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VAN HET FAILLISSEMENT 

door 

Mr. R. SWENNEN 

Advocaat 

De tussenkomst van het Fonds tot vergoeding 

Er zal in deze nota hoofdzakelijk aandacht besteed worden aan 
de wettelijke bepalingen, met de talrijke recente wijzigingen, vol
gens dewelke de tussenkomst van het Sluitingsfonds thans geregeld 
wordt. 
Voor wat betreft het overzicht van de rechtspraak dient te worden 
verwezen naar de rede uitgesproken door de advokaat-generaal E. 
Keereman tijdens de openingszitting van het Arbeidshof te Brussel 
op 2 september 1986(1). 
De rol van het Fonds zal als volgt besproken worden: 
1. de wet van 28 juni 1966 m.b.t. de sluitingspremies; 
2. de wet van 30 juni 1967 m.b.t. de tussenkomst inzake de kontrak

tuele vergoedingen; 
3. de wet van 12 mei 1975 m.b.t. de tussenkomst inzake aanvullen

de vergoedingen voor bejaarde werknemers die worden ontsla
gen; 

4. de wet van 12 april 1985 m.b.t. de uitbetaling van een overbrug
gingsvergoeding. 

(1) KEEREMAN, E., ,De loonwaarborg volgens de wet van 30 juni 1967", J.T.T., 1986, 
386-395. 
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I. WET VAN 28 JUNI 1966 BETREFFENDE DE SLUITINGSPREMIES 

1. Toepassingsgebied 

De wet(2) is van toepassing op de ondernemingen waar gedurende 
het laatste verlopen kalenderjaar gemiddeld ten minste 20 werkne
mers tewerkgesteld waren. De wijze waarop dit gemiddelde wordt 
berekend geschiedt door de Koning, die eveneens de bevoegdheid 
heeft om het voormeld aantal werknemers te verminderen en dit op 
voorstel van het bevoegd paritair co mite of na advies van de Nationa
le Arbeidsraad. 
Zoals blijkt uit artikel 1 van het K.B. van 20 september 1967(3) 
worden een ganse reeks werknemers uitgesloten uit het toepassings
gebied (seizoenpersoneel in de ondernemingen voor groenten- en 
fruitconserven en jamfabrieken, werknemers tewerkgesteld in de 
ondernemingen bedoeld in de artikelen 80 en 81 van het verdrag tot 
oprichting van de E.G.K.S., de arbeiders ressorterend onder het 
nationaal paritair comite voor het havenbedrijf en voor het scheeps
herstellingsbedrijf, bepaalde werknemers ressorterend onder het na
tionaal paritair comite voor de zeevisserij, de uitzendkrachten, werk
nemers ressorterend onder het nationaal paritair comite voor de 
diamantnijverheid en -handel). 

2. Wat verstaat men door ,onderneming,? 

Volgens artikel 2 van de wet geldt als onderneming de technische 
bedrijfseenheid bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 september 
1948 betreffende de organisatie van het bedrijfsleven, d.w.z. , ... de 
technische bedrijfseenheid, bepaald op grond van de economische en 
sociale criteria; in geval van twijfel primer en de sociale criteria ... ''. 
Artikel 2 preciseert verder dat voor de toepassing van deze wet met 
onderneming gelijkgesteld wordt elke afdeling van een onderneming 
waar tijdens het laatst verlopen kalenderjaar gemiddeld ten minste 

(2) B.S., 2 juli 1966. 
Gewijzigd door de wetten van 15 juli 1970 (B.S., 30 juli 1970), 28 juli 1971 (B.S., 21 augustus 
1971), 30 maart 1976 (B.S., 1 april 1976), 24 december 1976 (B.S., 28 december 1976), 22 
januari 1985 (B.S., 24 januari 1985) en 12 april 1985 (B.S., 19 juni 1985), de koninklijke 
besluiten van 1maart 1971 (B.S., 11 maart 1971), 13 december 1977 (B.S., 28 januari 1978), 
nr. 15 van 23 oktober 1978 (B.S., 9 november 1978). 
(3) B.S., 5 oktober 1967 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 12 maart 1974 (B.s., 
26 maart 1974); 15 april 1976 (B.S., 22 mei 1976); 28 juli 1978 (B.S., 8 augustus 1978); 12 
maart 1981 (B.S., 1 apri11981) en 15 maart 1984 (B.S., 10 apri11984). 
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20 werknemers waren tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereen
komst of een leerovereenkomst(4). 
In dit verband dient te worden verwezen naar de problematiek 
betreffende de ondernemingen zonder economisch doel (bijv. de 
V.Z.W.'s, onderwijsinrichtingen, ziekenhuizen, enz.), die in princi
pe niet onder de toepassing van de sluitingswetten vallen(5), behalve 
indien door de feitenrechter toch zou worden vastgesteld dat deze 
ondernemingen te aanzien zijn als een technische bedrijfseenheid met 
een industrit~le of commerciele finaliteit. 
Volgens het Arbeidshof te Antwerpen is voor de toepassing van de 
wet vereist een onderneming met een uitgesproken economische 
aKftvtteit zodat eveneens de vrije beroepen en meer bepaald een 
accountantsbureau niet valt onder het toepassingsgebied van de wet 
van 28 juni 1966(6). 

3. Het begrip ,,sluiting" 

- a. Volgens artikel2 al. 4 van de wet is er ,sluiting van onderne
ming'' wanneer, in geval van definitieve stopzetting van de hoofdak
tiviteit van de onderneming of van een afdeling ervan het aantal 
tewerkgestelde werknemers wordt verminderd beneden het vierde 
van het aantal werknemers dat er gemiddeld was tewerkgesteld 
tijdens het kalenderjaar dat datgene voorafgaat waarin de stopzet
ting van de aktiviteit zich voordoet. 
De wettelijke sluitingsdatum is de eerste dag van de maand die volgt 
op die waarin de daling van het aantal werknemers beneden het 
vierde zich voordoet. 
Ook de beoordeling van de ,definitieve stopzetting van de hoofdak
tiviteit" behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de feitenrechter 
hetgeen niet belet dat het Hof van Cassatie nagaat of het besluit dat 
de arbeidsgerechten in rechte uit die feiten afleiden, wettelijk eruit 
kon getrokken worden(?). 
Volgens het Hof van Cassatie kon de feitenrechter wettig beslissen 
dat de hoofdactiviteit van de onderneming niet definitief werd stop
gezet wanneer de curator na de faling een aantal werknemers terug 

