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SAMENVATTING/ 3

Fonds Sluiting Ondernemingen
Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (meestal “Fonds Sluiting Ondernemingen” genoemd, of FSO) is een onderdeel van de RVA
maar heeft een eigen rechtspersoonlijkheid.
De voornaamste opdracht van het FSO is werknemers te vergoeden als een onderneming sluit (bij
faillissement, vereffening of stopzetting van de activiteiten) en vervolgens de betaalde bedragen
terug te eisen van de curator of de vereffenaar. Bovendien financiert het FSO een deel van de
tijdelijke werkloosheid door middel van een specifieke werkgeversbijdrage.
Het Rekenhof heeft de procedure onderzocht die gevolgd wordt om werknemers te vergoeden.
Het is ook nagegaan of het FSO met de huidige financieringswijze zijn opdrachten op duurzame
wijze kan vervullen en zijn doelstellingen kan bereiken.

Vergoeding van werknemers
Uit de analyse van het vergoedingsproces blijkt dat het FSO te weinig communiceert met
potentiële rechthebbenden, hoewel het over al hun gegevens beschikt. Het Handvest van
de Sociaal Verzekerde legt de verplichting om te informeren op, maar is ondanks zijn ruime
toepassingsveld niet dwingend voor het FSO.
Het verslag onderzoekt de toekenningscriteria en de manier waarop de verschillende soorten
vergoedingen worden berekend. De berekening van de contractuele verbrekingsvergoeding is
complex en kan leiden tot uiteenlopende interpretaties en tot fouten. Bij de sluitingsvergoeding
kan met de toekenningscriteria de doelgroep niet altijd worden bereikt. Daardoor worden niet
alle werknemers gelijk behandeld.
De vakbonden en de curatoren spelen een sleutelrol in de vergoedingsprocedure. Enerzijds berekenen ze de gevraagde vergoedingen en zorgen ze ervoor dat de aanvraagformulieren van de
werknemers ingevuld en verstuurd worden; anderzijds informeren ze het FSO over de werkgevers en de werknemers. Het Rekenhof beveelt aan dat de herziene beslissingen in een afzonderlijke nota onder de aandacht worden gebracht. Bovendien beveelt het aan dat het FSO meer
systematisch contact zou opnemen met de rechter-commissaris als de curator niet op zijn vragen
antwoordt.
Gemiddeld verstrijken meer dan tien maanden tussen het moment waarop een onderneming
sluit en het moment waarop het FSO de vergoedingen betaalt. De Raad van Europa heeft die
lange termijn bekritiseerd. In geval van een overname worden de sluitingsvergoeding en de
contractuele vergoeding vervangen door een overgangsvergoeding; daarom moet het FSO
de behandeling van de dossiers opschorten om na te gaan of de onderneming binnen zes
maanden na de sluiting wordt overgenomen en of ook het personeel binnen zes maanden na de
overname van het actief mee wordt overgenomen. Door die opschorting duurt het langer om
dossiers te verwerken. Door de overnametermijn na een faillissement te hervormen, zouden de
dossiers veel sneller behandeld kunnen worden. Concrete maatregelen moeten garanderen dat
vergoedingsaanvragen effectief sneller verwerkt worden.
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Tot slot heeft het FSO, net zoals de RVA, een steekproefgewijze kwaliteitscontrole ingesteld in
diverse stadia van de dossierverwerking. Die controle is nuttig maar houdt geen rekening met de
financiële omvang van de vastgestelde fouten. In zijn antwoord verklaart het FSO die omvang te
meten sinds januari 2019.

Financiering van het FSO
Het FSO valt buiten het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. Het wordt voornamelijk
gefinancierd met de opbrengst van de specifieke werkgeversbijdragen waarvan het bedrag bij
koninklijk besluit wordt bepaald. Het beheerscomité stelt dat bedrag voor om een richtbedrag
op het einde van het jaar te behalen. Het Rekenhof heeft dan ook vastgesteld dat het beleid om
de bijdragen te bepalen veeleer een budgettaire dan een economische logica volgt. Die logica
doet het risico ontstaan dat bedrijven hun bijdragen zien stijgen in tijden van slechte conjunctuur.
De wetgever heeft voorts twee specifieke financieringsbronnen gecreëerd zodat bedrijven met
minder dan twintig werknemers lagere bijdragen kunnen betalen. Het Rekenhof stelt vast dat
het werkelijke voordeel dat die bedrijven krijgen, klein is (minder dan 200 euro per jaar voor een
onderneming met minder dan tien werknemers) terwijl de financieringsbronnen niet volledig of
gedeeltelijk voor dat doel gebruikt worden.
Zoals het Rekenhof al opmerkte in een audit uit 2011, is tot slot het deel van de tijdelijke
werkloosheid dat wordt gefinancierd met werkgeversbijdragen aan het FSO, te beperkt om het
verschil met de volledige werkloosheid op te vangen. Het systeem beoogt echter solidariteit tot
stand te brengen tussen werkgevers en hen te responsabiliseren als in grote mate een beroep
wordt gedaan op de tijdelijke werkloosheid.
Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om die problemen te verhelpen (zie punt 4.2).

Antwoord van het FSO en van de minister
In zijn antwoord beaamt het FSO het merendeel van de vaststellingen, conclusies en
aanbevelingen van het Rekenhof. Het stelt dat sommige aanbevelingen verregaande analyses
vergen en ook een politiek akkoord veronderstellen om de doelstellingen ten uitvoer te brengen.
Het FSO kondigt aan die analyses te zullen opnemen in het volgende operationeel plan. Het
zal de meest dringende identificeren. De minister heeft kennis genomen van het antwoord van
het FSO en verklaart zich ermee akkoord. Hij preciseert dat het FSO erop zal toezien de goede
uitvoering van de aanbevelingen op te volgen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Opdrachten van het FSO

Het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers wordt gemeenzaam het “Fonds Sluiting Ondernemingen” (FSO) genoemd. Volgens
zijn missieverklaring draagt het bij (1) tot de sociale zekerheid bij de sluiting van ondernemingen door werknemers te vergoeden en (2) tot het verminderen van het aantal sluitingen
van ondernemingen door een gedeelte van de tijdelijke werkloosheid te financieren1.
Het FSO werd voor het eerst in het leven geroepen in 19602 om de werknemers uit de
industriële en commerciële sector te vergoeden. Zijn toepassingsgebied werd in 2007 bij de
inwerkingtreding van zijn nieuwe organieke wet uitgebreid tot de non-profitsector en de
werkgevers die een vrij beroep uitoefenen3.
1.1.1 Opdracht inzake vergoeding van werknemers
De voornaamste opdracht van het FSO is werknemers te vergoeden die het slachtoffer zijn
van de sluiting van hun onderneming (door faillissement, vereffening of stopzetting van
activiteiten), en vervolgens de betaalde bedragen terug te eisen van de curator of de vereffenaar. Zowel de werknemer als de onderneming moet aan voorwaarden voldoen voor de
vergoeding.
Tabel 1 – Soorten vergoedingen die het FSO betaalt, doel en belangrijkste toekenningsvoorwaarden
(bedragen 2017 in miljoen euro)
Soort vergoeding
Contractuele
vergoedingen

1
2
3

Doel
Betaling van
achterstallig loon,
de voordelen en
de verbrekingsvergoeding die niet
volledig werden
betaald door de
werkgever

Belangrijkste
toekenningsvoorwaarden
•	Profit- en non-profitsector
•	Ontslag binnen een periode
van 13 maanden vóór en
12 maanden na de sluiting van de
onderneming
•	De werkgever blijft in gebreke.
•	De werknemer heeft een
vordering ingediend.
•	De werknemer wordt niet
overgenomen bij overgang
van onderneming krachtens
overeenkomst.

Bedragen
184

Fonds Sluiting Ondernemingen, Missie, visie en strategie, www.rva.be/nl/fso/missie-visie-en-strategie.
De basis werd gelegd in de wet van 27 juni 1960 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, die thans is opgeheven.
Het FSO werd opgericht door artikel 27 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen,
die van kracht werd op 1 januari 2007.
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Soort vergoeding

Doel

Belangrijkste
toekenningsvoorwaarden

Bedragen

Sluitingsvergoedingen

Betaling van
een forfait dat
automatisch wordt
toegekend bij de
sluiting van een
onderneming

•	Profitsector
•	Ontslag binnen een periode
van 12 maanden (arbeiders)
/18 maanden (bedienden) vóór of
12 maanden na de sluiting van de
onderneming
•	De werknemer heeft een
contract van onbepaalde duur
sinds minstens een jaar.
•	De onderneming telt meer dan
20 werknemers, of het gaat om
een onderneming met minstens
5 werknemers die failliet ging
vóór de sluiting.

9,2

Bedrijfstoeslagen

Ervoor zorgen dat
de bedrijfstoeslag
(“brugpensioen”)
doorbetaald wordt

•	Profit- en non-profitsector
•	De werknemer is ontslagen.
•	De werkgever blijft in gebreke.
•	De werknemer heeft recht op de
bedrijfstoeslag volgens een cao
van meer dan 6 maanden.

6,9

Overbruggingsvergoedingen

Ervoor zorgen
dat het loon
doorbetaald wordt
tijdens een periode
van inactiviteit
als gevolg van
een faillissement
gevolgd door een
overname

•	Profitsector
•	De onderneming sluit en
wordt binnen zes maanden
overgenomen.
•	De werknemer komt opnieuw in
dienst binnen 6 maanden na de
overname.
•	De werknemer is ontslagen binnen een maand vóór de sluiting.
•	De verbrekingsvergoedingen zijn
niet volledig betaald.

1,6

Bronnen: wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, jaarverslag 2017 van de
RVA, nota’s aan het beheerscomité van het FSO
Voor alle vergoedingen behalve de sluitingsvergoeding moet een door de werknemer en de
curator (of de vereffenaar) ondertekende aanvraag aan het FSO worden gericht.
Alle uitkeringen die het FSO betaalt bij sluiting van een onderneming, moeten worden
teruggevorderd. Voor de contractuele vergoedingen en de bedrijfstoeslagen treedt het
FSO in de rechten van de werknemers die een schuldvordering hebben ingediend bij
de werkgever. Voor de andere vergoedingen treedt het FSO rechtstreeks als eiser op ten
aanzien van de curator of de vereffenaar.
In 2017 heeft het FSO 201,7 miljoen euro brutovergoedingen betaald, waarvan 79 miljoen euro
RSZ-bijdragen en 34 miljoen euro bedrijfsvoorheffing, wat neerkomt op 88,7 miljoen euro
nettovergoedingen.
Het FSO kreeg 215,8 miljoen euro ontvangsten om werknemers te vergoeden. In het derde
hoofdstuk worden de financieringsbronnen in detail belicht.
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Sommige vergoedingen kunnen niet worden gecumuleerd als ze op dezelfde periode
betrekking hebben. Een overbruggingsvergoeding gaat bijvoorbeeld niet samen met een
sluitingsvergoeding en een contractuele verbrekingsvergoeding. Men kan evenmin gewone
werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor de periode die wordt gedekt met de door het
FSO betaalde verbrekingsvergoeding.
In afwachting van de FSO-vergoeding kan de werknemer een voorlopige
werkloosheidsuitkering aanvragen bij de RVA. De voorlopige werkloosheidsuitkering
moet aan de RVA worden terugbetaald zodra het FSO het bedrag aan vergoedingen heeft
vastgelegd waarop de werknemer recht heeft. In 2017 heeft het FSO 14,4 miljoen euro
voorlopige werkloosheidsuitkeringen aan de RVA terugbetaald, d.i. 7,8 % van de contractuele
verbrekingsvergoeding en van de overbruggingsvergoeding.
1.1.2 Opdracht van financiering van de tijdelijke werkloosheid
De RVA kent een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid toe als de werkgever de
arbeidsovereenkomst van een werknemer tijdelijk schorst wegens een technische stoornis4,
slecht weer, werkgebrek door economische oorzaken, een collectieve sluiting (jaarlijkse
vakantie of compensatierust), overmacht, een staking of een lock-out. Deze uitkering ligt
hoger dan de gewone werkloosheidsuitkering.
Het FSO moet sinds 1992 het verschil financieren tussen tijdelijke werkloosheid en gewone
werkloosheid. De wetgever wilde zo solidariteit tussen werkgevers tot stand brengen. De
uitkering die het FSO betaalt, komt immers van een afzonderlijke werkgeversbijdrage van
0,13 % (2017) en 0,11 % (2018).
In 2012 werd bovendien een extra bijdrage ingevoerd om misbruik van het systeem te
voorkomen. Werkgevers moeten die betalen als ze een werknemer meer dan 110 dagen per
jaar in tijdelijke werkloosheid zetten op basis van werkgebrek door economische oorzaken.
Die bijdrage wordt echter niet aan het FSO gestort, maar aan het Globaal Beheer5. Sinds het
eerste kwartaal 2017 wordt ze anders berekend. Ze is progressief en hangt af van het aantal
dagen tijdelijke werkloosheid die tijdens de laatste vier kwartalen voor elke werknemer
werden gevraagd6.
Het FSO heeft in 2017 102,6 miljoen euro aan de RVA gestort om zijn aandeel in de tijdelijke
werkloosheid te financieren. Dat bedrag varieert aanzienlijk naargelang van de economische toestand van het land. In 2009 ging het bijvoorbeeld om 324,9 miljoen euro.

4
5

6

Er is sprake van een “technische stoornis” als een werkinstrument of een technische uitrusting van de onderneming
defect is of niet meer werkt, waardoor het werk onmogelijk kan worden voortgezet.
Het Globaal Beheer van de sociale zekerheid wil zeggen dat alle middelen gecentraliseerd worden bij de RSZ en
het RSVZ en vervolgens worden verdeeld over de openbare instellingen voor sociale zekerheid naargelang van de
behoeften van elke tak.
Het dagelijks bedrag van de verschuldigde bijdrage beloopt:
• 20 euro/dag tijdelijke werkloosheid als het totaal aantal dagen > 110 dagen en ≤ 130 dagen is;
• 40 euro/dag tijdelijke werkloosheid als het totaal aantal dagen > 130 dagen en ≤ 150 dagen is;
• 60 euro/dag tijdelijke werkloosheid als het totaal aantal dagen > 150 dagen en ≤ 170 dagen is;
• 80 euro/dag tijdelijke werkloosheid als het totaal aantal dagen > 170 dagen en ≤ 200 dagen is;
• 100 euro/dag tijdelijke werkloosheid als het totaal aantal dagen > 200 is.
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1.1.3 Extrastatutaire opdrachten
Het FSO werd ook belast met het uitbetalen van de bedrijfstoeslagen of andere specifieke
vergoedingen naar aanleiding van ad-hocakkoorden met openbare of privé-instellingen
(bijv. Sabena, Forges de Clabecq enz.).
De laatste jaren worden de bedragen die het FSO in dit kader betaalt, echter steeds kleiner
(14.792 euro in 2017 tegenover 3,1 miljoen euro in 2010).

