 3 kwartalen die daaraan
voorafgaan;
• hij moet zijn activiteit noodgedwongen stopgezet hebben en geen
andere beroepsactiviteit uitoefenen
of zich niet in een toestand bevinden
die hem recht geeft op een rustpensioen;
• hij mag geen rechten kunnen laten
gelden op een vervangingsinkomen,
zoals een arbeidsongeschiktheidsof werkloosheidsuitkering (deze
voorwaarde geldt alleen voor de
uitkering);
• hij mag geen rechten openen in de
sociale zekerheid via zijn echtgenoot
(deze voorwaarde speelt alleen voor
de kosteloze sociale bescherming);
• hij moet zijn hoofdverblijfplaats in
België hebben.
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Deelnemende bedrijven kunnen bij FIT
(Flanders Investment & Trade) subsidies aanvragen om reizen naar nieuwe
doelmarkten te ondersteunen.
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De laatste week van augustus kunnen geïnteresseerde boomtelers
deelnemen aan een prospectiereis
naar Japan. Vertrek en aankomst zijn
gepland respectievelijk op 23 augustus en 31 augustus. Tijdens deze reis
zal je kennis maken met de evoluties
in de Japanse boomkwekerijsector
via bedrijfsbezoeken en individuele
contacten.

gaan we via Niigata naar Kyoto en
Nara.
Reisbureau Staelens heeft een prijsraming gemaakt voor 15 personen die
neerkomt op gemiddeld 2.147 euro per
persoon. Deze prijs omvat alle transferten en uitstappen, intercontinentale
en 1 binnenlandse vlucht, 6 overnachtingen, alle taksen en Belgische
BTW. Dit is dus een basisprijs waar de
kosten die ter plaatse gemaakt zullen
worden nog niet in geraamd zijn.

Geïnteresseerde boomtelers nemen vóór 30 januari 2014 contact
met Nele.Lauwers@avbs.be of via
0474/31.76.84. ■

Programma en kostprijs
De eerste drie dagen verblijven we
in Kyoto vanwaar we dagexcursies
maken naar Nikko, Tsukuba . Daarna
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AANVRAAGTERMIJN
De getroffen zelfstandige kan deze
sociale rechten aanvragen binnen een
termijn van 2 kwartalen na het kwartaal van de stopzetting. Hij kan dat
doen met een aangetekende brief of
met een verzoekschrift dat hij afgeeft
aan de balie van zijn sociaal verzekeringsfonds. ■

BOOMTELERS NAAR JAPAN IN
AUGUSTUS 2014
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UITKERING EN SOCIALE
BESCHERMING
De maandelijkse uitkering bedraagt
1.386,40 euro voor een gezinshoofd en
1.047,84 euro voor een alleenstaande.
De zelfstandige kan gedurende maximaal 12 maanden aanspraak maken
op de uitkering en op de kosteloze sociale bescherming. Hij kan tijdens zijn
loopbaan meerdere keren aanspraak
maken op deze sociale rechten,
zonder dat de totale duur meer dan12
maanden mag bedragen. Dat kan het
geval zijn als hij meerdere keren door
het noodlot getroffen wordt. Zo kan de
zelfstandige, bij een tweede gedwongen stopzetting, het saldo van de nog
beschikbare maandelijkse uitkeringen
toegekend krijgen, binnen de referteperiode van 12 maanden na de nieuwe
stopzetting.

Cindy Gorissen
HR-manager Cegeka Groep
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' PERFECTE OMKADERING DOET TALENT
RENDEREN. ZO BEREIK JE JE DOELEN.'
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Jonathan Borlée
topsporter & ambassadeur van Acerta

ICT-bedrijf Cegeka behoort tot de top in de Benelux. 'Maandelijks doen we zo’n 20 aanwervingen. Dat legt veel druk op de
HR-afdeling. Daarom hebben we onze sociale en loonadministratie toevertrouwd aan Acerta Sociaal Secretariaat. Wij doen
ook een beroep op hen voor assessment & development centers. Zij hebben voor ons een rapporteringstemplate op Cegekamaat gemaakt. De kwaliteit en het professionalisme van Acerta stralen af op onze eigen HR-afdeling, zelfs op de hele company.
We herkennen ons in hun grote bereidheid om mee te denken en om de klant écht te leren kennen.'

acerta.be l ondernemingsloket l sociale- en loonadministratie l HR-services
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