(4) VAN LIMBERGHEN, G., ,De wetgeving op de sluiting der onderneming: enige toelichting 
bij de begrippen onderneming en sluiting der onderneming", Soc. Kron., 1986, 121; Cass., 
25 oktober 1982, Soc. Kron., 1982, 461 met cone!. Adv.-Gen. LENAERTS, H. en noot SPAEY, 
R. en SWENNEN, R. 
(5) KEEREMAN, E., ,De loonwaarborg volgens de wet van 30 juni 1967", J. T. T., 1986, 386. 
(6) Arbh. Antwerpen, 23 oktober 1985, Soc. Kron., 1986, 155. 
(7) KEEREMAN, E., I.e., nr. 14. 
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in dienst heeft genomen met het oog op het verzekeren van de 
continuiteit van de economische aktiviteiten van deze onderne
ming(8). De in falingverklaring met de afdanking van het voltallig 
personeel door de curator betekent bijgevolg niet meteen dat er 
definitieve stopzetting plaatsvindt van de hoofdactiviteit. 
Anderzijds bevestigde het Hof van Cassatie op 15 april1985 (Arrest 
nr. 7280) een arrest geveld op 29 maart 1984 door het Arbeidshof 
te Brussel dat in een vergelijkbaar geval besloot tot de definitieve 
stopzetting van de hoofdactiviteit door de nadruk te leggen op het 
feit dat de failliete vennootschap en de overnemende vennootschap 
niet konden worden aanzien als dezelfde technische bedrijfseenheid 
in de zin van artikel 14 van de wet van 20 september 1948; het Hof 
van Cassatie stelde verder dat het enkele feit van de aankoop en het 
exploiteren door de nieuwe vennootschap van een deel der produktie
middelen van de failliete onderneming tussen beide geen economi
sche band heeft doen ontstaan die zou toelaten te stellen dat de ene 
vennootschap de voortzetting is van de andere en dat dit evenmin het 
geval is voor de sociale verhoudingen gezien de in faling verklaarde 
vennootschap daaraan een volledig einde heeft gesteld voor de over
dracht. 
- b. Volgens artikel2 bis kan het beheerscomite van het Fonds de 
verplaatsing van de exploitatiezetel, de fusie of de verkoop van de 
onderneming gelijkstellen met sluiting van onderneming en bezit het 
dezelfde bevoegdheid i.v.m. de herstructurering van een onderne
ming voor zover deze herstructurering ten minste het dubbele van het 
aantal ontslagen heeft teweeg gebracht dat vereist is opdat de regle
mentering betreffende het collectief ontslag van toepassing is en voor 
zover deze beantwoordt aan een van de criteria vastgelegd bij een in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit na advies van de Nationale 
Arbeidsraad(9). 
Van de bevoegdheid voorzien in artikel2 bis heeft het beheerscomite 
van het Fonds meestal gebruik gemaakt wanneer na de infalingver
klaring door de curatoren de bezittingen van deze onderneming 
werden te gelde gemaakt, het personeel werd ontslagen en nadien 
door de overnemer geheel of meestal gedeeltelijk terug in dienst werd 
genomen. 
In talloze sluitingen heeft het beheerscomite alzo op deze wettelijke 
basis een verschillende beslissing genomen naargelang de werkne-

(8) Cass., 20 mei 1985, onuitgeg., nr. 4670. 
(9) K.B. 29 augustus 1985, B.S., 19 oktober 1985. 
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mers al dan niet door een overnemer in dienst werden genomen, 
vermits de sluitingswetten immers toepasselijk werden verklaard op 
de niet-overgenomen werknemers en van de voordelen van de wet 
werden uitgesloten de werknemers die na de faling door de overne
mer werden overgenomen al of niet met behoud van hun verworven 
rechten. 
Ten onrechte werd door bepaalde rechtspraak hierbij vooral aan
dacht geschonken aan de vraag of bij de verkoop van de roerende 
of onroerende goederen of van het handelsfonds ook overeenkoms
ten werden gesloten betreffende de overname van de werknemers. 
Geen enkele wettelijke bepaling voorziet immers hierme.de rekening 
te houden, verrnits alleerrdieritte\.vuren-onderzncln~o-r denoofd~-~~~~~ 
activiteit op definitieve wijze werd stop gezet. 
Artikel 2 bis van de wet verleent aan het beheerscomite een verre
gaande bevoegdheid waarvan werd betwist of ze aan de appreciatie 
van de rechterlijke macht kon onderworpen worden. Er werd hierbij 
o.m. bij analogie verwezen naar de exclusieve bevoegdheid welke 
door het Hof van Cassatie aan het beheerscomite werd toegekend bij 
artikel124 der werkloosheidsreglementering(lO). Thans wordt blijk
baar algemeen aanvaard dat de beslissing getroffen door het beheers
comite kan onderworpen worden aan de appreciatie van de arbeids
gerechten op basis van artikel 580, 2° Ger.W.(ll). 
In verband met de bestaansduur van de onderneming dient eveneens 
aandacht te worden besteed aan de rechtspraak van het Hof van 
Cassatie waarin wordt gesteld: 
- dat het niet voorgeschreven is dat het bedrijf gedurende het 
volledig refertekalenderjaar in aktiviteit is geweest(12); 
- dat het wei vereist is dat het bedrijf gedurende de referteperiode 
een bepaalde aktiviteit moet hebben uitgeoefend rekening houdend 
met het verband dat bestaat tussen de bijdrageplicht van de werkge
ver en het ontstaan van de individuele rechten ten gunste van de 
werknemer(l3). 

4. De gerechtigde werknemers 

De werknemers dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
- verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst gesloten voor on-

bepaalde tijd; 

(10) Cass., 21 februari 1973, Pas., 1973, I, 586. 
(11) Arbh. Bergen, 17 februari 1982, onuitgeg., A.R. nr. 3.997. 
(12) Cass., 23 juni 1976, J.T.T., 1977, 232. 
(13) Cass., 5 april1982, Soc. Kron., 1982, 275, noot SPAEY, R. 
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- ten minste een jaar ancienniteit in de onderneming hebben; 
niet worden ontslagen wegens dringende reden; 
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever 
dient plaats te vinden binnen een welbepaalde termijn: 

- voor de arbeiders : 12 maanden voorafgaand aan de sluiting 
of 12 maanden volgend op de sluiting; 
voor de bedienden: de termijn van 12 maanden, die aan de 
sluiting van de onderneming voorafgaat, wordt op 18 maan
den gebracht; 

- voor alle werknemers die aan de vereffeningswerkzaamheden 
van de onderneming deelnemen wordt de termijn van 12 
maanden die op de sluiting volgt, op drie jaar gebracht. 

De werkgever is vrijgesteld van betaling wanneer hij de werknemer 
herplaatst in een andere onderneming met behoud van loon en 
ancienniteit en in zover door de nieuwe werkgever binnen de zes 
maanden niet wordt overgegaan tot ontslag. 

Evenmin is een vergoeding verschuldigd wanneer de werknemer een 
schriftelijke aanbieding voor een dergelijke herclassering, vergezeld 
van een schriftelijke verbintenis van de werkgever die hem wenst in 
dienst te nemen, heeft geweigerd. 