1.2

Organisatie van het FSO

1.2.1 Statuut
Het FSO is een onderdeel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)7, waarbinnen
het als een directie fungeert. Het wordt beheerd door de administrateur-generaal en de
adjunct-administrateur-generaal van de RVA. Het wordt bestuurd door een beheerscomité
dat uit dezelfde leden bestaat als dat van de RVA.
Het FSO heeft evenwel een eigen rechtspersoonlijkheid en een eigen boekhouding. In
tegenstelling tot de RVA valt het niet onder het Globaal Beheer. Het wordt hoofdzakelijk
gefinancierd met specifieke bijdragen die het via de RSZ doorgestort krijgt8. Die bijdragen
worden elk jaar bepaald bij koninklijk besluit, op voorstel van het beheerscomité en van een
bijzonder comité voor de non-profitsector.
De bestuursovereenkomst van de RVA omvat doelstellingen voor het FSO, dat tegen betaling
gebruik maakt van het gebouw, het personeel en de uitrusting van de RVA.
1.2.2 Beheerscomité
Het beheerscomité moet onder andere beslissen of een bedrijfssluiting het recht opent op de
verschillende uitkeringen die aan werknemers worden gestort, moet de bijdragepercentages
voorstellen die de werkgevers moeten betalen en moet de gevallen van overmacht erkennen9.
Het beheerscomité bestaat uit zeven vertegenwoordigers van de werkgevers, zeven
vertegenwoordigers van de werknemers, een afgevaardigde van de minister van Begroting,
een afgevaardigde van de minister van Werk, de administrateur-generaal en de adjunctadministrateur-generaal.
Voor specifieke beslissingen voor de non-profitsector en de sector van de vrije beroepen
worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een bijzonder comité dat paritair is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en van de werknemersorganisaties
van die sectoren.
In 2017 werden zestien vergaderingen van het beheerscomité en elf vergaderingen van
het bijzonder comité georganiseerd. De beslissingen die tijdens een vergadering van het

7
8
9

Artikel 27 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
Het FSO krijgt ook een alternatieve financiering en recupereert een deel van de gestorte vergoedingen bij de werkgevers.
Het FSO kan wegens overmacht ontslagen werknemers vergoeden, bijvoorbeeld bij een brand in een fabriek die
impliceert dat alle werknemers van die fabriek worden ontslagen.
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beheerscomité ter goedkeuring worden voorgelegd, betreffen gemiddeld 419 ondernemingen en 4.187 potentiële rechthebbenden 10.
1.2.3 Organisatiestructuur en personeel
Het FSO bestaat uit acht diensten. Eén behandelt de werkgeversdossiers en een andere de
werknemersdossiers. Het organigram bestaat verder uit zes andere diensten: Administratie
& scanning, Boekhouding, Klantendienst, Terugvordering, Informatica en Reglementering.
De dienst Werkgever beheert de dossiers van de werkgevers, van bij de sluiting tot de
goedkeuring van de beslissing door het beheerscomité. Hij kent ook de sluitingsvergoedingen
toe. In 2017 telde hij gemiddeld 15 medewerkers (11,9 voltijdse equivalenten).
De dienst Werknemer behandelt de vergoedingsaanvragen van de werknemers. Hij kent de
contractuele vergoedingen, de overbruggingsvergoedingen en de bedrijfstoeslag toe op basis van het F1-formulier dat de werknemer of zijn vertegenwoordiger aan het FSO toezendt.
In 2017 werkten er gemiddeld 24 medewerkers (17,08 voltijdse equivalenten).
In juni 2018 had het FSO 65,7 VTE (waarvan 10,6 van niveau A) in dienst op een
personeelsformatie van 75 VTE.
In 2017 waren verschillende leidinggevende functies vacant doordat medewerkers waren
vertrokken of bevorderd. De dienst Werkgever had al drie jaar geen diensthoofd en gedurende verschillende maanden was er een betrekking van adjunct-directeur vacant.
Het FSO heeft in 2018 de nodige maatregelen genomen om de meeste vacante betrekkingen
in te vullen. Gelet op de kleinschaligheid van de instelling en de ingewikkelde wetgeving
is er een groot risico op braindrain en kost de opleiding veel tijd. Bepaalde stappen van
het vergoedingsproces steunen maar op één of twee medewerkers11. Dat kan leiden tot
moeilijkheden wanneer een medewerker bijvoorbeeld vertrekt of langdurig ziek is.
Het FSO is begonnen met het opstellen van een basisdocumentatie (Survival Kit) en met het
modelleren van zijn werkprocessen. Het kondigt aan dat de beschrijving van de technische
competenties per proces en dienst eind 2019 rond zal zijn. Het FSO heeft 37 operationele
processen en subprocessen geïnventariseerd, waarvan er 13 in een model werden gegoten en
2 volledig werden gedocumenteerd.
Het FSO gebruikt voornamelijk de intern ontwikkelde Client/Server-applicatie. Door deze
interne aanpak kan het de ontwikkelingen in de hand houden en soepel aanpassen.

10 Gemiddelde berekend door het Rekenhof op basis van de notulen van vijf aselect gekozen vergaderingen tussen
2011 en 2017.
11 Bijvoorbeeld het team Afroming (zie punt 2.2.3).
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1.3

Audit

1.3.1 Reikwijdte
Het Rekenhof heeft het proces van de verwerking van de vergoedingsdossiers gecontroleerd
en gekeken naar de risicozones en de mogelijke verbeteringen van het beheer, de wetgeving
en de reglementering. Het heeft onderzocht in hoeverre het FSO zijn opdrachten kan
vervullen met de geïnde bijdragen, hoe de bijdragepercentages worden bepaald die de
werkgevers moeten betalen en welke rol het FSO speelt in de financiering van een deel van
de tijdelijke werkloosheid.
1.3.2 Onderzoeksvragen, methode en normen
Het Rekenhof heeft zijn onderzoek opgebouwd aan de hand van de volgende
onderzoeksvragen:
1	Hoe zorgt het FSO ervoor dat het werknemers correct en binnen een redelijke termijn vergoedt?
2	Kan het FSO met de huidige financieringswijze zijn opdrachten op een duurzame
manier vervullen?
Het Rekenhof heeft de documenten en processen in verband met de verschillende etappes
voor en na de sluiting van een onderneming onderzocht tot aan de vergoeding door het
FSO.
Het heeft de notulen van het beheerscomité en van het bijzonder comité onderzocht en de
adviezen van de Nationale Arbeidsraad over het bepalen van de bijdragepercentages.
Het heeft gesprekken gehad met de leidend ambtenaren en met de dossierbeheerders,
die ook vragenlijsten kregen voorgelegd. Tot slot heeft het dossiers van werknemers en
werkgevers geanalyseerd.
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe het FSO het normenkader interpreteert dat bestaat
uit de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, het koninklijk
besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting
van de ondernemingen, de wetten en besluiten die met die teksten verbonden zijn en de
parlementaire stukken in dat verband.
De audit verwijst naar de bestuursovereenkomst 2016-2018 van de RVA, de jaarverslagen in
verband met die bestuursovereenkomst en het operationeel plan 2018.
1.3.3 Vroegere audits
Het FSO heeft in 2012 bij de firma Deloitte12 een audit besteld van de risico’s die samenhangen
met het proces van de vergoeding van de werknemers. De aanbevelingen van die audit
komen in hoofdstuk 2 aan bod.

12 Deloitte, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Aanbevelingen m.b.t. de interne controle optimalisatie van de financiële
opdrachten, mei 2012, 27 p., niet gepubliceerd.
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Het Rekenhof heeft in zijn Boek 2011 over de Sociale Zekerheid bovendien de impact van de
crisis op de financiering van het FSO en zijn tegemoetkoming voor tijdelijke werkloosheid
onderzocht 13. De conclusies van die audit dienen als basis voor hoofdstuk 3.
Het FSO laat tot slot zijn werking periodiek evalueren door een privéfirma aan de hand van
het EFQM-referentiekader 14.
1.3.4 Onderzoeksverloop
8 maart 2018

Aankondiging van de audit bij de minister van Werk, Economie
en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, en bij de administrateur-generaal van het FSO

April-augustus 2018

Uitvoering van het onderzoek

27 maart 2019

Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van Werk,
Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, en
naar de administrateur-generaal van het FSO

24 april 2019

Antwoord van de administrateur-generaal van het FSO

3 mei 2019

Antwoord van de minister van Werk, Economie en Consumenten,
belast met Buitenlandse Handel

1.3.5 Antwoord van het FSO
Het FSO beaamt het merendeel van de vaststellingen, conclusies en aanbevelingen van het
Rekenhof.
In verband met de duurzame financiering en de valorisatie van de expertise van het FSO
om het overheidsbeleid te ondersteunen, stelt het FSO dat er verregaande analyses nodig
zijn op middellange en lange termijn. Het preciseert dat die aanbevelingen ook een politiek
akkoord vergen om de beoogde doelstellingen ten uitvoer te brengen. Het FSO zal die
analyses opnemen in zijn volgende operationeel plan en de meest dringende identificeren.
Tot slot formuleert het FSO een aantal preciseringen die in dit verslag werden verwerkt.
1.3.6 Antwoord van de minister
De minister van Werk deelt mee kennis te hebben genomen van het antwoord van het FSO
en ermee akkoord te gaan. Hij preciseert dat het FSO erop zal toezien de goede uitvoering
van de aanbevelingen op te volgen.

13 Rekenhof, “FSO: impact van de crisis op de financiering en rol bij tijdelijke werkloosheid”, Boek 2011 over de sociale
zekerheid, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2011, p. 82, www.rekenhof.be.
14 Het referentiekader European Foundation for Quality Management heeft een model ontwikkeld dat de managementaanpak, het vooruitgangsstreven, de verbetering en de controle van de prestaties analyseert. De ermee belaste firma stelt een evaluatieverslag op op basis van een zelfevaluatie en een bezoek door deskundigen.
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Hoofdstuk 2

Vergoeding van de
werknemers
Het Rekenhof onderzoekt in dit hoofdstuk of het FSO ervoor zorgt dat de werknemers
correct worden vergoed en de gelijke behandeling van de werknemers waarborgt.
De structuur van dit hoofdstuk volgt de twee voornaamste processen van het FSO.
Sluitingen worden eerst behandeld door de dienst Werkgever. Zodra het beheerscomité
of het bijzonder comité het werkgeversdossier heeft gevalideerd, behandelt de dienst
Werknemer de vergoedingsaanvragen.

Sluiting van
de
onderneming

Behandeling
van het
werkgeversdossier

Behandeling
van het
werknemersdossier

Betaling van
de vergoedingen

Het hoofdstuk behandelt vervolgens de toepassing van het Handvest van de Sociaal
Verzekerde, de gemiddelde termijn tussen de sluiting van de onderneming en de betaling
van de vergoedingen en het risico op misbruiken van de vergoedingen van het FSO.

2.1

Werkgeversdossiers

Het FSO heeft in 2017 10.460 werkgeversdossiers geopend voor:
•
9.999 faillissementen
•
317 stopzettingen
•
144 vereffeningen
Voor 5.305 van die dossiers heeft het beheerscomité een beslissing genomen, d.i. 444
dossiers per voltijdse equivalent van de dienst Werkgever.

Hoe een werkgeversdossier wordt behandeld, hangt af van het soort sluiting. Voor faillissementen opent het FSO automatisch een dossier zodra het van het faillissement op de
hoogte wordt gebracht. Bij de stopzetting van activiteiten of een vereffening wordt alleen
op vraag van een werknemer een werkgeversdossier geopend. In 2017 werden 461 dossiers
(144 vereffeningen en 317 stopzettingen) geopend op vraag van een werknemer.
2.1.1 Voorbereiding van het dossier
Het team Voorbereiding ontvangt dagelijks een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met een overzicht van de vonnissen waarin de dag voordien een faillissement werd uitgesproken. Tegelijk raadplegen de medewerkers het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) op zoek naar aanvullende informatie. Op basis van die drie bronnen voeren ze de gegevens van de failliete onderneming in

20

in de toepassing Client/Server (datum van het faillissement, naam van de curator, soort
faillissement, hoofdactiviteit enz.).
Op basis van de personeelslijst uit de KSZ genereert de Autoflux-module van de toepassing
vervolgens een fiche voor de bedienden en arbeiders die minstens twee opeenvolgende
dagen tijdens de 24 maanden vóór de sluiting in de onderneming hebben gewerkt 15. De
werknemers worden geïdentificeerd via hun rijksregisternummer. Als het FSO een
werknemer al kent, kan die informatie opnieuw worden gebruikt.
Als Autoflux geen enkele werknemer vindt in de 24 maanden vóór de sluiting, wordt het
dossier van de onderneming een “passief ” dossier genoemd. Het wordt als afgehandeld
beschouwd. Het blijft wel in het register staan voor de statistieken en kan worden
geheractiveerd, onder meer als een werknemer die men niet kende (bijvoorbeeld wegens
een vroegere gerechtelijke procedure) een aanvraag tot vergoeding indient.
Het FSO registreert vervolgens een provisionele schuldvordering in het elektronisch
centraal solvabiliteitsregister Regsol. Via dat register kunnen schuldeisers, advocaten en
belanghebbenden de elektronische insolventiedossiers bij de ondernemingsrechtbanken
raadplegen en er acties in ondernemen. Het FSO moet net als de andere schuldeisers zijn
vordering voor de sluitings- en overbruggingsvergoedingen die het heeft betaald, in dat
register opnemen16.
Het FSO heeft momenteel alleen toegang tot zijn eigen aangifte in het register. Eerstdaags
zou het door een koninklijk besluit moeten worden aangewezen als derde partij. Dan zal
het in principe alle documenten in Regsol (vonnis, notulen van inspectie, aangiften van
werknemers, enz.) kunnen raadplegen.
2.1.2 Onderzoek
Het FSO gaat vervolgens na of de onderneming voldoet aan de voorwaarden voor
de werknemers om de vergoedingen van het FSO te genieten. In 2017 heeft het
5.203 faillissementsdossiers onderzocht.
In de non-profitsector gaat het om een vereenvoudigd onderzoek. Volgens de wetgeving
mogen bij een failliet verklaarde vzw 17 immers niet de bepalingen voor overname na
faillissement worden toegepast18.
Het FSO start het onderzoek één maand nadat het faillissement is uitgesproken, of
onmiddellijk als het om een stopzetting of een vereffening gaat. Deze door het FSO bepaalde
termijn zorgt ervoor dat meer gegevens over het faillissement beschikbaar zijn. Bovendien

15 Deze termijn is bepaald door zes maanden te tellen bij de termijn vereist om de sluitingsvergoedingen te krijgen
(18 maanden vóór de wettelijke sluitingsdatum). De wettelijke sluitingsdatum kan immers vóór de effectieve sluitingsdatum liggen. Het FSO was van oordeel dat met die zes maanden de meeste werknemers konden worden
gedekt.
16 Wet van 1 december 2016, op. cit.
17 De wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX Insolventie van ondernemingen in het Wetboek
van Economisch Recht biedt de vzw’s sinds 1 mei 2018 de mogelijkheid om zichzelf failliet te verklaren.
18 Artikel 11 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
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kan het FSO intussen nagaan of het faillissement niet wordt uitgesteld, d.w.z. geannuleerd.
Hij kan echter de behandeling van het dossier langer laten duren.
Met het onderzoek wil het FSO het volgende bepalen:
•
•
•
•

het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers;
de wettelijke sluitingsdatum;
het aantal potentiële rechthebbenden;
de overname van de onderneming en de overdracht van de werknemers.

Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers (2.1.2.2) bepaalt de wettelijke
sluitingsdatum (2.1.2.3), op basis waarvan het aantal potentiële rechthebbenden kan worden
berekend (2.1.2.4).
2.1.2.1 Vraag om inlichtingen aan de curator
De dossierbeheerder stuurt eerst een vragenlijst aan de curator één maand nadat de
rechtbank het faillissement heeft uitgesproken19, om te weten of de activiteit zal worden
voortgezet, of de onderneming misschien zal worden overgenomen, of er een vermoeden van
sociale fraude is en of het faillissement in verband te brengen is met een andere sluiting20.
Die vragenlijst wordt met een gewone brief of in een elektronisch formulier verzonden.
In 2017 werd 47 % van de vragenlijsten elektronisch verzonden, in 2018 was dat 51 %.
Als de curator niet antwoordt binnen één maand, verstuurt de toepassing automatisch
een herinnering. Als de curator niet antwoordt op de herinnering, contacteert de
dossierbeheerder hem per telefoon of per brief.
Meer dan een vijfde (20,64 %) van de vragenlijsten wordt nooit teruggezonden naar het FSO,
dat andere acties moet ondernemen om de curator te contacteren. Voor een elektronisch
formulier ligt het responspercentage niet significant hoger.
De kwaliteit van de antwoorden laat bovendien te wensen over, waardoor het FSO het
merendeel van de verstrekte informatie moet verifiëren. In 2016 stelde het FSO vast dat het
antwoord van de curator in 18 % van de dossiers die het had geanalyseerd, niet beantwoordde
aan het resultaat van zijn onderzoek (overname of voortzetting van de activiteit).
Het FSO heeft in 2018 zijn vragenlijst herwerkt en zijn verzendingsbeleid gewijzigd om het
responspercentage te verbeteren. Zo heeft het de vragen over het vermoeden van sociale
fraude laten vallen, omdat de antwoorden weinig meerwaarde boden in vergelijking met
de informatie waarover het al beschikte. Sinds 1 juni 2018 verzendt het bovendien geen

19 De termijn voor het aangeven van vorderingen is over het algemeen één maand vanaf het vonnis van faillietverklaring. De schuldeiser kan niettemin enerzijds een provisionele vordering indienen als hij niet zeker is van het bedrag
van zijn vordering. Hij beschikt anderzijds nog over een jaar om zijn schuldvorderingsverklaring in te dienen, ondanks de indieningstermijn in het faillissementsvonnis (behalve de wettelijke uitzondering die de termijn met zes
maanden verlengt). Het kan dus zijn dat de curator het juiste bedrag van het passief niet kent in de maand na het
faillissementsvonnis (artikelen XX.155 en XX.165 van het Wetboek van Economisch Recht).
20 RVA, Vragenlijst curator, www.rva.be/nl/formulieren/vragenlijst-curator.
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vragenlijst meer als het van oordeel is dat een onderzoek niet nodig is omdat er geen
personeel was tewerkgesteld in de maand vóór het faillissement (20 tot 30 % van de
dossiers)21.
Die wijzigingen zouden het responspercentage van de curatoren moeten doen stijgen, maar
zullen weinig invloed hebben op de kwaliteit van de antwoorden voor meer ingewikkelde
dossiers.
De medewerkers van het FSO bellen de curatoren regelmatig op om de ontbrekende
gegevens te vragen. In uitzonderlijke gevallen bepaalt de procedure dat het FSO de rechtercommissaris die bij de ondernemingsrechtbank belast is met het faillissement op de hoogte
kan brengen als de curator op geen enkele vraag antwoordt. Het FSO geeft echter aan dat
het die procedure alleen als laatste redmiddel gebruikt.
Het Rekenhof beveelt het FSO aan de rechter-commissaris systematischer te contacteren
als de curator niet antwoordt op de vragen van het FSO. De rechter-commissaris is er
immers “in het bijzonder mee belast toezicht te houden op het beheer en de vereffening van het
faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen, in het bijzonder de afwikkeling van de
schuldvorderingen van de werknemers van de gefailleerde”22.
Antwoord van het FSO
In het kader van het project om tot kortere overnametermijnen te komen na een faillissement,
kondigt het FSO een campagne aan om de curatoren te sensibiliseren. De campagne zal
benadrukken hoe belangrijk het is het FSO de informatie te bezorgen die nodig is om een
dossier snel en correct te kunnen verwerken. Het FSO zal ook andere middelen gebruiken
(telefoon, mail) om met curatoren te communiceren en snel over de benodigde inlichtingen
te kunnen beschikken.
2.1.2.2 Gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers
De medewerker bepaalt het gemiddelde aantal werknemers tijdens de laatste vier kwartalen
vóór de sluiting van de onderneming (“referentieperiode”). De regelgeving23 vermeldt in
detail de berekeningsregels en de te gebruiken gegevensbronnen. Een eerste lijst wordt
automatisch opgesteld op basis van de gegevens in Dimona (opvragen van de werknemers
die in de twee voorgaande jaren hebben gewerkt).
De berekening gebeurt vervolgens in een Excel-bestand. Daarin voert de medewerker de
datums van in- en uitdiensttreding in van de werknemers vermeld in de onmiddellijke
aangifte van tewerkstelling die de werkgever aan de RSZ richt (Dimona). Als geen datum
van uitdiensttreding wordt vermeld, gaat de medewerker er in een eerste fase van uit dat de
werknemer tot bij de sluiting van de onderneming werkte.

21 Het gaat om dossiers waarvoor het FSO op basis van indicatoren van oordeel is dat er geen werknemers zullen zijn
waarvan mag worden aangenomen dat ze na het faillissement worden overgenomen. Die dossiers onderzoekt het
FSO manueel en de vragenlijst voor het onderzoek wordt alleen verstuurd als het FSO dat noodzakelijk acht.
22 Artikel XX.129 van het Wetboek van Economisch Recht.
23 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007.
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Zodra het jaarlijkse gemiddelde is berekend, wordt het manueel gekopieerd naar de Client/
Server-toepassing voor elk van de vier kwartalen, los van het gemiddelde van elk individueel
kwartaal. Tot slot wordt het Excel-bestand geprint, gedigitaliseerd en als bijlage opgenomen
bij het elektronisch dossier van de onderneming.
Volgens het Rekenhof bemoeilijkt het gebruik van een Excel-bestand de latere wijzigingen
van de gegevens van in- en uitdiensttreding van werknemers. Het moedigt de interne
controle niet aan en kan tot behandelingsfouten leiden. Het Rekenhof beveelt aan de
berekening van het gemiddelde aantal werknemers te integreren in de Client/Servertoepassing. Om een betere controle mogelijk te maken of ervoor te zorgen dat een andere
medewerker het dossier kan overnemen zouden de details van de berekening toegankelijk
moeten zijn, met inbegrip van de bron van de gegevens (datum van in- en uitdiensttreding)
voor elke werknemer.
Antwoord van het FSO
Het operationeel plan 2019 plant de opname van de berekening van het gemiddelde aantal
werknemers in de Client/Server-toepassing, met een functionele analyse en een geplande
implementering in 2020.
2.1.2.3 Wettelijke sluitingsdatum
Aan de hand van de wettelijke sluitingsdatum kunnen de werknemers worden geïdentificeerd
voor wie wordt aangenomen dat hun ontslag samenhangt met de sluiting van de
onderneming en die dus recht zouden kunnen hebben op een vergoeding. De regelgeving
bepaalt hoe deze datum wordt berekend. Het gaat om de eerste dag van de maand die volgt
op de maand waarin het aantal werknemers is gedaald onder een vierde van het gemiddelde
aantal werknemers die gedurende de referentieperiode werden tewerkgesteld (“wettelijk
vierde”).
Als het FSO het gemiddelde aantal werknemers tijdens de referentieperiode heeft bepaald,
moet het vervolgens de datum bepalen waarop het aantal werknemers daalt onder het
vierde van dat gemiddelde. De wettelijke sluitingsdatum wordt automatisch berekend op
basis van datums van in- en uitdiensttreding van de werknemers. In de meeste gevallen
stemt die datum overeen met de eerste dag van de maand die volgt op de sluiting van de
onderneming.
2.1.2.4 	 Potentiële rechthebbenden
Definitie
Met de potentiële rechthebbenden worden de werknemers bedoeld van wie de
arbeidsovereenkomst beëindigd werd in de interventieperiode van het FSO.
Voor de sluitingsvergoeding bedraagt die periode twaalf maanden (arbeiders) of achttien
maanden (bedienden) vóór de wettelijke sluitingsdatum en twaalf maanden na de
sluitingsdatum24. Voor de contractuele vergoedingen is die periode dertien maanden vóór
en twaalf maanden na de sluiting25.

24 Artikel 18 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
25 Artikel 36 van de wet van 26 juni 2002.
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Er zijn verschillende looptijden naargelang van de soort vergoeding en van het statuut van
de begunstigde. Dat bemoeilijkt het bepalen van de potentiële rechthebbenden en kan
leiden tot een ongelijke behandeling tussen werknemers. Met het oog op administratieve
vereenvoudiging en de gelijkschakeling van de statuten van arbeider en bediende, beveelt
het Rekenhof aan te overwegen de toekenningscriteria op één lijn te brengen voor de
vergoedingen en de statuten.
Telling van de rechthebbenden
Het Rekenhof heeft in de onderzochte dossiers vastgesteld dat het aantal potentiële
rechthebbenden niet altijd nauwkeurig wordt geraamd. In bepaalde dossiers worden
werknemers van wie het contract werd beëindigd buiten de interventieperiode, toch
opgenomen in de lijst van potentiële rechthebbenden. In andere dossiers zijn bepaalde
werknemers niet opgenomen.
Die fouten worden verklaard door de methode die wordt gebruikt om het aantal potentiële
rechthebbenden te bepalen. Voor ondernemingen van een bepaalde omvang baseert het
FSO zich op de lijst van het personeel van de KSZ voor de laatste twee jaren. Als de wettelijke
sluitingsdatum in de buurt van de faillissementsdatum ligt, kunnen werknemers van wie
het contract meer dan 18 maanden vóór de wettelijke sluitingsdatum werd beëindigd,
worden opgenomen bij de potentiële rechthebbenden. Parallel daarmee zal een werknemer
die geen twee dagen na elkaar werd tewerkgesteld (bijvoorbeeld in de horeca), niet worden
meegeteld.
De medewerkers kunnen de potentiële rechthebbenden selecteren door de personeelslijst af
te printen en vervolgens de werknemers buiten de tegemoetkomingsperiode te schrappen.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat die manuele telling tot fouten leidt (voorbeeld:
dubbeltellingen wegens verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor dezelfde
werknemer.
Het aantal potentiële rechthebbenden is een gegeven dat door het beheerscomité wordt
gevalideerd en dat voor statistische doeleinden wordt gebruikt. Het Rekenhof beveelt aan
de manier waarop dat aantal wordt bepaald, te herzien en manuele telling te vermijden.
Antwoord van het FSO
Het FSO zal nagaan of de berekening van het aantal potentiële rechthebbenden geautomatiseerd kan worden.
Individuele fiches
Het team dat het onderzoek doet, vult de fiche van elke potentiële rechthebbende aan met
de datum van in- en uitdiensttreding. Het baseert zich daarvoor op de gegevens van de
Dimona-aangiften die via de KSZ toegankelijk zijn.
Vaak wordt de datum van uitdiensttreding van de werknemer niet vermeld in Dimona omdat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen. De medewerkers moeten dan het
C4-formulier van de werknemer en de laatste multifunctionele aangiften van de werkgever
(DMFA) opzoeken. In tegenstelling tot Dimona wordt de DMFA maar één keer per kwartaal
ingevuld. Als de medewerkers ondanks hun opzoekingen geen datum van uitdiensttreding
vinden, beschouwen ze de faillissementsdatum als de uitdiensttredingsdatum.
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Als nadien blijkt dat werknemers die niet als potentiële rechthebbenden werden beschouwd,
toch in aanmerking komen voor een of meer vergoedingen, moeten die manueel worden
toegevoegd in de toepassing. Elke manuele toevoeging moet door een andere medewerker
worden gevalideerd om fraude te vermijden.
Het Rekenhof stelt vast dat de meeste gegevens over de werkgever en de potentiële
rechthebbenden manueel worden ingevoerd (kopiëren of knippen en plakken). Als gegevens
nog niet bekend zijn, worden fictieve gegevens ingevoerd in afwachting van het einde van
het onderzoek.
Het Rekenhof beveelt aan de manuele invoer te beperken en de voorkeur te geven aan
automatische opvraging van de gegevens in de KSZ. Als bovendien gegevens voorlopig of op
basis van deductie worden ingevoerd, moet dat worden gepreciseerd in de Client/Servertoepassing om te zorgen dat de gegevens niet kunnen worden hergebruikt zonder latere
verificatie. De gegevensbron moet duidelijk worden vermeld in Client/Server.
2.1.2.5

Overname van de onderneming en overdracht van de werknemers

Onderzoek van het FSO
Ook wordt onderzocht of de onderneming werd overgenomen dan wel of de werknemers
het voorwerp hebben uitgemaakt van een overdracht onder gerechtelijk gezag, van een
overgang krachtens overeenkomst26 of van een gerechtelijke reorganisatie.
In het geval van een overdracht onder gerechtelijk gezag neemt het FSO de vergoedingen
ten laste die opeisbaar zijn tussen de datum waarop de reorganisatieprocedure wordt
opgestart en de datum van de overdracht.
Bij een overname na een faillissement is het zo dat als een werknemer aanvaardt bij de
werkgever te werken die zijn onderneming heeft overgenomen, hij geen recht meer
heeft op zijn compenserende opzegvergoedingen en zijn vertrekvakantiegeld (voorschot
van het vakantiegeld). Voor die bedragen kan hij dus geen contractuele vergoedingen
aan het FSO vragen. De overgenomen werknemers verliezen bovendien het recht op
een eventuele sluitingsvergoeding. De overname opent daarentegen het recht op de
overbruggingsvergoeding die de periode van inactiviteit tussen het ontslag en de overname
dekt. De werknemer behoudt ook zijn anciënniteit voor de berekening van de bezoldiging
en van de opzegtermijn.

