
VERKLARING VAN STOPZETTING VAN ACTIVITEIT
Securex Integrity 
Verenigde-Natieslaan 1 
9000 Gent

Ik, ondergetekende,   

geboren te   

wonende te   

aangesloten bij Securex Integrity met klantenreferentie   

verklaar op eer dat ik

• mijn zelfstandige activiteit heb stopgezet op   (laatste werkdag)(1),

• geen enkel bezoldigd mandaat meer uitoefen in een vennootschap,

• en in de vennootschap geen materiële operationele handelingen verricht als werkend vennoot (bijvoorbeeld van 
technische, commerciële, financiële, administratieve, boekhoudkundige … aard).

Ik vraag één van de volgende voordelen aan:

 De gelijkstelling wegens ziekte (2)

 De voortgezette verzekering (3)

 Het overbruggingsrecht (4) (stuur de stopzettingsverklaring in dit geval aangetekend terug)

Eventuele terugbetalingen mogen gestort worden op het rekeningnummer

BE .

Ik voeg bij deze stopzettingsverklaring ook:

  Een kopie van de schrapping van mijn ondernemingsnummer. 
 
Is uw ondernemingsnummer nog niet geschrapt? We helpen u hier graag bij. Neem contact op met het Securex 
Ondernemingsloket go-Start via e-mail (starter@securex.be) of ga langs in één van onze kantoren. U kunt uw 
ondernemingsnummer ook zelf schrappen via uw ondernemersportaal (www.securex.be/login).

  Een kopie van de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of een kopie van het ondertekende verslag van de 
algemene vergadering, waaruit het ontslag als mandataris en de ingangsdatum van mijn ontslag blijkt. Mijn dossier zal 
afgesloten worden op deze ingangsdatum. 
 
De vennootschapswetgeving legt de publicatie van de akten op die de benoeming en de stopzetting van de functies van 
bestuurders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars vaststellen.

  Een kopie van het aandelenregister waaruit de overdracht van mijn aandelen in de vennootschap blijkt.

  Een verklaring op eer van de zaakvoerder dat ik niet langer een werkend vennoot ben in de vennootschap.

  Een verklaring op eer van de geholpen zelfstandige dat ik niet langer mee help in de zaak.

  Een verklaring op eer van mijn echtgeno(o)t(e) dat ik niet langer mee help in de zaak.

  Andere: 

Opgemaakt in  op 

 
(handtekening van de aanvrager) 

mailto:go-Start%40securex.be?subject=
https://www.securex.be/login
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(1) Stopzettingsdatum
Oefende u een activiteit uit waarvan u nu al weet dat u die volgend jaar opnieuw zult opstarten (zoals een seizoensgebonden 
activiteit, of na een langdurige vakantie van meer dan een kwartaal)? Dan moet u uw activiteit niet stopzetten. Uw 
aansluiting blijft gewoon verder lopen.

(2) Gelijkstelling wegens ziekte
Als u ziek bent of arbeidsongeschikt en u daardoor uw zelfstandige activiteit moet stopzetten, kunt u gelijkstelling wegens 
ziekte aanvragen. U moet dan geen sociale bijdragen meer betalen, maar u blijft wel nog sociaal verzekerd. Dat wil zeggen 
dat u dus nog steeds recht zult hebben op kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen voor de periode van 
gelijkstelling wegens ziekte.

Als u deze gelijkstelling wilt verkrijgen, moet u wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

• U moet een aanvraag tot erkenning van arbeidsongeschiktheid indienen bij uw ziekenfonds.

• U moet bij aanvang van de gelijkstelling al minstens 90 dagen zelfstandige zijn.

• U moet uw zelfstandige activiteit volledig stopgezet hebben als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid.

• De sociale bijdrage van het kwartaal vóór het kwartaal waarvoor u de gelijkstelling wegens ziekte aanvraagt, moet 
betaald zijn. 

(3) Voortgezette verzekering
Als u vrijwillig stopt met uw zelfstandige activiteit, kunt u aanspraak maken op een voortgezette verzekering. Daardoor 
behoudt u uw sociale rechten (kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekering en pensioen) tot zolang u nog niet gestart 
bent met een andere activiteit of op pensioen gegaan bent, met een maximum van twee jaar. Die maximumtermijn kan 
verlengd worden tot zeven jaar als u daardoor de pensioenleeftijd bereikt.

Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. U moet namelijk:

• zelfstandige in hoofdberoep zijn gedurende het jaar voorafgaand aan de stopzetting;

• uw zelfstandige activiteit volledig stopzetten;

• uw aanvraag indienen vóór het einde van het tweede kalenderkwartaal dat volgt op het kwartaal van stopzetting van uw 
zelfstandige activiteit;

• tijdens de periode van de voortgezette verzekering sociale bijdragen blijven betalen.

(4) Overbruggingsrecht
Het overbruggingsrecht is van toepassing op zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit noodgedwongen stopzetten of 
onderbreken. Dankzij het overbruggingsrecht:

• behoudt u gedurende maximaal vier kwartalen uw recht op kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering. Opgelet: 
het pensioen wordt niet opgebouwd in die periode.

• ontvangt u een maandelijkse uitkering gedurende maximaal twaalf maanden.

Onder ‘noodgedwongen stoppen of onderbreken’ vallen: faillissement, collectieve schuldenregeling, gedwongen onderbreking 
(natuurramp, brand, vernietiging van bedrijfsgebouwen en bedrijfsuitrusting, een allergie veroorzaakt door de uitoefening 
van uw beroep) en economische moeilijkheden. U kunt tijdens uw hele loopbaan meerdere keren gebruik maken van het 
overbruggingsrecht, maar met een maximum van twaalf maanden in totaal.

U moet onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen om van het overbruggingsrecht gebruik te kunnen maken:

• U was verzekeringsplichtig als zelfstandige (in hoofdberoep of meewerkende echtgenote) tijdens het kwartaal van het 
faillissementsvonnis, van het begin van de gedwongen onderbreking, of dat van de stopzetting (in geval van collectieve 
schuldenregeling of economische moeilijkheden) en de drie voorgaande kwartalen.

• U moet minstens vier kwartalen bijdragen (als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende echtgenote) effectief 
betaald hebben tijdens de afgelopen vier jaar.

• U mag geen beroepsactiviteit combineren met het overbruggingsrecht,

• U mag geen recht hebben op een vervangingsinkomen (zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 
werkloosheidsuitkeringen, enz.).

• Uw hoofdverblijfplaats ligt in België.

Neem contact op met ons expert-team voor een overzicht van alle voorwaarden.

De aanvraag moet ingediend worden via aangetekend schrijven of via neerlegging van een verzoek ter plaatse vóór het 
einde van het tweede kwartaal waarin het feit zich voordoet (vonnis van faillietverklaring bij faillissement, stopzetting bij 
collectieve schuldenregeling en economische moeilijkheden en het begin van de onderbreking bij gedwongen onderbreking).
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