Van de voordelen van de wet worden even wei uitgesloten de volgende 
werknemers: 

- diegenen die door een in kracht van gewijsde gegane strafrechter
lijke uitspraak zijn veroordeeld wegens een strafbaar feit inzake het 
beheer van de onderneming die het voorwerp van de sluiting heeft 
uitgemaakt; 

- de werknemers die de wettelijke leeftijd voor het volledig penioen 
hebben bereikt: 

- de werknemers die voor of naar aanleiding van de sluiting genie
ten van de aanvullende vergoeding zoals bepaald bij de C.A.O. nr. 
17 gesloten op 19 december 1974 in de N.A.R. tot invoering van een 
regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaar
de werknemers indien ze worden ontslagen of bij een C.A.O. geslo
ten in een paritair comite die op de onderneming van toepassing is 
en die in soortgelijke voordelen voorziet als de C.A.O. van 19 
december 1974; 

- de werknemers die genieten van een brugrustpensioen zoals be
paald bij artikel 5 bis van het K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspenioen voor werknemers en 
ingevoegd bij K.B. ~r. 95 van 28 september 1982. 
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De vergoeding is evenmin verschuldigd aan de werknemers die de 
overbruggingsvergoeding genieten zoals bepaald bij artikel 4 van de 
wet van 12 april 1985. 

5. Het bedrag van de vergoeding 

Dit bedrag wordt volgens artikel 6 vastgesteld op 1.000 F per jaar 
anH:\nniteit in de onderneming (of in de onderneming ressorterend 
onder hetzelfde paritair comite) met een maximum van 20.000 F. 
De werknemers hebben bovendien recht op een supplement van 
1.000 F per leeftijdsjaar boven de 45 jaar met een maximum van 
20.000 F. 
Ten gevolge van de koppeling aan de index is vanaf 1 oktober 1985 
het bedrag van 1.000 F en 20.000 F respektievelijk gebracht op 
3.706 Fen 74.120 F. 
Volgens artikel 8 van de wet mag deze vergoeding worden gecumu
leerd met de opzeggingsvergoeding die voortspruit uit de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst, de werkloosheidsuitkeringen en de 
bijzondere schadevergoeding toegekend aan beschermde werkne
mers. 

6. De oprichting en de rol van het Fonds tot Vergoeding 

Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van onderne
mingen ontslagen werknemers werd opgericht bij de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en het bezit rechtspersoonlijkheid, zodat het in 
eigen naam in rechte dient op te treden. 
Het Fonds dient de sluitingsvergoedingen uit te betaleii in geval de 
werkgever deze vergoedingen niet heeft uitbetaald binnen de vijftien 
dagen volgend op de beeindiging van de overeenkomst of, wanneer 
de beeindiging van de overeenkomst aan de sluiting der onderneming 
voorafgaat, binnen de vijftien dagen die op die sluiting volgen. 
In het jaar 1984 werd de wet van 28 juni 1966 op 191 onderneming 
van toepassing verklaard, hierbij waren 10.926 werknemers betrok
ken. In hetzelfde jaar werd voor een bedrag van 256.979.958 F 
uitgekeerd aan 7.306 werknemers, hetzij een gemiddelde kost aan 
sluitingspremies van 35.174 F per persoon(14). 
Het Fonds wordt beheerd door het beheerscomite van de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening en de Directeur-Generaal van deze Rijks
dienst is belast met het dagelijks beheer van het Fonds. 

(14) Jaarverslag R.V.A. 1984, 5.35. 
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Het toezicht op het Fonds wordt uitgeoefend door de regeringscom
misarissen en de revisoren die toezicht uitoefenen op de Rijksdienst 
voor Arbeidsvoorziening. 
Het Fonds is gelijkgesteld met het Rijk voor de toepassing van de 
wetten betreffende de registratie-, zegel-, griffie-, hypotheek- en 
successierechten en vrijgesteld van belastingen of taxen ten voordele 
van de provincies en van de gemeenten. 
De inkomsten van het Fonds bestaan uit de bijdragen betaald door 
de werkgevers, die onder toepassing vallen van de wet, aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de ermee gelijkgestelde inrich
tingen(15). 
Volgens het Hofvan Cassatie is de werkgever, die in een bepaaldjaar 
geen werknemers heeft tewerkgesteld (toepassing in casu voor 1981) 
geen bijdragen verschuldigd voor het daaropvolgend jaar. Dit geldt 
ook voor de nieuwe onderneming die de zaak vanaf 1982 exploiteerde 
aangezien deze nieu we wer kgever als dusdanig in 1981 geen personeel 
heeft tewerkgesteld(16). 

7. lnjormatieplicht 

Deze informatieplicht is dubbel: 
- volgens artikel 3 van de wet hebben de paritaire comites als 
opdracht vast te stellen volgens welke methodes een aan de sluiting 
van de onderneming voorafgaande informatie aan de betrokken 
overheden en instellingen en aan de werknemers wordt verstrekt. 
- in geval van sluiting berust volgens artikel17 van de wet en artikel 
4 van het K.B. van 20 september 1967 op de werkgever de plicht om 
van de sluiting onverwijld in kennis te stellen: 

1. de werknemers door aanplakking van een bericht; 
2. de ondernemingsraad of bij gebreke de vakbondsafvaardiging 

van het personeel; 
3. de volgende overheden of instellingen bij een ter post 

aangetekende brief: 
a. de Minister van Tewerkstelling en Arbeid; 
b. de Minister van Economische Zaken; 

(15) Terwijl in het verleden de patronale bijdrage forfaitair werd vastgesteld per werknemer 
tewerkgesteld in de loop van het tweede semester van het jaar waarin de bijdrage werd gei'nd, 
worden vanaf 1984 (en meer bepaald bij K.B. van 15 maart 1984, B.S., 10 april 1984) de 
patronale bijdragen uitgedrukt in een procentuele bijdragevoet op de loonmassa. 
(16) Cass., 1 april 1985, T.S.R., 1985, 574. 
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c. de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening; 
d. het Fonds tot Vergoeding; 
e. de voorzitter van het paritair comite waaronder de onder-

neming ressorteert. 
De werkgever is er bovendien toe gehouden om het Fonds de volgen
de bijkomende inlichtingen te verschaffen: naam, adres van de 
onderneming, aard der uitgeoefende aktiviteit, het bevoegd paritair 
co mite, het aantal in de onderneming of in de afdeling tewerkgestelde 
werknemers, een alfabetische lijst der werknemers die ten minste vijf 
jaar ancienniteit in de onderneming hebben en diverse bijkomende 
gegevens. 
In geval van faillissement of van vereffening van de ondernemmg 
hebben de lasthebbers, curatoren en vereffenaars dezelfde verplich
ting als de werkgevers en bij artikel 27 van de wet worden strafbepa
lingen voorzien voor de werkgever, zijn aangestelden oflasthebbers, 
curatoren en vereffenaars die zich schuldig hebben gemaakt aan de 
overtreding van de bepalingen betreffende de informatieplicht of 
wanneer deze personen het door de wet georganiseerde toezicht 
zouden hebben verhinderd. 