26 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis definieert de overgang krachtens overeenkomst als “de overgang, met
het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die
haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan.” Die overgang impliceert drie voorwaarden: een wijziging van werkgever, een overgang van onderneming of van een gedeelte van een
onderneming, een overeenkomst tussen de werkgever die zijn onderneming overdraagt en de werkgever die de
onderneming overneemt.
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Bij een overgang krachtens overeenkomst in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst
32bis27 hebben de overgedragen werknemers geen recht op een vergoeding van het FSO. De
overeenkomst bepaalt dat voor de schulden die bestaan op het moment van de overgang, er
een hoofdelijke aansprakelijkheid geldt tussen de vervreemder en de verkrijger (overnemer).
Als de nieuwe werkgever het voorwerp uitmaakt van een sluiting, hebben die werknemers
wel weer recht op een vergoeding en daarbij wordt rekening gehouden met de anciënniteit
die ze verwierven bij de vorige werkgever.
De nieuwe werkgever noch de werknemers hebben er in het algemeen belang bij het FSO
te laten weten dat er een overgang krachtens overeenkomst is in samenhang met een
sluiting. Een dergelijke overgang wordt bijgevolg niet altijd gemeld, in tegenstelling tot de
overdrachten onder gerechtelijk gezag en de gerechtelijke reorganisaties.
Om sociale fraude te bestrijden en onterechte betalingen te vermijden moet het FSO
bepalen of de sluiting van een onderneming samenhangt met een overname of een overgang
krachtens overeenkomst. Tijdens hun onderzoek verzamelen de medewerkers aanwijzingen
om daarover tot een conclusie te kunnen komen. Als er geen overeenkomst is, kan het FSO
zich baseren op een feitelijke toestand. Zo nodig kan het een beroep doen op een sociaal
inspecteur van de RVA om te onderzoeken of er een overname is of niet. Het FSO blijft
echter kampen met moeilijkheden bij zijn onderzoek, onder meer als de werknemers over
verschillende ondernemingen zijn verspreid.
Gevolgen voor de werknemer
Als het FSO concludeert dat er sprake is van een overgang krachtens overeenkomst, zijn de
vroegere werkgever en de overnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden ten aanzien
van hun werknemers. Als het FSO weigert tussenbeide te komen, wil dat echter niet zeggen
dat de overgedragen werknemers effectief de eventuele loonachterstallen van de overnemer
verkrijgen. De administratieve beslissing van het FSO is immers niet dwingend voor de
overnemer.
Werknemers kunnen bovendien alleen overbruggingsvergoedingen vragen in het geval
van een overname na faillissement en als ze minder dan een maand voor het faillissement
werden ontslagen. Als het FSO van oordeel is dat de onderneming werd overgenomen,
hebben ze bovendien geen recht op de contractuele vergoedingen (voor de loon- of
opzegachterstallen).
In een dossier uit de dienstenchequesector dat het Rekenhof heeft onderzocht, verzette
de overnemer zich tegen de beslissing van het FSO. Hij was verwonderd dat hij niet werd
gecontacteerd tijdens het onderzoek en hij beweert dat hij niets van de failliete onderneming
kende terwijl het meeste personeel ervan afkomstig was. Verschillende werknemers
die meer dan een maand vóór het faillissement werden overgedragen, hebben geen
verbrekingsvergoeding noch hun laatste loon ontvangen en zijn er dus het slachtoffer van
27 Nationale Arbeidsraad, Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst
en tot regeling van de rechten van de werknemers die niet overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 32 ter van 2 december 1986, 32 quater van 19 december 1989, 32 quinquies van 13 maart 2002 en 32 sexies van 27 september 2016, www.cnt-nar.be/CAO-COORD/
cao-032-bis.pdf.
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dat hun werkgever de beslissing van het FSO niet heeft nageleefd. Ze zullen een rechtszaak
moeten aanspannen om de niet-gestorte loonachterstallen en verbrekingsvergoedingen te
krijgen.
Het Rekenhof beveelt aan de wet te wijzigen om er, als er geen overnameovereenkomst is,
voor te zorgen dat, als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een overgang krachtens
overeenkomst, het FSO de contractuele vergoedingen aan de betrokken werknemers kan
toekennen (zonder de verbrekingsvergoedingen) en die bedragen kan terugvorderen bij de
oude en de nieuwe werkgever. Als de nieuwe werkgever de beslissing betwist, is het FSO
immers beter geplaatst dan de werknemers om de nodige gerechtelijke stappen te zetten.
De budgettaire weerslag van die aanbeveling is onder controle omdat de gestorte
vergoedingen heel waarschijnlijk worden gerecupereerd. Het FSO zou zijn vordering
immers richten tot een actieve onderneming.
2.1.3 Behandeling van de werkgeversdossiers in het beheerscomité
Als het onderzoek naar de werkgever is afgerond, wordt het dossier doorgestuurd naar het
beheerscomité van het FSO. Dat valideert al dan niet de voorstellen om de wetgeving op
de sluiting van ondernemingen voor die werkgever toe te passen. Er wordt een lijst met alle
voorstellen van beslissing aan het beheerscomité voorgelegd.
Het Rekenhof heeft de dossiers onderzocht waarin een nieuwe beslissing de vorige annuleert
en vervangt. Er zijn drie redenen die de nieuwe beslissing rechtvaardigen:
•
•
•

nieuwe beslissing van de RSZ (bijv.: niet-onderworpenheid van de werknemer);
wijziging van de beslissing ingevolge nieuw ontvangen informatie;
fout van het FSO.

In het eerste geval wordt een afzonderlijke nota over de dossiers aan het beheerscomité
voorgelegd. In de andere gevallen wordt geen afzonderlijke nota opgesteld en worden de
dossiers opgenomen in de collectieve lijst met de vermelding “annuleert en vervangt”
zonder verdere precisering.
Het Rekenhof beveelt aan voor alle nieuwe beslissingen een afzonderlijke nota aan het
beheerscomité voor te leggen om de redenen in detail toe te lichten, om zo transparante
beslissingen te kunnen garanderen.
Antwoord van het FSO
Het FSO is bereid voor een afzonderlijke nota te zorgen om de dossiers in kwestie te
identificeren.
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2.1.4 Betaling van de sluitingsvergoeding
In 2017 werd 9,2 miljoen euro vergoedingen betaald aan 5.582 begunstigden, d.i een
gemiddelde vergoeding van 1.639,66 euro per begunstigde.

2.1.4.1 Doelstelling
Bij een sluiting van een onderneming moet de werkgever een forfaitaire sluitingsvergoeding
betalen. Die wordt berekend op basis van de leeftijd en de anciënniteit van de werknemer in
de onderneming. Ze beloopt 163,22 euro28 vermenigvuldigd met de som van het aantal jaren
anciënniteit (begrensd op 20 jaar) en het aantal leeftijdsjaren boven 45 jaar (maximaal 19).
Die bedragen worden geïndexeerd29.
In 1966 wilde de wetgever een specifieke vergoeding toekennen aan de werknemers van
wie de beëindiging van de overeenkomst “haar oorsprong vindt in het vooruitzicht of in de
verwezenlijking van de sluiting van een onderneming”30. De wet van 26 juni 2002 herneemt
dat beginsel. De toekenningsvoorwaarden werden geleidelijk aan verruimd.
2.1.4.2 Procedure
De wet bepaalt dat de werkgever de sluitingsvergoeding uitbetaalt binnen een periode
van vijftien dagen volgend op de sluiting of het ontslag 31. Na die termijn moet het FSO de
werknemer vergoeden en het gestorte bedrag vervolgens bij de werkgever terugvorderen.
De sluitingsvergoeding wordt berekend door de dienst Werkgever omdat ze zonder vraag
van de werknemer wordt toegekend.
Als de sluiting plaatsvindt in het kader van een faillissement of vereffening gaat het FSO
ervan uit dat de werkgever geen enkele vergoeding zal hebben betaald, aangezien de
curator of de vereffenaar de verplichtingen van de werkgever overneemt. Als de sluiting in
het verleden plaatsvond, verifieert de dienst Werkgever bij de curator of bij de vereffenaar
of de sluitingsvergoeding werd toegekend.
Het Rekenhof stelt vast dat de sluitingsvergoeding automatisch32 wordt uitbetaald,
gemiddeld binnen 30 dagen na het beheerscomité, wat een goede praktijk is.
2.1.4.3 Toekenningsvoorwaarden
Een medewerker onderzoekt eerst of de onderneming voldoet aan de wettelijke en
reglementaire voorwaarden. Hij baseert zich op het gemiddelde aantal tewerkgestelde
werknemers tijdens de referentieperiode en de wettelijke sluitingsdatum, twee gegevens
die bij het onderzoek werden vergaard.

28 Bedrag op 1 september 2018.
29 Een werknemer van 50 jaar met 15 jaar anciënniteit zal bijvoorbeeld recht hebben op 163,22 * (5 + 15).
30 Parl. Stuk Kamer, 19 april 1966, Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen
worden bij sluiting van ondernemingen, DOC 166 (1965-1966), nr. 1, p. 6 en p. 20, www.dekamer.be/digidoc/DPS/
K2003/K20031610/K20031610.PDF.
31 Artikel 26 van de wet van 26 juni 2002.
32 In 2017 had het FSO 33.132 euro niet verschuldigde bedragen betaald, d.i. slechts 0,3 % van de sluitingsvergoedingen.
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Grafiek 1 – Schema om bij de werkgever na te gaan of de voorwaarden voor de toekenning van een
sluitingsvergoeding vervuld zijn
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Bron: Rekenhof
Als de voorwaarden bij de werkgever vervuld zijn, bepalen de medewerkers welke
werknemers recht hebben op die vergoeding. Die werknemers moeten zich niet alleen in de
bovenvermelde interventieperiode bevinden, maar ook:
•
•
•

met een contract met onbepaalde duur in de onderneming zijn tewerkgesteld;
minstens één jaar ononderbroken anciënniteit bij de werkgever hebben (behalve
uitzondering);
bij de overname van de onderneming na faillissement niet zijn overgenomen door de
overnemer.

Voor ondernemingen met vijf tot negentien werknemers zullen alleen werknemers van wie
de ex-werkgever failliet verklaard werd, recht hebben op de sluitingsvergoeding van het
FSO. Volgens het FSO berust die regel op het feit dat werknemers in ondernemingen met
tussen vijf en negentien werknemers die niet failliet zijn verklaard maar gewoon sluiten,
eventueel de mogelijkheid hebben met hun werkgever over voordelen te onderhandelen die
het recht op de sluitingsvergoeding zouden kunnen compenseren.
Het Rekenhof stelt vast dat met de toekenningscriteria niet alle door een sluiting getroffen
werknemers kunnen worden gedekt. In ondernemingen met meer dan twintig werknemers
waarvan de wettelijke sluitingsdatum ver voor het faillissement ligt, krijgen enerzijds werknemers die lang voor de sluiting werden ontslagen en van wie het ontslag waarschijnlijk niet
samenhangt met het faillissement die vergoeding spontaan toegekend, zelfs als ze een job
hebben gevonden. Anderzijds vallen werknemers buiten de mogelijkheid om die vergoeding te krijgen terwijl ze rechtstreeks door de sluiting getroffen zijn. Dat is bijvoorbeeld het
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geval voor de non-profitsector 33, voor werknemers met een contract van bepaalde duur, voor
ondernemingen met minder dan vijf werknemers34 of voor ondernemingen met minder dan
twintig werknemers in vereffening of waarvan het faillissement na het ontslag van het personeel werd uitgesproken35.
Deze verschillende behandelingen komen voort uit de historische ontwikkeling van de
vergoedingen die het FSO uitbetaalt. Ze kunnen dan wel worden verklaard, maar zijn
niet noodzakelijk nog gepast. Voor het Rekenhof is het wenselijk dat het FSO nagaat of
de criteria voor de toekenning van de sluitingsvergoeding die te maken hebben met het
aantal werknemers, het type sector (non-profit) en het type contract (van bepaalde duur),
nog verantwoord zijn in de hedendaagse economische en sociale context. Zo nodig moet
het FSO hervormingen voorstellen die overeenstemmen met zijn bestaansreden, nl. de
werknemers vergoeden die te lijden hebben onder de sluiting van een onderneming. Als er
ongelijke behandelingen blijven, zouden die beter verantwoord moeten worden.
2.1.5 Controle van de kwaliteit van de behandeling van de werkgeversdossiers
De kwaliteit van de werkgeversdossiers wordt enerzijds onderzocht door het teamhoofd en
anderzijds op basis van steekproeven.
Ten eerste kunnen medewerkers vragen dat het teamhoofd hun dossier zou nakijken. Die
mogelijkheid is echter beperkt omdat hij toezicht moet uitoefenen op veertien medewerkers.
Van de 5.305 werkgeversdossiers die in 2017 aan het beheerscomité werden voorgelegd,
waren maar 1.088 dossiers (20,5 %) geverifieerd door het teamhoofd. Het diensthoofd
moet bovendien de voorstellen van beslissing bij het opstellen van elke collectieve lijst36
valideren, voornamelijk voor ingewikkelde kwesties zoals gerechtelijke vervolgingen en
reorganisaties. Volgens het verslag van Deloitte37 is die validering meer een formaliteit dan
een echte controle.
Ten tweede heeft het FSO een controle achteraf ingesteld voor een aselect gekozen aantal
dossiers (Statistical Process Control). Bij die controle wordt nagegaan of de medewerkers
van elk team de werkprocedures in acht nemen.
De controles 2017 leverden de volgende resultaten op:
•

•

Wat de voorbereiding betreft, werden op 508 gecontroleerde dossiers 48 fouten
vastgesteld, d.i. een conformiteitspercentage van 90,6 %. Een deel van de fouten zou
kunnen worden vermeden door de manuele invoer te beperken.
Wat het onderzoek betreft, werden 34 fouten op 682 gecontroleerde dossiers vastgesteld,
d.w.z. dat 95 % van de dossiers correct werd behandeld. Die fouten hebben een

33 In 2015 telde de non-profitsector 7,87 % van alle werknemers. Het aantal werknemers in de non-profitsector is met
19 % gestegen tussen 2008 en 2015 (Bron: Centre de ressources pour le social).
34 In 2016 stelden ondernemingen uit de profitsector met minder dan vijf werknemers 9,5 % van de werknemers
tewerk (Bron: Statbel).
35 Volgens het FSO geldt die hypothese voor ongeveer een derde van de ondernemingen met minder dan twintig
werknemers.
36 De collectieve lijsten zijn de documenten die in het beheerscomité worden voorgesteld met een voorstel van beslissing voor elke werkgever (zie punt 2.1.3).
37 Deloitte, op. cit.
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•

grotere weerslag omdat ze een rechtstreekse invloed kunnen hebben op de rechten op
vergoedingen voor de werknemers.
Wat de sluitingsvergoedingen betreft, werden 24 fouten vastgesteld op
1.043 gecontroleerde dossiers, d.i. 97,7 % correct behandelde dossiers. De helft van de
vastgestelde fouten heeft een invloed op de rechten van de werknemer of op het bedrag
van de vergoedingen.

De vastgestelde fouten worden over het algemeen nadien gecorrigeerd en impliceren dus
niet noodzakelijk een foute beslissing.
Het FSO heeft de controle van de werkgeversdossiers ontwikkeld zoals opgenomen in
de bestuursovereenkomst 2016-2018. In de volgende bestuursovereenkomst zouden
doelstellingen moeten worden opgenomen voor de behandeling van de werkgeversdossiers.

2.2

Werknemersdossiers

In 2017 werden 17.950 werknemersdossiers behandeld, d.i. gemiddeld 1.051
dossiers per voltijdse equivalent van de dienst Werknemer.

De behandeling van het dossier van een werknemer begint bij de ontvangst van een aanvraag
voor vergoeding en eindigt bij de betaling van de vergoeding. Elk werknemersdossier is
gekoppeld aan een werkgeversdossier.
2.2.1 Ontvangst van de aanvraag van de werknemer
2.2.1.1 Formulier F1
Een werknemer moet voor alle vergoedingen behalve de sluitingsvergoeding een vergoeding
bij het FSO aanvragen via het formulier F1. De gegevens die automatisch worden opgevraagd
bij de behandeling van het werkgeversdossier, worden hergebruikt.
Voor die vergoedingen moet de werknemer vooraf een schuldvordering indienen bij de griffie
van de ondernemingsrechtbank die het faillissement of de vereffening heeft uitgesproken.
De curator of de vereffenaar moet de schuldvordering verifiëren en als hij ze aanvaardt, ze
opnemen in het passief van de onderneming 38. De ondertekening van het formulier F1 door
de curator of de vereffenaar volstaat om te stellen dat de schuldvordering werd ingediend.
Als het formulier F1 niet kon worden ondertekend door de curator, bijvoorbeeld omdat het
faillissement wordt afgesloten in minder dan één maand na de uitspraak ervan, moet de
werknemer bewijzen dat hij een schuldvordering tegen de onderneming heeft (bijv. een
mail van de curator die bevestigt dat de schuldvordering is aanvaard, vonnis enz.).

38 Artikel XX, 155, §  1, van het Wetboek van Economisch Recht.
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Rol van de curatoren
De termijnen en de kwaliteit van de behandeling van de dossiers door het FSO (aanmaken
van het werkgeversdossier, recuperatie van de vorderingen) worden beïnvloed door de
manier waarop de curatoren het dossier van de failliete onderneming beheren.
Ze moeten de verplichtingen van de werkgever op zich nemen en de DMFA- en Dimonaaangiften van de onderneming invullen. De curator moet actief en prioritair meewerken
aan het vaststellen van de schuldvordering van de werknemer 39. Ze moeten de vorderingen 40
van de werknemers die volledig of voor een provisioneel bedrag aanvaard zijn, onmiddellijk
bezorgen aan het FSO.
Naast hun honorarium kunnen de curatoren een forfaitair bedrag van 56,29 euro per
werknemer vragen om de sociale documenten op te stellen.
2.2.1.2 Registratie van de F1-formulieren
Het F1 moet eerst manueel worden ingevoerd in de Client/Server-toepassing. Als het
FSO de aanvragen tot vergoeding van de werknemers of hun vakbond ontvangt, gaan de
medewerkers na of er al een onderzoeksdossier over de werkgever bestaat. Als het FSO niet
op de hoogte is van de sluiting, moet het fonds eerst het werkgeversonderzoek aanvatten
voordat het gevolg kan geven aan de aanvraag tot vergoeding.
2.2.1.3 Project e-F1
Vakbonden kunnen sinds 2016 het F1-formulier elektronisch invullen (e-F1). De procedure
is echter onvolledig omdat het formulier nog steeds moet worden geprint, ondertekend en
op papier moet worden toegezonden aan het FSO.
De rechtstreekse invoer van bepaalde gegevens door de vakbonden vermijdt bepaalde
leesfouten. Niet alle informatie wordt echter elektronisch ingevuld. Het rekeningnummer
van de werknemer wordt regelmatig met de hand toegevoegd, wat risico’s kan inhouden.
Het FSO wenst het e-F1 te koppelen aan het centraal solvabiliteitsregister Regsol. Er zijn
twee processen: het aangeven van schuldvorderingen in Regsol en het indienen van F1formulieren. In de toekomst zal het indienen van schuldvorderingen via de applicatie
e-F1 ook dienst doen als verplichte Regsol-aangifte. Daardoor zou op termijn automatisch
een F1 kunnen worden ingediend zodra de curator de vordering heeft gevalideerd.
Op termijn zou het e-F1 rechtstreeks moeten kunnen worden gebruikt door de werknemers
die dat wensen en zou het moeten vermijden dat een papieren kopie moet worden verstuurd.
Het Rekenhof beveelt aan dat project zo snel mogelijk te voltooien. De audit van Deloitte in
2012 heeft bovendien gewezen op belangrijke risico’s bij het invoeren van de gegevens over
werknemers. Als het project e-F1 slaagt, zal het de mogelijkheid bieden dat risico voor de
elektronische formulieren te dekken en tijd vrij te maken voor het invoeren en controleren
van de resterende formulieren.

39 Artikel XX.132 van het Wetboek van Economisch Recht.
40 Artikel XX.161 van het Wetboek van Economisch Recht.
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Antwoord van het FSO
Het FSO is van plan ervoor te zorgen dat werknemers de applicatie e-F1 kunnen gebruiken.
Het zal die in een tweede fase ontwikkelen.
2.2.2 Berekening van de vergoedingen
Zodra de gegevens van formulier F1 zijn ingevoerd in de Client/Server-toepassing,
bepaalt het team Berekening het bedrag van de vergoedingen, met uitzondering van de
sluitingsvergoeding.
2.2.2.1

Contractuele vergoeding

Het FSO heeft in 2017 184 miljoen euro contractuele vergoedingen uitbetaald aan
15.882 werknemers, d.i. meer dan 90 % van de totale uitbetaalde vergoedingen.

Definitie van contractuele vergoeding
De contractuele vergoeding zoals het FSO die beoogt, vloeit voort uit de arbeidsrelatie
tussen de werknemer en de werkgever. Ze dekt alle door de werkgever verschuldigde
bezoldigingen, vergoedingen en voordelen die de werknemer niet heeft ontvangen. Ze
bestaat dus uit het loon, het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de verbrekingsvergoedingen
en alle andere voordelen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, een collectieve
of individuele arbeidsovereenkomst, of de wetgeving (bijv.: premies, maaltijdcheques,
verplaatsingskosten, aanvullend pensioen in het kader van een groepsverzekering, enz.).
De wet voorziet bovendien in een specifieke vergoeding voor de vakbondsafgevaardigden,
de vertegenwoordigers van het personeel in de ondernemingsraad en in het comité voor
preventie en bescherming op het werk 41.
De werknemer moet in het F1-formulier aangeven of hij een voorschot heeft ontvangen op
de niet-ontvangen bezoldigingen. Vervolgens vult hij het formulier in met de gevraagde
bedragen (bruto of netto) en de verantwoording van die bedragen. De handtekening van de
curator of de vereffenaar op het F1 bevestigt dat de schuldvordering werd aanvaard.
Nazicht van de vergoeding door het FSO
Het FSO is van oordeel dat het begrip loon dat wordt gebruikt om de contractuele
vergoedingen te berekenen, specifiek is voor de wetgeving over sluitingen en moet worden
beoordeeld los van de definities in andere sociale wetten42.
Het bedrag van de vordering die de curator heeft erkend, stemt niet noodzakelijk overeen
met het bedrag van de contractuele vergoeding waarop de werknemer aanspraak kan
maken. Het FSO herberekent dus systematisch het bedrag dat op het F1 vermeld staat en
dat de curator heeft aanvaard.
Voor de berekening van de contractuele vergoedingen moet worden teruggegrepen naar
alle individuele en collectieve overeenkomsten die een invloed hebben op het loon of de

41 Artikel 35, §   1, 2°, van de wet van 26 juni 2002.
42 Onder meer de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.
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voordelen toegekend aan de werknemer. De berekening is ingewikkeld omdat elke situatie
specifiek is. Dat vormt een grote werklast voor het FSO.
Elke nieuwe bepaling in het sociaal recht kan bovendien de berekening van de contractuele
vergoeding wijzigen. Het FSO moet bepalen of en in hoeverre met de nieuwe bepaling
rekening moet worden gehouden43.
Berekening van de vergoeding door het FSO
Het FSO beschikt over een marge bij de berekening van de contractuele vergoeding. Interne
regels die onder meer op de rechtspraak zijn gebaseerd, bepalen de te hanteren methode.
Deze ingewikkelde werkwijze kan tijdrovend zijn en tot fouten aanleiding geven.
In de notulen van een werkgroep met daarin het FSO en de vakbonden, wordt gesteld dat de
schuldvordering vaak niet eenvormig wordt opgesteld, en dat bijgevolg niet alle werknemers
hetzelfde bedrag ontvangen in het kader van eenzelfde faillissement. Dat kan enerzijds
worden verklaard door de verschillende berekeningsmethodes en interpretaties tussen
de vakbonden, de curatoren en het FSO, en door de verschillende berekeningsmethodes
tussen de vakbonden onderling; en anderzijds door de niet-eenvormige indiening van de
schuldvordering (wat de vergoedingen betreft)44.
Verschillende werknemers van eenzelfde onderneming waarvan de voorwaarden identiek
zijn, kunnen dus een F1-formulier indienen met een andere berekening van de gevraagde
vergoedingen. De dienst moet dan de voorgestelde berekening corrigeren.
In het licht van deze vaststelling organiseert het FSO vergaderingen met de vakbonden om
de berekening van de vergoedingen te uniformeren en latere correcties te vermijden. Het
FSO stelt ook een leidraad voor de vakbonden op om de berekening van de verschillende
delen van de contractuele vergoeding uit te leggen. Die leidraad is echter niet bedoeld om te
worden meegedeeld aan andere instanties dan de vakbonden (curatoren, advocaten enz.).
Het FSO heeft op zijn website een document (het zogeheten “elektronisch boek”)45 gepubliceerd dat in detail uitlegt hoe de wet op de sluiting van de ondernemingen moet worden
toegepast, maar dat juridische document is voor de werknemers niet gemakkelijk te gebruiken.
Het Rekenhof stelt vast dat de verheldering en uniformering van de berekening van de
contractuele vergoedingen noodzakelijke voorwaarden zijn om te zorgen voor een gelijke
behandeling van de begunstigden. Het beveelt aan de belangrijkste interpretaties van de
regelgeving aan het beheerscomité voor te leggen. Indien nodig, dient het FSO een wijziging
van de regelgeving voor te stellen om te zorgen voor rechtszekerheid en een eenvormige
toepassing van de regels.

43 Zo beschouwt het FSO de werkbonus als loon. Zelfs als die niet wordt aangevraagd in het F1, moet de dienst hem
in aanmerking nemen, op voorwaarde echter dat het bedrag wordt vermeld in de loonfiche van de werknemer en
de dienst over die loonfiche beschikt.
44 Werkgroep FSO-vakbonden, document “Réunion du 28 septembre 2017: discussion/consensus concernant les difficultés rencontrées dans le cadre du processus actuel”.
45 RVA, K. Florizoone & C. Fréhis, Analyse approfondie de la législation relative aux fermetures d’entreprises, 15 januari 2018, 523 p., https://www.rva.be/nl/elektronisch-boek.
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Antwoord van het FSO
Het FSO verklaart uniforme berekeningsregels toe te passen. Omdat er soms divergenties
zijn tussen de vakbonden of zelfs binnen eenzelfde vakbond, is het FSO in 2018 in nauw
overleg met die partners beginnen werken aan een uniformering van de regels voor het
berekenen van de contractuele vergoedingen. Die regels zullen ook ter validering worden
voorgelegd aan de curatoren, waarna ze ter definitieve goedkeuring zullen worden
voorgelegd aan het beheerscomité. De advocaten kunnen het elektronisch boek inkijken,
dat regelmatig wordt bijgewerkt.
Automatisering van de berekening
Het FSO heeft in zijn operationeel plan 2018 ingeschreven de regels voor de berekening
van de meest gevraagde contractuele vergoedingen (minstens drie) op wettelijk en
sectoraal niveau te uniformeren in overleg met de partners. De verbrekingsvergoeding
is de eerste contractuele vergoeding die werd geselecteerd. De berekening ervan (die
vroeger in Excel gebeurde) zal worden geautomatiseerd en in de Client/Server-toepassing
worden geïntegreerd om een correcte en onpartijdige behandeling te garanderen. Voor
elke berekening moet men het immers eens zijn over de interpretatie en de te gebruiken
gegevens. Het Rekenhof beveelt aan ook andere delen van de contractuele vergoeding
automatisch te berekenen.
Antwoord van het FSO
Het FSO heeft in zijn operationeel plan 2019 ingeschreven dat de berekening van
de verbrekingsvergoeding, waarover een akkoord werd bereikt met de vakbonden,
geautomatiseerd wordt en wordt opgenomen in de Client/Server-toepassing. Hetzelfde
geldt voor de bedragen die werknemers moeten terugbetalen aan het FSO.
Maxima van de vergoedingen
Het bedrag van de contractuele vergoedingen dat het FSO ten laste neemt, is begrensd.
In 2007 heeft een koninklijk besluit 46 de maximumbedragen aanzienlijk vereenvoudigd
door een totaal brutobedrag vast te leggen van 23.000 euro voor dat jaar, van 24.000 euro
voor 2008 en van 25.000 euro vanaf 200947. In dat bedrag zijn de loonachterstallen en de
andere voordelen beperkt tot 6.750 euro en het vakantiegeld van bedienden tot 4.500 euro.
Het saldo bestaat uit de compenserende verbrekingsvergoedingen of de eventuele
overbruggingsvergoeding (zie volgend punt).
Het gaat om brutobedragen (ze omvatten de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen
ten laste van de werknemers). Aan die bedragen moeten de bijdragen worden toegevoegd
die de werkgevers betaald hebben. De sluitingsvergoeding en de bedrijfstoeslag worden
niet in aanmerking genomen bij de toepassing van het maximumbedrag, maar de
overbruggingsvergoeding wel.

46 Koninklijk besluit van 3 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van
de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
47 Koninklijk besluit van 6 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet
van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, wat betreft het maximumbedrag van de betalingen uitgevoerd door het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.
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Het Rekenhof stelt vast dat die maximumbedragen niet worden geïndexeerd en niet
meer werden herzien sinds 200948. Door de inflatie is de werkelijke waarde van het
maximumbedrag de laatste tien jaar dus verminderd. De werkelijke waarde kwam in
2018 overeen met 21.190,74 euro uit 2009. Het Rekenhof beveelt het FSO aan na te gaan of
deze bedragen adequaat blijven voor de nagestreefde doelstellingen en, zo nodig, voor te
stellen ze aan te passen.
2.2.2.2 Overbruggingsvergoeding
In 2017 werd een overbruggingsvergoeding van gemiddeld 3.641,94 euro betaald aan
440 begunstigden voor 1,6 miljoen euro in totaal.