8. Terugbetalingsplicht en verjaring 

Indien het Fonds overgaat tot de uitkering van de sluitingspremies, 
dient de werkgever deze bedragen terug te betalen. Het Fonds be
schikt hierbij over een verjaringstermijn van drie jaar teneinde deze 
terugbetaling te bekomen. 
De verjaringstermijn is eveneens drie jaar voor wat betreft de vorde
ringen waarover de R.S.Z. of gelijkgestelde instellingen beschikken 
voor de betaling der bijdragen, bijdrage-opslagen of nalatigheidsin
teresten. 
De vorderingen van de werknemers tegen de werkgever of het Fonds 
betreffende de uitbetaling van de sluitingsvergoedingen verjaren drie 
jaar na de datum waarop het recht op vergoeding is ontstaan. 
De publieke rechtsvordering wegens overtreding van de bepalingen 
van deze wet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten 
verjaart na afloop van drie jaren na het feit waaruit de vordering is 
ontstaan.(17). 

(17) B.S., 13 juli 1967, gewijzigd door de wetten van 30 juni 1971 (B.S., 13 juli 1971), 28 juli 
1971 (B.S., 21 augustus 1971), 30 maart 1976 (B.S., 1 april1976), 24 december 1976 (B.S., 
28 december 1976), 22 januari 1985 (B.S., 24 januari 1985) en 12 apri11985 (B.S., 19 juni 1985). 
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II. WET VAN 30 JUNI 1967 M.B.T. DE KONTRAKTUELE VERGOEDIN

GEN 

1. De opdracht van het Fonds 

Volgens artike12 van de wet van 30 juni 1967 werd de opdracht van 
het Fonds als volgt uitgebreid: 
- Artikel 2, par. 1 van de wet: 
Wanneer bij sluiting in de zin van de artikelen 2 en 2 bis van de wet 
van 28 juni 1966 de werkgever zijn geldelijke verplichtingen niet 
nakomt, dient het Fonds te betalen: 
1° de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve 

arbeidsovereenkomsten; 
2° de vergoedingen en voordelen verschuldigd krachtens de wet of 

collectieve arbeidsovereenkomsten. 
- Artikel 2, par. 2 van de wet: 
Het Fonds dient eveneens de voormelde vergoedingen te betalen in 
alle andere gevallen waar een onderneming ophoudt te bestaan, ten 
voordele van de werknemers die niet door een nieuwe werkgever 
worden overgenomen met behoud van alle rechten die zij ten aanzien 
van hun gewezen werkgever kunnen laten gelden wanneer deze 
laatste zijn verbintenissen niet nakomt. 
Uit het voorgaande volgt dat artike12, par. 1 verwijst naar het be grip 
sluiting zoals bepaald in de wet van 28 juni 1966, waarin de onderne
ming centraal staat, terwijl artikel 2, par. 2 van de wet het Fonds de 
verplichting oplegt rekening te houden met de individuele toestand 
van de werknemers. 

2. Het ,,overnemen door een nieuwe werkgever" 

Het is geenszins zo dat de tussenkomst van het Fonds zou dienen 
plaats te vinden zodra de werknemer niet onmiddellijk werd overge
nomen met behoud van alle rechten. Er moet immers ook rekening 
worden gehouden met een dienstbetrekking die niet onmiddellijk 
wordt aangegaan na het ophouden van het bestaan van de onderne
ming in de zin van artikel 2, par. 2 van de wet van 30 juni 1967. 
Door te eisen dat de indienstneming door een andere werkgever 
onmiddellijk op het opgehouden hebben te bestaan van de vorige 
onderneming zou volgen, zou een voorwaarde aan de wet worden 
toegevoegd die noch in de wet zelf, noch in de voorbereidende werken 
ervan is terug te vinden(18). 

(18) Verslag Kamer bij wet van 30 maart 1976, Pari. St., 1975-76, nr. 738/16. 
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3. Gedeeltelijke tussenkomst van het Fonds 

Om reden dat bij de toepassing van artikel 2, par. 2 van de wet het 
Fonds noodzakelijkerwijze dient rekening te houden met de individu
ele toestand van de werknemers (er moet immers worden nagegaan 
of de overname al of niet met behoud van de verworven rechten 
gebeurde) en op basis van deze toestand zijn tussenkomst dient te 
verlenen, werden vooral ingeval van overname na faling talloze 
beslissingen getroffen waarbij voor de kontraktuele vergoedingen 
een gedeeltelijke tussenkomst werd verleend, d. w .z. betaling door het 
Fonds van achterstallige wedden en vakantiegelden, maar niet van 
de opzeggingsvergoedingen. 
Het beheerscomite baseerde zijn standpunt op het argument dat in 
geval van ontslag bij de nieuwe werkgever de overgenomen werkne
mer immers gerechtigd is een opzeggingsvergoeding te eisen rekening 
houdend met de dienstancienniteit verworven bij de vroegere werkge
ver en hierbij is zonder invloed het feit dat de dienstbetrekking 
gedurende een meestal korte periode buiten de wil van de werknemer 
werd onderbroken of dat er zich een wijziging heeft voorgedaan in 
de juridische persoon van de werkgever. 
In de rechtspraak werd hierbij een overdreven belang gehecht aan de 
vraag of er in de nieuwe arbeidsovereenkomst al dan niet een beding 
van proeftijd werd voorzien. De inlassing van dit beding kan immers 
in principe geen invloed hebben op het begrip ,dezelfde onderne
ming" of ,dezelfde werkgever" zoals bepaald bij de artikelen 59 en 
60 (arbeiders) en artikel 82 (bedienden) van de wet van 3 juli 1978 
op de arbeidsovereenkomsten. 
Het kernprobleem hierbij is vanzelfsprekend de overname ,met 
behoud van aile rechten'', een punt dat tussen partijen bij de overna
me meestal niet op gedetailleerde wijze wordt geregeld. Zekere 
voordelen gaan verloren bij de overname maar worden opnieuw 
toegekend korte tijd na deze overname of worden vervangen door · 
andere voordelen. Wie draagt de bewijslast in deze aangelegenheid 
waarin het Fonds als buitenstaander meestal niet in het bezit wordt 
gesteld van de nodige gegevens? Slechts bij het ontslag door de 
nieuwe werkgever kan er op definitieve wijze worden uitgemaakt of 
de ancienniteit, verworven in een vroegere dienstbetrekking, al dan 
niet zal worden in aanmerking worden genomen voor de berekening 
der opzeggingsvergoeding. 
De gestelde problematiek zou thans moeten achterhaald zijn reke
ning houdend met de bepalingen van de wet van 12 april 1985 
betreffende de overbruggingsvergoeding. 
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4. Gerechtigde werknemers 

Volgens artikel 2, par. 3 aile werknemers ongeacbt de aard van de 
gesloten arbeidsovereenkomsten of bet aantal werknemers door de 
onderneming tewerkgesteld tijdens bet verlopen kalenderjaar en 
ongeacbt de bedrijfstak waartoe deze onderneming beboort. 
W el is volgens artikel4 vereist dat de arbeidsovereenkomst een einde 
beeft genomen betzij in de loop van de twaalf maanden die aan 
sluiting van de onderneming of de vervanging van de werkgever 
voorafgaan, betzij op bet ogenblik van de sluiting der onderneming 
of van de vervanging van de werkgever, betzij in de loop van de 
twaalf maanden die volgen op de sluiting of de vervanging van de 
werkgever en deze laatste termijn wordt op drie jaar gebracbt voor 
de werknemers die deelnemen aan de vereffeningswerkzaambeden. 
Voor de bedienden wordt de voormelde termijn van twaalf maanden 
die aan de sluiting van de onderneming of de vervanging van de 
werkgever voorafgaat, op achttien maanden gebracbt. 
De termijnen van twaalf en acbttien maanden zijn ecbter niet van 
toepassing op de ontslagen werknemers die genieten van: 

1. de betaling van de opzeggingsvergoeding in maandtermijnen 
zoals voorzien in artikel 39 bis W.A.O. voor zover bet de bij 
artikel 39 bis bedoelde opzeggingsvergoeding betreft; 
2. de vergoeding bedoeld bij de in de N.A.R. gesloten C.A.O. 
van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvul
lende vergoeding voor bejaarde werknemers. 

Zijn evenwel uitgesloten van de voordelen van de wet: 
- de werknemer die door een in kracbt van gewijze gegane straf
recbterlijke uitspraak is veroordeeld wegens een strafbaar feit inzake 
bet bebeer van de onderneming die bet voorwerp uitmaakt van de 
sluiting (art. 4, par. 4); 
- de werknemer die de overbruggingsvergoeding geniet zoals voor
zien bij de wet van 12 april 1985 (art. 4, par. 5). 

5. Het bedrag van de vergoeding 

Zoals bepaald in artikel 7 van bet K.B. van 6 juli 1967(19) getroffen 
in uitvoering van artikel 6 van de wet van 30 juni 1967, komt bet 
Fonds per sluiting en per werknemer voor de volgende maximumbe
dragen tussen: 

(19) B.S., 13 juli 1967 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 20 maart 1969 (B.S., 
27 maart 1969); 11 augustus 1970 (B.S., 20augustus 1970); 13 augustus 1971 (B.S., 21 augustus 
1971); 3 december 1975 (B.S., 23 december 1975); 15 maart 1984 (B.S., 10 april 1984), 14 
december 1984 (B.S., 28 december 1984) en 25 februari 1985 (B.S., 16 maart 1985). 
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1° voor het loon dat verschuldigd is tijdens de opzeggingstermijn: 
75.000 F per maand; 
2° voor de achterstallige wedde verschuldigd op het ogenblik van het 
beeindigen van de arbeidsovereenkomst: 75.000 F per maand naar 
rata van ten hoogste twee maanden; 
3° voor de opzeggingsvergoedingen die uit de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst volgen: 75.000 F per maand, begrepen in de 
peri ode welke als basis dient voor de berekening van deze vergoeding; 
4° voor het vakantiegeld verschuldigd bij de beeindiging van de 
arbeidsovereenkomst: een bedrag berekend op het loon of gedeelte 
van het loon dat 75.000 F per maand niet overschrijdt; 
5° voor de vergoedingen en vooraelen aan de werknemer verscfiUI
digd op basis van collectieve arbeidsovereenkomsten: 75.000 F per 
maand, begrepen in de peri ode waarvoor de tegemoetkoming van het 
Fonds wordt gevraagd; 
6° voor de bijzondere beschermingsvergoeding verschuldigd aan de 
leden van de ondernemingsraad, comite voor veiligheid en gezond
heid en de leden van de syndicale afvaardiging: 75.000 F per maand 
tot maximum de duur van de opzeggingstermijn die had moeten 
worden gerespecteerd krachtens de wetgeving op de arbeidsovereen
komsten; 
7° voor de aanvullende vergoeding verschuldigd aan bejaarde ont
slagen werknemers: het bedrag vastgesteld bij de in de N.A.R. 
gesloten C.A.O. nr. 17 van 19 december 1974; 
8° voor het uitgesteld loon (loon voor overuren) betaald ter uitvoe
ring van artikel 9 bis en 9 ter laatste lid van de wet van 12 april1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers: een bedrag 
berekend op het loon of een gedeelte van het loon dat 75.000 F per 
maand niet overschrijdt; 
Bovendien is er voor de bedienden een belangrijke bijkomende 
beperking m.b.t. de opzeggingsvergoedingen die uit de beeindiging 
van de arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn. 
Hier wordt immers als maximum periode in aanmerking genomen de 
termijn bepaald bij artikel 82, par. 2 van de wet van 3 juli 1978 op 
de arbeidsovereenkomsten (d.w.z. 3 maanden voor bedienden met 
minder dan 5 jaar dienst + 3 maanden bij de aanvang van elke periode 
van 5 jaar dienst bij dezelfde werkgever), vermeerder met een aanvul
lende termijn die bedraagt: 

a. een, twee of drie maanden bij het einde van respectievelijke het 
tweede, derde of vierde jaar van elk der periodes van vijf jaar 
dienst waarvan sprake in voormeld artikel 82, par. 2; 
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b. een maand vanaf het begin van iedere reeks van vij f levensj aren 
waarvan de eerste aanvangt op de leeftijd van 40 jaar; 
c. een maand per schijf van 75.000 F boven het bedrag bedoeld 
in artike182, par. 2 (basisbedrag 650.000 F) en eventueel aangepast 
krachtens artikel 131 van deze wet met een maximum van vier 
maanden. 

De ancienniteit, de leeftijd en het loon worden berekend op het 
ogenblik waarop de opzegging ingaat. Volgens de rechtspraak van 
het Hof van Cassatie dient de beperkte tussenkomst van het Fonds 
berekend te worden vanaf het ogenblik waarop de opzeggingstermijn 
niet meer door de werkgever werd nageleefd en niet vanaf het 
ogenblik waarop de opzeggingstermijn een aanvang nam(20). 
Het absolute maximumbedrag van de betalingen door het Fonds 
verricht in toepassing van artike12 van de wet van 30 juni 1967 mag 
900.000 F per werknemer en per sluiting van onderneming niet 
overschrijden. Dit maximumbedrag is echter niet van toepassing op 
de betaling van de aanvullende vergoeding verschuldigd aan bejaarde 
werknemers die werkloos worden gesteld (art. 7, al. 4 K.B. 6 juli 
1967). 
Wanneer het Fonds overgaat tot betaling van voormelde bedragen 
is het in toepassing van artikel 5 van de wet zoals de werkgever 
gehouden de inhoudingen te doen voorzien bij de belastingswetge
ving en de wetgeving betreffende de sociale zekerheid; het dient deze 
bedragen aan de betrokken instellingen over te maken en aan deze 
instellingen bovendien de werkgeversbijdragen te betalen die opge
legd worden door de wetgeving betreffende de sociale zekerheid. 

6. Het subrogatierecht van het Fonds 

In toepassing van artikel 8 van de wet treedt het Fonds van rechtswe
ge in de rechten en vorderingen van de werknemers tegenover de 
werkgever-schuldenaar voor de inning bij deze laatste van de lonen, 
vergoedingen en voordelen die het bij toepassing van artikel 2 heeft 
betaald en het treedt van rechtswege in de rechten en vorderingen van 
de R.S.Z. en gelijkgestelde instellingen voor de inning bij de werkge
ver-schuldenaar van de sociale zekerheidsbijdragen. 