De overbruggingsvergoeding dekt het loon van de werknemer tussen het faillissement
van de onderneming en zijn aanwerving door de werkgever die het actief van de failliete
onderneming heeft overgenomen. Ze wordt alleen toegekend aan werknemers die minder
dan één maand vóór het faillissement werden ontslagen en die niet gewerkt hebben
tussen hun ontslag en hun aanwerving door de overnemer. De opzegging mag bovendien
niet volledig gedaan of uitbetaald zijn. Een overbruggingsvergoeding moet net zoals een
contractuele vergoeding door de werknemer worden aangevraagd. Ze wordt op dezelfde
wijze berekend als een contractuele vergoeding.
Een overbruggingsvergoeding moet worden aangevraagd met het formulier F1 en niet
met een specifiek formulier, maar het formulier F1 vermeldt de overbruggingsvergoeding
niet. Als de onderneming wordt overgenomen, kent het FSO de overbruggingsvergoeding
alleen toe aan de overgenomen werknemers die een F1 hebben ingediend om contractuele
vergoedingen te vragen, ook al heeft het FSO weet van andere werknemers die voldoen aan
de voorwaarden om de overbruggingsvergoeding te krijgen.
Het Rekenhof is van oordeel dat het F1-formulier specifiek de overbruggingsvergoeding zou
moeten vermelden. Werknemers die alleen op die vergoeding recht hebben, kunnen die
dan afzonderlijk aanvragen.
Antwoord van het FSO
Om recht te hebben op de overbruggingsvergoeding moet de overgenomen werknemer
recht hebben op een verbrekingsvergoeding die niet volledig werd betaald. De werknemer
moet op het F1-formulier dus een verbrekingsvergoeding vragen, veeleer dan een
overbruggingsvergoeding. Het FSO betaalt die vergoeding zodra de toekenningsvoorwaarden
vervuld zijn, zonder dat de werknemer erom hoeft te vragen. Bovendien kan het zijn dat
er nog geen beslissing van het beheerscomité is over een overname na faillissement op het
moment dat de aanvraag wordt ingediend. De werknemer weet dus zelf niet of hij wordt (of
zal worden) overgenomen.

48 Het maximumbedrag zou 29.140,95 euro bedragen op 1 januari 2018 als het was geïndexeerd. In 2017 hadden
1.804 werknemers het maximumbedrag bereikt, d.i. nagenoeg 12 % van de vergoede werknemers. De indexering
van het maximumbedrag zou een extra uitgave van ongeveer 7,4 miljoen euro vertegenwoordigd hebben.
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Commentaar van het Rekenhof
Voor de duidelijkheid zou op het F1-formulier niettemin vermeld moeten worden dat er een
overbruggingsvergoeding bestaat.
Het Rekenhof beveelt ook aan dat het FSO systematisch de werknemers zou verwittigen
die een overbruggingsvergoeding zouden kunnen vragen, als het wordt ingelicht over een
overname.
Bovendien komt de non-profitsector volgens de wet niet in aanmerking voor die vergoeding.
Het Rekenhof beveelt het FSO aan na te gaan of de bepalingen over de overname na een
faillissement ook op de non-profitsector kunnen worden toegepast en, zo nodig, voor te
stellen de wet aan te passen. Als een ongelijke behandeling blijft bestaan, moet die beter
worden verantwoord.
2.2.2.3 Bedrijfstoeslag

In 2017 heeft het FSO aan 2.306 begunstigden, waarvan 290 nieuwe dossiers, een
bedrijfstoeslag uitbetaald voor een bedrag van 6,9 miljoen euro.

De bedrijfstoeslag (het vroegere “brugpensioen”) is een vergoeding die de onderneming
aan bepaalde werknemers op leeftijd uitbetaalt in geval van ontslag. Deze toeslag moet zijn
opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst.
Als de onderneming sluit, kunnen werknemers die de bedrijfstoeslag ontvangen of op het
punt stonden die te ontvangen, aan het FSO vragen die toe te kennen in plaats van hun
vroegere werkgever. Daarvoor moet dezelfde procedure worden gevolgd als voor de contractuele vergoedingen, aangezien het FSO de verplichtingen van de werkgever overneemt.
Er gelden specifieke voorwaarden voor de bedrijfstoeslag (leeftijd van de werknemer, bestaan van een collectieve arbeidsovereenkomst enz.). De bedrijfstoeslag moet worden aangevraagd op een specifieke pagina van het formulier F1. Overeenkomstig CAO 1749 wordt de
betaling meestal voortgezet en hoeft er dus niets berekend te worden.
Als de werknemer een vonnis toevoegt dat de werkgever veroordeelt, verifieert het FSO
niettemin of de vergoedingen kunnen worden betaald. Als het wettelijk maximumbedrag
de tegemoetkomingen van het FSO beperkt, past het FSO dat maximum toe. In een
geanalyseerd dossier werd een vonnis bij verstek50 uitgesproken en stelde het FSO vast dat het
bedrag waartoe de werkgever was veroordeeld, niet overeenstemde met het verschuldigde
bedrag (de werknemer voldeed niet aan de voorwaarden). Het FSO wijst erop dat het de
schuldvordering verifieert, in het bijzonder als het gaat om een vonnis bij verstek, en dat

49 Nationale Arbeidsraad, Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17 bis van 29 januari 1976, nr. 17 nonies van 7 juni 1983,
nr. 17 duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17 vicies van 17 december 1997, nr. 17 vicies quater van 19 december 2001,
nr. 17 vicies sexies van 7 oktober 2003,nr. 17 tricies van 19 december 2006 en nr. 17 tricies sexies van 27 april 2015,
http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-017.pdf.
50 Er wordt een vonnis bij verstek uitgesproken als de werkgever niet aanwezig is op het proces. Over het algemeen
aanvaardt de rechter dan de hele aanvraag van de werknemer zonder altijd na te gaan of ze gegrond is.
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het het vonnis niet volgt als het van oordeel is dat de voorwaarden voor zijn tussenkomst
niet vervuld zijn.
Het Rekenhof stelt vast dat het gevolg dat het FSO aan zijn verificaties en herberekeningen
geeft, ingaan tegen het principe van het gezag van gewijsde. Het beveelt het FSO dus aan
dat gezag in acht te nemen of derdenverzet aan te wenden als het niet akkoord gaat.
Antwoord van het FSO
Het FSO verklaart de vergoedingen toe te kennen overeenkomstig de wetgeving. Het zal
derdenverzet aanwenden als een vonnis bij verstek wordt uitgesproken en als de bij verstek
gevorderde en aanvaarde bedragen niet stroken met de bedragen die het FSO meent te
moeten toekennen.
Het zal voorts nagaan om hoeveel gevallen het gaat, om te evalueren welke impact het stijgende aantal geschillen bij de arbeidsrechtbanken heeft op de middelen van het FSO.
2.2.3 Uitbetaling van de vergoedingen aan derden
Het FSO berekent eerst de zogenoemde “afroming” vooraleer het de vergoedingen uitbetaalt.
Die verrichting bestaat erin na aftrek van de sociale en fiscale bijdragen het aandeel van de
vergoedingen te bepalen dat aan een derde in plaats van aan de werknemer moet worden
betaald.
Als de vergoedingen niet volledig aan de werknemer moeten worden uitbetaald, wordt de
betaling geblokkeerd en wordt het dossier opgenomen in een lijst die wekelijks naar het
team Afroming wordt gestuurd. De “afroming” behelst:
1.	de berekening van het deel van de vergoedingen dat al aan de werknemer werd
gestort in de opzeggingsperiode (provisionele werkloosheid, vergoedingen van het
ziekenfonds);
2.	de berekening van de quotiteit van de vergoedingen die toekomen aan de schuldeisers van de werknemer die zich vóór de betaling kenbaar hebben gemaakt (bijv.
schuldbemiddeling, FOD Financiën, OCMW enz.);
3.	de betaling van de vergoedingen aan een derde die de werknemer in zijn F1-formulier heeft aangewezen.
Voor de bedragen die toekomen aan de schuldeisers van de werknemers verifieert het team
de rechtsgrond die bij de aanvraag van de schuldeiser is gevoegd en de quotiteit van de vergoedingen waarop beslag kan worden gelegd. In de praktijk stelt het Rekenhof vast dat de
schuldeiser zelf het F1 kan invullen en daarin zijn subrogatierecht kan rechtvaardigen om
de vergoedingen te recupereren waarop de werknemer recht heeft.
Als de werknemer een derde aanwijst om de vergoedingen te ontvangen, stelt het team voor
die begunstigde een fiche op alsof het om een wettelijke schuldeiser zou gaan.
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De begunstigde die de werknemer aanwijst, kan bijvoorbeeld een lid van zijn gezin, zijn
vakbond, zijn advocaat of een rechtspersoon zijn.
Die praktijk kan leiden tot verwarring tussen schuldeisers die wettelijk in de rechten van
de werknemer treden, schuldeisers die een loonafstand of loonbeslag laten gelden en
begunstigden die de werknemer vrijwillig aangewezen heeft. Volgens het Rekenhof zou de
uitbetaling van de vergoedingen aan een derde op vraag van de werknemer niet op dezelfde
manier mogen worden beheerd als inhoudingen op vraag van een schuldeiser.
De verwarring tussen een wettelijke schuldeiser en een door een werknemer aangewezen
begunstigde leidt tot een risico met het rekeningnummer. Zo volgt het programma
wijzigingen van het rekeningnummer van de aangewezen begunstigden niet op, in
tegenstelling tot het rekeningnummer van de werknemer. Het Rekenhof beveelt aan de
opvolging van de rekeningnummers van de werknemers (zie hierna) door te trekken naar
de rekeningnummers van de schuldeisers en van de door de werknemer aangewezen
begunstigden.
Antwoord van het FSO
Het FSO zal de methode van de automatische opvolging van rekeningnummers uitbreiden
tot de andere wettelijke schuldeisers.
2.2.4 Controle van de kwaliteit van de behandeling van de werknemersdossiers
In het verslag van Deloitte51 werd gewezen op de voornaamste risico’s bij de uitbetaling (fout
bij de invoer en bij de goedkeuring van de ondernemingsdossier, fictieve werknemer en
fraude met het rekeningnummer).
Het FSO heeft naar aanleiding van deze audit een kwaliteitscontrole ingevoerd op basis
van de methode Statistical Process Control (SPC). Die houdt in dat een steekproef van
dossiers opnieuw geanalyseerd wordt door een andere medewerker. Het FSO heeft ook zijn
toepassing gewijzigd om de wijzigingen van bankrekeningnummers te registreren.
De bestuursovereenkomst bepaalt dat het FSO via de SPC-methode controleert “of de
beslissingen over werknemersdossiers houdende de toelaatbaarheid en berekening van
de uitkeringen werden genomen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire
bepalingen”. Het foutenpercentage moet lager liggen dan 10 % in 2016, 9 % in 2017 en 8 % in
201852. Het FSO leeft die normen na: het stelde 3,5 % fouten vast in 2016 en 3,96 % in 2017.
Het FSO heeft daarnaast andere, nauwkeurigere indicatoren ontwikkeld. Ze zijn gekoppeld
aan elke etappe van het dossier. In verband met de invoer van de F1-formulieren werden zo
82 fouten vastgesteld op 595 geanalyseerde dossiers, wat betekent dat 86,22 % van de dossiers correct werden behandeld. Voor het team Berekening waren er op 533 geanalyseerde
dossiers 80 met fouten (15 %), waaronder 49 met een fout bedrag (9,2 %).

51 Deloitte, op. cit.
52 Artikel 28 van de bestuursovereenkomst voor de periode van 2016-2018 tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
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Het Rekenhof stelt vast dat de kwaliteitscontrole een middel is om het werk van de medewerkers te controleren en tegelijk een instrument om het proces te evalueren. Het FSO
registreert echter niet de financiële weerslag van de fouten, maar enkel het percentage dossiers met een fout, ongeacht hoe belangrijk die fout is.
Het Rekenhof beveelt aan de financiële weerslag van de fouten te berekenen. Via extrapolatie
kunnen dan de verschillen tussen de gestorte en de verschuldigde vergoedingen in het
voor- en nadeel van de werknemer worden geëvalueerd.
Antwoord van het FSO
Het FSO verklaart dat het vastgestelde verschil tussen het toegekende bedrag vóór en na de
controle, sinds januari 2019 is opgenomen in de SPC-controle Werknemer.

2.3

Handvest van de Sociaal Verzekerde

Het Handvest van de Sociaal Verzekerde53 waarborgt sinds 1997 de effectieve uitoefening
van de sociale rechten, door de socialezekerheidsinstellingen een reeks algemene
verplichtingen op te leggen, onder meer:
•
•
•
•

•

de verplichting om informatie en raad te verstrekken (artikelen 3 en 4);
de verplichting om hun beslissingen te motiveren en de belanghebbenden te informeren
over de bestaande mogelijkheden tot beroep (artikelen 7, 13 en 14);
de verplichting om te beslissen uiterlijk binnen vier maanden na ontvangst van het
verzoek of na het feit dat aanleiding geeft tot het ambtshalve onderzoek (artikel 10);
de verplichting om het verzoek nauwgezet te onderzoeken, door op eigen initiatief alle
ontbrekende informatie te vergaren om de rechten van de sociaal verzekerde te kunnen
beoordelen (artikel 11);
de verplichting om verwijlintresten te betalen als de vergoedingen niet binnen de
wettelijke termijnen worden betaald(artikel 20).

Het handvest is van toepassing op elke instelling die socialezekerheidsuitkeringen toekent.
Het geldt niet alleen voor de openbare instellingen van sociale zekerheid, maar ook voor de
fondsen voor bestaanszekerheid, de ziekenfondsen, de vakbondskassen voor de uitbetaling
van de werkloosheidsuitkeringen enz.
In tegenstelling tot de RVA is het FSO niet expliciet opgenomen in het toepassingsgebied
van de wet54. De rechtbank van eerste aanleg van Turnhout beschouwde het Handvest voor
de Sociaal Verzekerde bijgevolg als niet-dwingend voor het FSO55.

53 Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde, in werking getreden op
1 januari 1997.
54 Artikel 2, 1°, a, van de wet tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde, samen gelezen met artikel
21 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
55 Arbeidsrechtbank van Turnhout, 12 maart 2010, algemene rol 09/429/A, niet-gepubliceerd vonnis.
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In de feiten past het FSO de meeste verplichtingen van het handvest toe, behalve:
•

•
•

de verplichting om te beslissen vier maanden na de ontvangst van een verzoek tot
toekenning van sociale uitkeringen, op straffe van verwijlintresten56; het handvest
bepaalt echter dat de termijn wordt geschorst als de OISZ van de betrokkene of van
een andere buitenlandse instelling niet alle gevraagde inlichtingen heeft ontvangen die
nodig zijn om zijn beslissing te nemen;
de verplichting om de middelen van beroep te vermelden in de briefwisseling met de
begunstigden;
de verplichting om de potentiële rechthebbenden proactief op de hoogte te brengen van
de mogelijkheid om een vergoeding te krijgen.

Het FSO heeft in 2017 73.703 potentiële rechthebbenden geboekt (aangegeven werknemers
in ondernemingen die in 2017 failliet zijn gegaan) en heeft 17.950 formulieren F1 ontvangen.
Bovendien werd maar 2 % van de F1-formulieren rechtstreeks door een werknemer
toegezonden. Die cijfers kunnen erop wijzen dat bepaalde werknemers de vergoedingen
waarop ze recht hebben, niet aanvragen. Om dat risico te vermijden, zouden de werknemers
moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om die vergoedingen aan te vragen.
Het Rekenhof beveelt het FSO dus aan de werknemers van de profit- en non-profitsector
proactief te informeren over de vergoedingsmogelijkheden.
Antwoord van het FSO
Het operationeel plan bepaalt dat tegen eind 2020 getroffen werknemers geïnformeerd
moeten worden zodra het faillissement is uitgesproken. Het FSO zal nagaan of de maatregel
kan worden uitgebreid tot vereffeningen en stopzettingen van activiteiten, waarvoor geen
bekendmakingsmaatregel bestaat. Om proactief te kunnen informeren, is overleg met de
vakbonden noodzakelijk.
Het Rekenhof beveelt daarnaast aan het Handvest van de Sociaal Verzekerde ook op het FSO
van toepassing te maken. Zowel de aard van de vergoedingen die het toekent als zijn nauwe
betrokkenheid bij de RVA rechtvaardigen immers dat het FSO eraan wordt onderworpen.
Het Rekenhof is van oordeel dat het fonds ondertussen de principes van het Handvest van
de Sociaal Verzekerde bij wijze van goede administratieve praktijken zou moeten toepassen.
Antwoord van het FSO
Het FSO plant in zijn operationeel plan 2019 het Handvest van de Sociaal Verzekerde te
analyseren om verbeteringen te kunnen voorstellen. Het zal meten hoeveel tijd er verstrijkt
tussen het moment waarop de aanvraag wordt ingediend en het moment waarop de vergoeding effectief wordt betaald, om na te gaan in hoeveel procent van de dossiers die termijn
wordt overschreden.

56 Artikel 10 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de Sociaal Verzekerde.
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2.4

Gemiddelde vergoedingstermijnen

In 2017 werd nagenoeg 3/4 van de betalingen meer dan 8 maanden na het
faillissement uitgevoerd. De gemiddelde termijn tussen de publicatie van het
faillissement en de uitbetaling van de vergoedingen (buiten de sluitingsvergoeding)
bedroeg 311 dagen, d.i. 10,2 maanden.

Grafiek 2 – Cumulatief percentage van betaalde vergoedingen op basis van het aantal maanden na
de sluiting
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Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van het FSO
De lange termijn is vooral aan de behandeling van het werkgeversdossier te wijten. Het FSO
moet immers afwachten om te zien of de onderneming al dan niet wordt overgenomen.
Gemiddeld kost het 7,3 maanden om een werkgeversdossier te behandelen tegenover 1 maand
voor een werknemersdossier. In 2017 beliep de gemiddelde termijn tussen de publicatie
van het faillissement en de betaling van de vergoedingen (buiten de sluitingsvergoeding)
10,2 maanden. Die gemiddelde termijn schommelt tussen 299 dagen als het F1-formulier
volledig toekomt en 336 dagen als aanvullende documenten moeten worden gevraagd. Er
kan tijd verstrijken tussen het einde van de behandeling van het werkgeversdossier en het
begin van de behandeling van het werknemersdossier, bijvoorbeeld als het F1 nog niet is
toegekomen.
2.4.1 Werkgeversdossiers
In de bestuursovereenkomst van de RVA wordt gesteld dat minstens 85 % van de werkgeversdossiers (in geval van faillissement) binnen tien maanden na de publicatie van het
faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad aan het beheerscomité moeten zijn meegedeeld57. Voor de behandeling van de andere soorten sluitingen is er geen doelstelling.

57 Artikel 26 van de bestuursovereenkomst 2016-2018.
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In 2017 haalde 91,7 % van de dossiers die norm. Van de dossiers die over die termijn van
10 maanden gingen, was 55 % geblokkeerd wegens een vermoeden van sociale fraude.
2.4.2 Werknemersdossiers
Nadat het werkgeversdossier in het beheerscomité is behandeld, beschikt het FSO wettelijk
over drie maanden om het werknemersdossier te behandelen en de betalingen uit te voeren.
De bestuursovereenkomst legt echter een ambitieuzer doel van twee maanden vast dat in
98,7 % van de dossiers werd gehaald.
De F1-formulieren worden gemiddeld 6,9 maanden na de uitspraak van het faillissement
verzonden. Werknemers of hun vertegenwoordigers weten immers dat geen enkele betaling
kan worden uitgevoerd vooraleer het werkgeversdossier in het beheerscomité is behandeld.
In de dossiers die het Rekenhof heeft geanalyseerd, is de datum waarop de werknemer het
F1-formulier heeft ondertekend gemiddeld meer dan twee maanden vroeger dan die waarop
de vakbond het formulier verzendt.
2.4.3 Inkorting van de termijnen
Europees Comité voor de Sociale Rechten – overdreven lange behandelingstermijn
In januari 2017 concludeerde het Europees Comité voor de Sociale Rechten (Raad van
Europa) dat België artikel 25 van het Europees Sociaal Handvest niet naleefde in verband
met het recht van werknemers op bescherming van hun schuldvorderingen ingeval van
insolventie van hun werkgever. Het was immers van oordeel dat de gemiddelde termijn om
de schuldvorderingen van werknemers te betalen bij insolventie van hun werkgever te lang
was58.
Ter vergelijking: een rechter die rapporteert aan de kamer voor handelsonderzoek van een
ondernemingsrechtbank moet in vier maanden tijd een dossier van een onderneming in
moeilijkheden onderzoeken, waarbij die periode met maximum vier maanden kan worden
verlengd59.
Pistes om de termijn in te korten
Naar aanleiding van het advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten, is de
hervorming van de overbruggingsvergoedingen als doelstelling in de bestuursovereenkomst
2016-2018 van de RVA opgenomen60. Aangezien die vergoeding de sluitingsvergoeding en
de contractuele vergoeding vervangt in geval van een overname, moet het FSO immers de
behandeling van de dossiers schorsen om na te gaan of de onderneming binnen zes maanden
na de sluiting wordt overgenomen en of haar personeel binnen zes maanden na overname
van het actief wordt overgenomen. Die schorsing verlengt de behandelingstermijnen.
Het FSO had in een eerste fase overwogen de overbruggingstoelage te schrappen om de
vergoedingstermijn in te korten, maar het beheerscomité heeft dat voorstel niet aanvaard.
58 Raad van Europa, Europees sociaal handvest. Europees Comité voor de sociale rechten. Conclusies 2016. België, januari 2017, 52 p., http://hudoc.esc.coe.int/app/conversion/pdf?library=ESC&id=CR_2016_BEL_
FRE&filename=CR_2016_BEL_FRE.pdf.
59 Artikel 12 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, geïntegreerd in artikel 28 van het Wetboek van Economisch Recht.
60 Artikel 29 van de bestuursovereenkomst 2016-2018.
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In april 2017 heeft het beheerscomité ermee ingestemd om de termijn voor de overname
van het actief te verminderen van zes naar twee maanden en de termijn voor de overname
van het personeel van zes naar vier maanden na de overname van het actief. De termijn kan
twee keer met twee maanden worden verlengd als de curator niet antwoordt of aangeeft
dat er nog onderhandelingen lopen. Tot slot zou de verlenging van de overnametermijn als
de gefailleerde de activiteit onder curatele voortzet, worden geschrapt. In juni 2018 heeft
het beheerscomité ingestemd met de voorstellen tot wijziging van wetteksten om die
hervorming te implementeren.
Volgens het FSO zou de snellere behandeling van de dossiers een budgettaire weerslag
van 35 à 40 miljoen euro hebben in de loop van het eerste jaar door het hoger aantal te
behandelen dossiers. Die stijging zou zich alleen in de begroting van het eerste jaar laten
voelen.
Die hervorming zou de termijnen voor vergoeding van de werknemers moeten verkorten.
Het Rekenhof is niettemin van oordeel dat daaraan de volgende maatregelen gekoppeld
zouden moeten worden:
•
•
•

werknemers en hun vertegenwoordigers aanmoedigen om het formulier F1 sneller te
bezorgen;
de berekeningen verder automatiseren en uniformeren;
in het formulier F1 preciseren welke stukken nodig zijn om het dossier te behandelen.

Antwoord van het FSO
In zijn operationeel plan 2019 heeft het FSO opgenomen de organisatorische wijzigingen
te implementeren nog voor de wijzigingswet in werking treedt. In 2018 werden al concrete
maatregelen ingevoerd. Het plan voorziet er ook in de partners te sensibiliseren voor de
nakende wijzigingen.

2.5

Misbruik

Het FSO heeft aandacht voor sociale fraude. Zo gaat het de strijd aan tegen fictieve
tewerkstelling van werknemers61 en werkt het met de RVA en de RSZ samen bij een
vermoeden van fraude om de dossiers te blokkeren tot het sociaal onderzoek is afgerond.
Als de RSZ weigert bepaalde personen als onderworpen aan de sociale zekerheid te
beschouwen, wordt systematisch een nota aan het beheerscomité voorgelegd en worden de
eventuele onverschuldigde bedragen teruggevorderd.
Het FSO is echter van oordeel dat het niet bevoegd is voor misdrijven, zoals bedrieglijke
faillissementen en georganiseerd onvermogen. Er wordt dus niets ondernomen om
dergelijke misbruiken te bestrijden.
Die inbreuken kunnen het FSO nochtans veel kosten. Werknemers van een onderneming die
vrijwillig onvermogend is geworden, ontslaan en overhevelen naar een nieuwe onderneming
zonder inkomsten, opent bijvoorbeeld het recht op vergoedingen van het FSO. Die kunnen

61 Het kan bijvoorbeeld gaan om zelfstandige bedrijfsleiders.
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moeilijk worden gerecupereerd, terwijl de werkgever de ontslagvergoedingen ten laste had
kunnen nemen. Die praktijken zijn niet noodzakelijk onwettig.
Profitsector
In verband met het vermoeden van frauduleus faillissement heeft de minister van Werk op
een parlementaire vraag geantwoord dat “er geen onderzoek door het fonds loopt naar het
frauduleuze karakter van het faillissement daar dit buiten zijn wettelijk bevoegdheidsgebied
ligt”.
Volgens de minister is het de taak van het Openbaar Ministerie een strafonderzoek te
beginnen naar het frauduleus karakter van een faillissement “op basis van de informatie
verkregen van de curator, die gebonden is dergelijke feiten bekend te maken” 62.
Op een andere parlementaire vraag antwoordt de minister dat “het de curator is die het
best geplaatst is om dergelijke bevindingen te constateren en te informeren aan de bevoegde
autoriteiten”. Hij voegt eraan toe dat het FSO de curator moet informeren als het een bewijs
of een vermoeden van fraude ontdekt, “wat in de praktijk vrijwel nooit voorkomt” 63.
Het Rekenhof herinnert eraan dat volgens het Wetboek van Strafvordering iedere ambtenaar die meent kennis te hebben van een misdaad of wanbedrijf, daarvan bericht dient te
geven aan de procureur des Konings64. Het FSO heeft bovendien een geprivilegieerd statuut door zijn expertise en doordat het toegang heeft tot informatie in samenhang met het
faillissement. Hoewel het niet bevoegd is om te oordelen of het om een frauduleus faillissement of een georganiseerd onvermogen gaat, bevindt het zich in de eerste lijn om alle
relevante informatie aan het Openbaar Ministerie mee te delen.
Het Rekenhof beveelt het FSO aan rechtstreeks aan het Openbaar Ministerie de informatie
mee te delen waarover het beschikt (bedrag van de uitbetaalde vergoedingen, identiteit
van derden-actoren die bij de sluiting betrokken zijn, enz.), die aanwijzingen kunnen zijn
voor een strafrechtelijke zaak. Deze mededeling mag geen nadelige invloed hebben op de
uitbetaling van de vergoedingen aan de werknemers die aan de individuele voorwaarden
voldoen om te worden vergoed.
Non-profitsector
In de non-profitsector wordt geen curator wordt aangesteld bij een vereffening van een vzw.
Daar bestaat dus het risico dat georganiseerd onvermogen minder gemakkelijk opgemerkt
wordt. De vereffenaar wordt over het algemeen aangewezen door de raad van bestuur van
de vzw. Hij is dus niet even onafhankelijk als een curator. Dat vergemakkelijkt het opzetten
van frauduleuze constructies om misbruik te maken van de vergoedingen van het FSO.

62 Parl. St. Kamer, 17 mei 2018, QRVA 54156, Vraag nr. 2215 van volksvertegenwoordiger W. Raskin van 18 april 2018 aan
de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel in verband met het faillissement
van het Sheraton-hotel, QO 23256, p. 149, www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0156.pdf.
63 Parl. St. Kamer, 18 juni 2018, QRVA 54160, Vraag nr. 2253 van volksvertegenwoordiger W. Raskin van 2 mei 2018 aan
de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel in verband met het FSO – Onderzoek naar frauduleuze faillissementen, QO 24055 , www.dekamer.be/QRVA/pdf/54/54K0160.pdf.
64 Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.
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Het Rekenhof heeft in een dossier vastgesteld dat de vereffenaar zelf de formulieren F1 van
de ontslagen werknemers had ingevuld en ondertekend. Die F1 wezen een andere vzw als
begunstigde van de vergoedingen aan. Die vzw had echter de verbrekingsvergoedingen
van de werknemers geprefinancierd, in ruil waarvoor ze de vergoedingen van het FSO
recupereerde. De vzw in vereffening werd in werkelijkheid gefinancierd door de vzw die als
begunstigde werd aangewezen. Bij de vereffening is die laatste gestopt met het financieren
van de vzw in vereffening en heeft zo haar onvermogen georganiseerd65. Via dat systeem
kon de begunstigde vzw de verbrekingsvergoedingen ten belope van 100.000 euro in totaal
(zonder de werkgeversbijdragen) recupereren die ze aan de werknemers had uitbetaald.
Het Rekenhof beveelt het FSO aan wijzigingen in de wet- of regelgeving voor te stellen om
constructies te vermijden waarbij de vergoedingen van het FSO in de non-profitsector voor
andere doeleinden worden gebruikt.