(20) Cass., 31 januari 1983, J.T.T., 1984,26. 
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7. Het indienen van het verzoek tot betaling 

Het is de werknemer die in toepassing van artikel 6 van de wet 
gehouden is om het verzoek tot betaling in te dienen bij het Fonds 
en dit bij middel van het formulier BC.901 (,Aanvraag om Tege
moetkoming") dat door het Fonds aan de werknemer kosteloos 
wordt uitgereikt en waarop door de werkgever en de werknemer de 
nodige inlichtingen dienen te worden vermeld. 
Zolang de werknemer nalaat het wettelijk formulier op de voorziene 
wijze bij het Fonds in te dienen, wordt iedere vordering tegen het 
Fonds onontvankelijk verklaard(21). 
In~ai~arrfa:iftissement of varrvereffeniTig\iallde ondernem-Mir~rg~~~~~~ 
hebben de lasthebbers, de curatoren en vereffenaars dezelfde ver-
plichtingen als de werkgever. 
Na de betaling gaat het Fonds over tot de afgifte van een afrekenings
formulier en van de wettelijke voorziene sociale en fiskale bescheiden 
zoals de bijdragebon Z.I.V., de fiskale fiche n° 281.10, de vakantie
getuigschriften(22). 

8. Inkomsten van het Fonds en verjaringstermijnen 

De inkomsten van het Fonds spruiten voort enerzijds uit de recupera
tie van de betaalde bedragen bij de werkgever en anderzijds uit de 
door deze laatsten betaalde bijdragen waarvan het bedrag ieder jaar 
bij K.B. wordt vastgesteld (na advies van het beheerscomite van het 
Fonds en van de Nationale Arbeidsraad). 
In de wet van 30 juni 1967 zijn er geen bijzondere verjaringstermijnen 
voorzien voor wat betreft de vordering van de werknemer t.o.v. het 
Fonds zodat de gemeenrechtelijke bepalingen terzake van toepassing 
zouden zijn(23). 
Er dient echter te worden benadrukt dat het Fonds slechts zijn 
tussenkomst verleent voor hetgeen door de werkgever verschuldigd 
is, zodat het Fonds de verjaring van de lonen en vergoedingen kan 
inroepen in dezelfde mate als de werkgever(24). 

(21) Cass., 17 maart 1976, J.T.T., 1976, 274. 
(22) In toepassing van de wet van 30 juni 1967 werd voor het jaar 1984 (Zie Jaarverslag 1984 
van deR.V.A., p. 5.35}, een totaalbedrag uitgekeerd van 4.205.383.991 F, hetzij 3.180.110.885 
F voor ondernemingen die 20 of meer werknemers tewerkstelden en 1.025.273.106 F voor 
ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstelden. 
(23) Zie in dit verband SPAEY, R., Sociaal Recht in de Praktijk, !.3.9-49. 
(24) KEEREMAN, E., {.c., nr. 32. 
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III. WET VAN 12 MEl 1975 M.B.T. DE TUSSENKOMST INZAKE AAN

VULLENDE VERGOEDINGEN VOOR BEJAARDE WERKNEMERS DIE 

WORDEN ONTSLAGEN 

I. De aanvullende vergoeding voorzien bij de C.A.O. nr. 17 

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 
1974 in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard 
bij K.B. van 16 januari 1975(25), voorziet ten gunste van de werkne
mers van 60 jaar en ouder die door hun werkgever worden ontslagen 
(behalve wegens dringende reden), de betaling van een aanvullende 
vergoeding op voorwaarde dat zij wer kloosheidsuitkeringen genie
ten. 

2. De opdracht van het Fonds 

De wet van 12 mei 1975(26) heeft een tweede maal de opdracht van 
het Fonds uitgebreid om in geval van in gebreke blijven van de 
werkgever zijn tussenkomst te verlenen in de uitbetaling aan de 
belanghebbende werknemers van de aanvullende vergoeding waarop 
deze, ten laste van hun werkgever, recht hebben. 

De tussenkomst van het Fonds is opnieuw residuair en enkel voor 
de aanvullende vergoeding verschuldigd krachtens de C.A.O. nr. 17 
gesloten in de N.A.R. op 19 december 1974 tot invoering van een 
regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaar
de werknemers indien zij worden ontslagen, of krachtens een C.A.O. 
gesloten in het paritair comite of toepasselijk op een onderneming 
en die in soortgelijke voordelen voorziet als die van de C.A.O. nr. 
17. 
Het Fonds dient echter zijn tussenkomst niet te verlenen in de 
sectoren waar een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten tot 
regeling van de waarborg en van de faciliteiten van vereffening van 
de aanvullende vergoeding, die in deze gevallen ten laste zijn van de 
fondsen voor bestaanszekerheid. 

3. Gerechtigde werknemers en bedrag der tussenkomst 

Volgens artikel 1, par. 2 kan het Fonds slechts tussen komen voor 
de categorieen van werknemers die door de Koning worden aangewe-

(25) B.S., 31 januari 1975. 
(26) B.S., 6 juni 1975 en gewijzigd door de wet van 22 januari 1985 (B.S., 24 januari 1985). 
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zen en de Koning kan het maximumbedrag vaststellen voor de 
betalingen die door het Fonds worden verricht(27). 
a. de aanduiding der categorieen geschiedde als volgt bij K.B. van 
6 mei 1985(28): 
- voor wat betreft de voordelen bepaald bij de C.A.O. nr. 17 of 
bij een C.A.O. gesloten in een paritair comite of die van toepassing 
is op een onderneming (en die soortgelijke voordelen voorziet als de 
C.A.O. nr. 17) is het Fonds maar gehouden de aanvullende vergoe
ding te betalen vanaf het ogenblik waarop de begunstigden van deze 
vergoeding de leeftijd van 55 jaar bereiken. 
- in afwijking van het voorgaande is het Fonds gehouden de 
aanvullende vergoeding te betalen wanneer de begunstigden ten 
minste de leeftijd bereikt hebben die voorzien is in de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor zover: 

1° zij ontslagen zouden worden naar aanleiding van een sluiting 
die plaats vindt voor 1 augustus 1985 en 
2° zij recht zouden hebben op een aanvullende vergoeding inge
volge een voor 15 februari 1984 gesloten collectieve arbeidsover
eenkomst. 

b. de financiele tussenkomst geschiedt overeenkomstig het K.B. van 
25 februari 1985(29): deze tussenkomst is beperkt tot de bedragen 
voorzien bij de C.A.O. nr. 17, d.w.z. de helft van het verschil tussen 
de werkloosheidsuitkeringen en het netto-referteloon. 
Het weze herhaald dat overeenkomstig artikel 7, alinea 4 van het 
K.B. van 6 juli 1967, het maximumbedrag van de betalingen gedaan 
door het Fonds in toepassing van artikel 2 van de wet van 30 juni 
1967 niet van toepassing is op de aanvullende vergoeding verschul
digd aan bejaarde werknemers die werkloos worden gesteld. 

(27) Wijziging ingevoerd bij art. 95 Wet 22 januari 1985, B.S., 24 januari 1985. 
Volgens de gegevens verstrekt in het Jaarverslag van de R.V.A. 1984 (p. 5.36) evolueerde het 
bedrag van de aanvullende vergoeding uitgekeerd door het Fonds tijdens de periode van 1980 
tot 1985 als volgt: 
-- 1984: 187.493.043 F 
-- 1983: 142.156.983 F 
-- 1982: 69.135.599 F 
-- 1981: 39.885.072 F 
-- 1980: 16.860.907 F 
(28) B.S., 21 mei 1985. 
(29) B.S., 16 maart 1985. 

voor 2.429 werknemers; 
voor 2.091 werknemers; 
voor 1.017 werknemers; 
voor 521 werknemers; 
voor 244 werknemers. 

233 



4. Het indienen van de aanvraag en de te verstrekken inlichtingen 

Het K.B. van 4 juli 1975(30), getroffen in uitvoering van artikel 2 
van de wet van 12 mei 1975 vermeldt de bepalingen i.v.m. de wijze 
waarop de aanvraag bij het Fonds door de werknemer dient te 
worden ingediend en m.b.t. de inlichtingen te verstrekken door de 
werknemer en de werkgever. 

5. Overige wettelijke bepalingen 

Het is wel belangrijk te verwijzen naar artikel 8 van het K.B. van 4 
juli 1975 waarbij werd bepaald dat voor de uitvoering van de wet van 
12 mei 1975 de volgende wettelijke bepalingen van toepassing zijn: 
a. wet van 28 juni 1966 betreffende de sluitingspremies: 

1° artikelen 14 en 16 voor de betaling van de patronale bijdrage 
voorzien bij artikel 2, tweede lid van de wet van 12 mei 1975. 
2° artikel20 voor de verjaring van de betaling van de patronale 
bijdrage en de aanvullende vergoeding. 
(Alzo verjaren drie jaar na de datum waarop het recht op vergoe
ding is ontstaan, de vorderingen van de werknemers tegen de 
werkgever ofhet Fonds m.b.t. de aanvullende vergoeding. Dezelf
de verjaringstermijnen zijn van toepassing voor de vordering van 
de R.S.Z. voor de inning der sociale bijdragen). 
3° artikel21 voor de terugvordering ten laste van de werknemer 
van de onverschuldigd betaalde aanvullende vergoeding. 
(Mogelijkheid verleend aan het beheerscomite om afstand te doen 
van een terugvordering in geval van een onverschuldigde beta
ling)(31). 
4° artikelen 23 tot 26 voor het toezicht. 
5° artikel27 voor de inbreuken op de bepalingen van de besluiten 
genomen in uitvoering van artikel2 van de wet van 12 mei 1975 
(Strafmaatregelen). 
6° artikelen 28 en 31 (Verjaring der publieke vordering). 

b. wet van 30 juni 1967 m.b.t. de contractuele vergoedingen: 
1° artikel 5 voor de fiscale inhoudingen op het bedrag van de 
aanvullende vergoeding. 
2° artikel 6 voor de verplichtingen van de curatoren en 
vereffenaars (Het verstrekken van inlichtingen). 

(30) B.S., 30 augustus 1975 en gewijzigd bij K.B. van 15 maart 1984 (B.S., 10 april 1984). 
(31) K.B. 18 januari 1973 (B.S., 21 februari 1973), gewijzigd bij K.B. 13 maart 1974 (B.S., 
23 maart 1974). 
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3° artikel 8 (Het Fonds treedt van rechtswege in de rechten van 
de werknemer tegenover de werkgever-schuldenaar voor de in
ning van de betaalde vergoedingen en voordelen en in de rechten 
van de R.S.Z. voor de inning der sociale zekerheidsbijdragen). 

IV. WET VAN 12 APRIL 1985 BETREFFENDE DE UITBETALING VAN 

EEN OVERBRUGGINGSVERGOEDING 

1. Doe! van de wetgeving 

Deze wettelijke bepalingen(32) gaan samen met de collectieve ar-
. beidstwereenkomst~~bis~iot-en4n~e~~. op~~uni,~~~ss~~~~~ 

en algemeen verbindend verklaard bij K.B. van 25 juli 1985(33). 
De regeling is hoofdzakelijk tot stand gekomen teneinde aan de 
werknemers in geval van overname na faling de bescherming te 
verlenen tijdens de periode waarin de werkzaamheden van de onder-
neming onderbroken werden, nl. vanaf de datum van het faillisse-
ment of het gerechtelijk akkoord door boedelafstand tot de datum 
waarop de activa door een nieuwe werkgever worden overgenomen. 
Zoals aangeduid in het ontwerp van wet(34), werd hier rekening 
gehouden met de volgende beginselen: 
1. de wet zai maar van toepassing zijn op de overname van onderne
mingen die plaatsvindt binnen een maximumtermijn van zes maan
den volgend op de datum van het faillissement of het gerechtelijk 
akkoord door boedelafstand; 
Uit contacten met curatoren zou gebleken zijn dat een overname van 
een onderneming na zes maanden nauwelijks nog belangstelling 
wekt, ondermeer om commerciele redenen; 
2. de overgenomen werknemers zullen onder bepaalde voorwaarden 
een overbruggingsvergoeding genieten gedurende de periode van 
onderbreking van de activiteit; deze vergoeding laat hen toe het 
loonniveau, waarvan zij genieten op het ogenblik van de onderbre
king te behouden; 
3. om de overname te vergemakkelijken, wordt deze vergoeding niet 
ten laste gelegd van de nieuwe werkgever, maar wei ten laste van het 
Fonds tot Vergoeding; 
4. als tegenprestatie voor deze vergoeding verzaakt de overgenomen 

(32) B.S., 19 juni 1985. 
(33) B.S., 9 augustus 1985. 
(34) Part. St., Senaat, 1983-1984, nr. 697/1, p. 2. 
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werknemer aan de verbrekingsvergoeding die het Fonds had moeten 
betalen. 

2. De rol van het Fonds 

In deze regeling dient te worden benadrukt dat het Fonds met een 
bijkomende opdracht wordt belast, nl. de uitbetaling van de over
bruggingsvergoeding in de bij de wet bepaalde gevallen, zonder dat 
het de werkgever vervangt zoals dit het geval is voor de toepassing 
van de wetten van 28 juni 1966 en 30 juni 1967, waar het zijn 
tussenkomst slechts dient te verlenen wanneer de schuldige werkgever 
in gebreke blijft de bedragen te betalen. 

3. Toepassingsgebied 

Volgens artikel 2 is de wet alleen van toepassing bij overname van 
werknemers (ongeacht hun aantal) ingevolge de gehele of gedeeltelij-

- ke overname van activa van een failliete onderneming (of van een 
onderneming die het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk ak
koord door boedelafstand) en dit binnen een termijn van zes maan
den vanaf de datum van het faillissement (of van het gerechtelijk 
akkoord door boedelafstand). 
In artikel 2, 3° wordt deze overname van activa als volgt gepreci
seerd: het vestigen van een zakelijk recht op of het huren van een 
geheel of een deel van de activa van een failliete onderneming of van 
een onderneming die het voorwerp is van een gerechtelijk akkoord 
door boedelafstand. 
Voor de tussenkomst van het Fonds dient de overname van de activa 
te geschieden binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van 
het faillissement of het gerechtelijk akkoord door boedelafstand of 
enige andere termijn vastgesteld bij C.A.O., gesloten in de Nationale 
Arbeidsraad en bij K.B. algemeen verbindend verklaard. 

4. Gerechtigde werknemers 

Enkel de werknemers die werden overgenomen en wier activiteit 
onderbroken werd tengevolge van het faillissement of het gerechte
lijk akkoord door boedelafstand, kunnen volgens artikel4 aanspraak 
maken op de overbruggingsvergoeding ten laste van het Fonds en dit 
voor wat betreft het tijdvak dat ingaat op de datum van die onderbre
king als gevolg van de gehele of van de gedeeltelijke onderbreking 
van de activiteit van de onderneming en dat eindigt op de dag van 
de indienstneming door de nieuwe werkgever. 
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Bovendien zullen voormelde werknemers slechts recht hebben op de 
overbruggingsvergoeding op voorwaarde dat zij: 
- ofwel op de datum van het faillissement of van het gerechtelijk 
akkoord door boedelafstand verbonden zijn door een arbeidsover
eenkomst of een leerovereenkomst, ofwel ontslagen zijn in de maand 
die deze datum voorafgaat en recht hebben op een verbrekingsver
goeding die op deze datum niet of slechts gedeeltelijk werd uitbe
taald; 
- overgenomen worden op het ogenblik van de overname van de 
activa van de onderneming of binnen een daaropvolgende bijkomen
de periode van 6 maanden. 
Volgens artikel 6 van de wet is de overbruggingsvergoeding echter 
niet verschuldigd wanneer de werknemer, na door de nieuwe werkge
ver te zijn in dienst genomen op grond van een arbeidsovereenkomst 
met beding van proeftijd, tijdens deze proeftijd wordt ontslagen. 

5. Cumulatie van de overbruggingsvergoeding met andere vergoe-
dingen 

Artikel 7 van de wet bepaalt dat geen cumulatie mogelijk is met: 
1. de verbrekingsvergoeding die door het Fonds werd betaald in 
toepassing van artikel 2 van de wet van 30 juni 1967; 
2. het loon verschuldigd voor de arbeid die verricht werd gedurende 
het tijdvak van volledige of gedeeltelijke onderbreking van de activi
teit van de onderneming of gedurende een gedeelte ervan. (Hier 
wordt bedoeld het loon dat eventueel zal betaald worden door de 
curator, die na de faling nog een aantal werknemers tewerkstelt). 
3. de vergoeding wegens ontslag bij sluiting van onderneming zoals 
bepaalde in de wet van 28 juni 1966 (sluitingspremie). 
Tijdens de bespreking in de Senaatscommissie stipte de Minister van 
Tewerkstelling en Arbeid aan dat de vergoeding evenmin kan gecu
muleerd worden met de werkloosheidsuitkering(35). 

6. De berekening van de overbruggingsvergoeding 

Deze is volgens artikel8 van de wet gelijk aan het brutoloon (er wordt 
verwezen naar het loonbegrip voorzien in artikel 2 van de wet van 
12 april 1965 op de bescherming van het loon) dat de werknemer 
genoot op het ogenblik van de onderbreking van de activiteit, maar 
met een dubbele begrenzing: 

(35) Part. St., Senaat, 1983-1984, nr. 697/2, p. 4. 
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- tot een maandelijks bedrag vastgesteld bij een in Ministerraad 
overlegd koninklijk besluit; het K.B. 17 juli 1985(36) legt dit maxi
mum vast door verwijzing naar het bedrag bepaald in artikel 7, 1e 
lid, van het K.B. van 6 juli 1967, d.w.z. 75.000 Fop 1 januari 1985; 
- tot een maximumbedrag van de betalingen gedaan door het 
Fonds met toepassing van artike16, laatste lid van de wet van 30 juni 
1967, d.w.z. vanaf 1 januari 1985 maximum 900.000 F bruto. 
Volgens artikel 9 van de wet kan bet Fonds bij K.B. worden vrijge
steld de wettelijke betalingen te doen voor de bedrijfstakken waar 
voordelen van dezelfde aard worden toegekend bij collectieve ar
beidsovereenkomsten die algemeen verbindend werden verklaard bij 
K.B. 

7. Sociale en fiscale verplichtingen van het Fonds 

Volgens artikellO moet het Fonds bij de betaling van de overbrug
gingsvergoeding de inhoudingen doen die worden opgelegd bij toe
passing van de belastingwetgeving en van de wetgeving betreffende 
de sociale zekerheid en de ingehouden bedragen aan de betrokken 
instellingen overmaken. Verder dient het Fonds de sociale werkge
versbijdragen te betalen op de sommen die ten titel van overbrug
gingsvergoeding werden uitgekeerd. 

8. Het indienen van de aanvraag en de betalingsmodaliteiten 

Het is de werknemer die het verzoek tot betaling bij het Fonds 
indient. De wijze waarop dit moet gebeuren is vastgelegd in het 
koninklijk besluit van 17 juli 1985(37): 
- De werknemer moet zijn verzoek tot tussenkomst van het Fonds 
doen via een door het Fonds kosteloos uit te reiken formulier. De 
werknemer, curator en nieuwe werkgever vermelden er de passende 
inlichtingen op, en ondertekenen gezamenlijk. 
- Verder dient de werknemer het formulier bij het Fonds in te 
dienen; dat kan evenwel in zijn naam ook door zijn vakbond gebeu
ren. 
- Het Fonds betaalt de overbruggingsvergoeding uit door over
schrijving op post- of bankrekening. De werknemer ontvangt tegelij
kertijd van het Fonds een afrekening, de bijdragebon voor de ziekte
en invaliditeitsverzekering en een individuele fiche. 

(36) B.S., 20 augustus 1985. 
(37) B.S., 20 augustus 1985. 
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9. Verjaring en toezicht 

Artikel12 van de wet bepaalt dat de rechtsvordering van werknemers 
tegen het Fonds betreffende de betaling van de overbruggingsvergoe
ding verjaart 3 jaar na de datum waarop het recht op vergoeding is 
ontstaan. 
V erder worden eveneens de artikelen 23 tot 26 van de wet van 28 juni 
1966 betreffende het toezicht van toepassing verklaard. 

De ambtenaren die toezicht uitoefenen op de wet op de sluitingsver
goeding zijn hier eveneens bevoegd, d.w.z. hoofdzakelijk de ambte
naren van de Inspektie van de sociale wetten behorend tot het 

--~Mintsteri~e~an~Tewerkstellirr~rreid. 

10. Strafbepalingen 

In artikel14 van de wet worden strafbepalingen voorzien lastens de 
werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, curatoren en vereffe
naars die de wettelijke bepalingen overtreden of die het wettelijk 
toezicht hebben verhinderd. 
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