2.6

Betwisting van beslissingen door de vakbonden

Vakbonden kunnen aan de dienst Werkgever en de dienst Werknemer vragen stellen over
de genomen beslissingen. Die contacten kunnen leiden tot een wijziging van de beslissing,
bijvoorbeeld als de vakbond een fout vaststelt of nieuwe elementen voor het dossier
aanbrengt.
Het FSO maakt naar aanleiding van de discussie soms een uitzondering. In de notulen van
een vergadering wordt zo over een contractuele vergoeding van een werkbonus vermeld dat
het FSO in principe de eerder meegedeelde instructies toepast maar dat de directeur van
het FSO bij uitzondering heeft beslist de werkbonus toe te kennen66.
Elke vakbond communiceert op zijn eigen manier met het FSO, tijdens maandelijkse
vergaderingen of via andere kanalen (mail, telefoon, specifieke vergadering…). In principe
verwijzen de vakbonden naar hun vertegenwoordiger in het beheerscomité en als een
probleem een principieel debat vergt, wordt het naar dat beheerscomité verwezen67. De
vakbonden hebben niet alleen regelmatig contact tijdens de behandeling van de dossiers
maar betwisten soms de beslissing van het beheerscomité van het FSO.
Het Rekenhof beveelt aan dat de nieuwe beslissingen van het beheerscomité in een
afzonderlijke nota onder de aandacht worden gebracht.
Overeenkomstig het Handvest van de Sociaal Verzekerde moeten bovendien de
mogelijkheden om in beroep te gaan aan alle werknemers worden meegedeeld samen
met de gedetailleerde berekening van de vergoedingen of in de brief met de weigering om
vergoedingen toe te kennen.

65 Artikel 490bis van het Strafwetboek straft met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete
van honderd tot vijfhonderdduizend euro of met een van die straffen alleen, hij die bedrieglijk zijn onvermogen
heeft bewerkt en aan de op hem rustende verplichtingen niet heeft voldaan.
66 Notulen van de vergadering van 21 maart 2018 tussen de Confederatie van christelijke vakbonden en het FSO.
67 Zo is er een federatie van vakbonden die regelmatig vergaderingen belegt met het FSO. In 2017 hebben zij 6 keer
vergaderd en werden er 76 beslissingen betwist.
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Antwoord van het FSO
In het operationeel plan 2019 is een analyse opgenomen van het afrekeningsdocument van
de vergoedingsberekening. Daarbij is bepaald dat het FSO in de afrekening die het naar de
werknemer stuurt, vermeldt welke beroepsmiddelen er zijn.

2.7

Conclusie

Het Rekenhof heeft in dit hoofdstuk onderzocht hoe het FSO werknemers vergoed die
slachtoffer zijn van de sluiting van hun onderneming.
Het FSO leunt op grond van de aard van zijn opdrachten en zijn nauwe betrokkenheid bij de
RVA aan bij de socialezekerheidsinstellingen, maar is niet onderworpen aan het Handvest
van de Sociaal Verzekerde. In de praktijk past het FSO de meeste bepalingen ervan toe,
behalve:
•

•
•

De werknemer moet zelf alle vergoedingen behalve de sluitingsvergoeding aanvragen.
Het FSO beschikt nochtans over de gegevens van de potentiële rechthebbenden, maar
brengt die niet op de hoogte van de mogelijkheid om vergoedingen aan te vragen.
Het FSO maakt in zijn beslissingen geen melding van de manieren om in beroep te gaan.
Het FSO berekent zijn behandelingstermijnen niet zoals bepaald in het handvest
(vier maanden tussen de vergoedingsaanvraag en de beslissing) en betaalt dus geen
verwijlintresten wanneer die termijnen worden overschreden.

Het FSO heeft gemiddeld meer dan tien maanden nodig om een dossier te behandelen,
onder meer omdat het moet wachten om te weten of de werknemers door een andere
onderneming worden overgenomen. Het FSO wenst de wettelijke termijn voor de overname
van een onderneming te verkorten om de dossiers sneller te kunnen behandelen.
Omdat het FSO informatie moet krijgen van anderen, kunnen zijn taken veel tijd in
beslag nemen of ingewikkeld zijn. Om doeltreffend te zijn, moet de hervorming van de
behandelingstermijn gekoppeld worden aan een doeltreffendere communicatie met de
curatoren. Bij de behandeling van de werkgeversdossiers krijgen de medewerkers immers
bijvoorbeeld niet altijd de nodige informatie van de curatoren en moeten ze die zelf
opzoeken.
Bij de behandeling van de werknemersdossiers berekent het FSO alle gevraagde vergoedingen
opnieuw. Als die vergoedingen zijn vastgesteld door een rechter en het FSO ze wijzigt,
eerbiedigt het niet het gezag van gewijsde.
De wet dekt niet alle door een sluiting getroffen werknemers omdat ze een andere bescherming voorschrijft naargelang van de omvang en de sector van hun werkgever. In het
geval van een overgang krachtens overeenkomst kan het gebeuren dat werknemers geen
vergoeding krijgen. Met de criteria voor de toekenning van de sluitingsvergoeding kunnen
bovendien niet alle werknemers worden bereikt die getroffen worden door de sluiting van
hun onderneming. Die toekenningscriteria zouden geëvalueerd moeten worden. Als er ongelijke behandelingen blijven bestaan, moeten die beter worden gemotiveerd.
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Hoofdstuk 3

Financiering van het FSO
Dit hoofdstuk onderzoekt of het FSO met de huidige financieringswijze zijn opdrachten op
duurzame wijze kan vervullen en zijn doelstellingen kan bereiken.
Na een kort overzicht van de financieringsbronnen wordt de methode geanalyseerd die het
FSO gebruikt om de bijdragepercentages te bepalen. De tussenkomst van het FSO in de
tijdelijke werkloosheid en de conjuncturele reserves van het FSO worden ook geanalyseerd.

3.1

Financieringsbronnen

Het FSO heeft vier grote financieringsbronnen:
1. de werkgeversbijdragen op bezoldigingen: de percentages van deze bijdragen
worden elk jaar bepaald en hangen af van de sector (profit of non-profit) en
van de grootte van de onderneming (meer of minder dan 20 werknemers).
Een bijdrage met een specifiek percentage dekt het aandeel van het FSO in
de tijdelijke werkloosheid. In 2017 ontving het FSO 306,8 miljoen euro aan
werkgeversbijdragen, waarvan 162,6 miljoen euro voor de vergoedingsopdracht
en 144,2 miljoen euro om zijn aandeel in de tijdelijke werkloosheid te financieren;
2. het terugvorderen van gestorte vergoedingen: alle vergoedingen die het FSO
betaalt, moeten worden teruggevorderd bij de werkgever. Nagenoeg een vijfde
wordt effectief gerecupereerd. In 2017 recupereerde het FSO 41 miljoen euro
in 2.278 dossiers68;
3. de bijzondere compenserende bijdrage op verbrekingsvergoedingen:
sinds 1 januari 2014 moeten werkgevers deze bijdrage betalen op jaarlonen vanaf
44.509 euro. Het percentage varieert naargelang van het loon69. In 2017 ging het
om 9,2 miljoen euro. De bijdrage is bedoeld om de werkgeversbijdrage te drukken
voor kleine ondernemingen;
4. alternatieve financiering door de Staat: sinds 2005 krijgt het FSO een
alternatieve financiering van de Staat om de uitbreiding van het toepassingsveld tot
de werknemers van kleine ondernemingen te financieren70. Sinds 1 januari 2017 is

68 Dat cijfer komt uit het activiteitenverslag 2017 van de RVA.
69 Voor jaarlonen tussen 44.509 euro en 54.509 euro geldt een bijdrage van 1 %, tussen 54.509 euro en 64.509 euro
2 % en boven 64.509 euro 3 % (artikel 95 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een
eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende
maatregelen).
70 De alternatieve financiering heeft betrekking op de sluitingsvergoeding voor ondernemingen die tussen 5 en
19 werknemers in dienst hadden.
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dat krediet ingeschreven in de begroting van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg. In 2017 ging het om 3 miljoen euro.
Grafiek 3 – Evolutie 2013-2017 van de voornaamste financieringsbronnen van het FSO (in miljoen
euro)
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Bron: Rekenhof, op basis van het jaarverslag 2017 van de RVA

3.2

Bepaling van het percentage van de werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdragen op de bezoldigingen van werknemers vormen de belangrijkste
financieringsbron van het FSO. Het zijn de ontvangsten waarop het FSO de grootste
bewegingsmarge heeft via de jaarlijkse bepaling van de percentages.
De percentages van de werkgeversbijdragen worden vastgelegd bij koninklijk besluit, nadat
de sociale partners erover hebben onderhandeld in het beheerscomité (profitsector) of in
het bijzonder comité van het FSO (non-profitsector en vrije beroepen) en na advies van de
Nationale Arbeidsraad71.
3.2.1 Bepaling van het percentage
3.2.1.1 Begrotingsramingen
De dienst Boekhouding van het FSO stelt een eerste raming op van de begrotingsontvangsten en -uitgaven voor het volgende jaar en stelt die in november voor aan het beheerscomité en aan het bijzonder comité.

71 Artikel 58 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
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Om de uitgaven te ramen, baseert de dienst zich op de dossiers in behandeling, op de vooruitzichten van jobverlies en op een raming door de RVA van de tijdelijke werkloosheid. De
dienst houdt ook rekening met verwachte wetswijzigingen.
De dienst berekent hoeveel de bijdragepercentages van het lopende jaar opleveren. De RSZ
deelt de ontvangsten mee die werden geschat op basis van de geraamde loonmassa en het
door het FSO gekozen bijdragepercentage. Het FSO raamt ook hoeveel bij de werkgevers zal
worden gerecupereerd, op basis van het gemiddelde van de vijf voorbije jaar.
3.2.1.2 Onderhandelingen over het bijdragepercentage
De dienst boekhouding van het FSO doet diverse percentagevoorstellen waarover het
beheerscomité en het bijzonder comité onderhandelen.
De voorstellen voor de sluitingsvergoedingen omvatten liquiditeitssaldi die tegen het einde
van het jaar moeten worden bereikt, en verschillen tussen het percentage voor grote en
voor kleine ondernemingen. De sociale partners onderhandelen over die twee variabelen.
Zodra ze zijn vastgelegd, worden de percentages die van toepassing zullen zijn voor de
categorieën van werkgevers eruit afgeleid voor de profit- en de non-profitsector.
Voor de tijdelijke werkloosheid in de profitsector stelt het FSO alleen het bijdragepercentage
voor dat noodzakelijk is om de geraamde uitgaven te dekken. Over dat percentage
wordt over het algemeen niet onderhandeld, in tegenstelling tot de percentages voor de
vergoedingsopdracht.
Het voorstel van het beheerscomité en van het bijzonder comité wordt vervolgens voorgelegd
aan de Nationale Arbeidsraad en daarna aan de minister van Werk, die de percentages
goedkeurt bij koninklijk besluit. Tot slot deelt de RSZ de nieuwe percentages mee aan de
werkgevers.
3.2.2 Bijdragepercentages
De percentages van de werkgeversbijdragen hangen af van de sector (profit of non-profit) en
van de grootte van de onderneming in de profitsector (meer of minder dan 20 werknemers).
Tabel 2 – Percentages 2017 en 2018, en de in 2017 ontvangen werkgeversbijdragen (in miljoen euro)
Soort opdracht
Vergoeding van
werknemers

Tijdelijke werkloosheid

Sector
Profit

Grootte van de
onderneming

%

< 20 werknemers

0,18

≥ 20 werknemers

0,22

Bedragen
2017
158,9

%
2018
0,14
0,19

Non-profit en
vrije beroepen

0,02

3,7

0,02

Profit

0,13

144,2

0,11

Bronnen: jaarverslag 2017 van de RVA en notulen van het beheerscomité van 21 december 2017
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3.2.3 Verschil in percentage tussen kleine en grote ondernemingen
3.2.3.1 Bijdragen van de kleine ondernemingen
In de profitsector genieten kleine ondernemingen (minder dan 20 werknemers) een lager
percentage. Vóór 2014 beliep het verschil 0,01 %. Het steeg elk jaar met 0,01 % tot 0,05 % in
2018.
De wetgever preciseert dat de alternatieve financiering van de Staat bedoeld is “ter
financiering van de kosten van de uitbreiding van het toepassingsgebied tot ondernemingen
met minder dan twintig werknemers”72. Vóór 2005 kende het FSO immers geen vergoedingen
toe voor ondernemingen met minder dan 20 werknemers.
De ontvangsten uit de bijzondere compenserende bijdrage op hoge verbrekingsvergoedingen worden bovendien gebruikt om de bijdragen te drukken die ondernemingen
met maximaal 20 werknemers aan het FSO moeten betalen.
3.2.3.2 Vergelijking tussen de compenserende financieringen en de besparing voor
kleine ondernemingen
Het Rekenhof heeft becijferd welk voordeel kleine ondernemingen halen uit het verschil
in bijdragepercentage. Vervolgens heeft het dat cijfer vergeleken met de som van de twee
compenserende financieringsbronnen.
Grafiek 4 – Vergelijking 2014-2017 tussen de compenserende financieringen en de besparing die het
lagere bijdragepercentage oplevert aan ondernemingen met minder dan 20 werknemers
(bedragen in miljoen euro)
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72 Artikel 56, 2e lid, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
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Sinds 2015 is de opbrengst van de bijzondere compenserende bijdrage op zich hoger dan de
korting die wordt geboden aan kleine ondernemingen. De alternatieve financiering door de
Staat wordt sinds dat moment dus gebruikt om de bijdragen voor grote ondernemingen te
verminderen.
Antwoord van het FSO
Het FSO is van oordeel dat de alternatieve financiering buiten het systeem van het
vastleggen van het bijdragepercentage valt, omdat ze bedoeld is om de sluitingsvergoeding
te financieren voor faillissementen van ondernemingen met minder dan 20 werknemers.
Het verklaart dat die ondernemingen niet moeten bijdragen voor de toekenning van de
sluitingsvergoeding.
Commentaar van het Rekenhof
De sluitingsvergoeding wordt gefinancierd met de basisbijdrage die door alle ondernemingen
wordt betaald. Het bedrag van de alternatieve financiering moet dus in aanmerking worden
genomen om de vermindering te berekenen die aan de ondernemingen met minder dan
20 werknemers wordt toegekend.
3.2.3.3 Bepaling van het verschil in percentage door het beheerscomité
In 2017 beliep het verschil in percentage tussen kleine en grote ondernemingen 0,04 %. Het
Rekenhof heeft becijferd dat het voor 2017 tussen 0,059 % en 0,065 % had kunnen bedragen
om overeen te stemmen met de compenserende financiering.
Bij de bepaling van de percentages voor 2018 heeft de dienst Boekhouding het beheerscomité
erop gewezen dat het verschil tussen de twee percentages van werkgeversbijdragen in
2018 moest worden opgetrokken tot 0,08 % opdat de bijzondere compenserende bijdrage
volledig gebruikt zou worden om het bijdragepercentage te drukken van ondernemingen
met maximaal 20 werknemers. Het beheerscomité besliste vervolgens een verschil van
0,05 % toe te passen en dus te opteren voor een verschil dat structureel kleiner is dan het
verschil dat was voorgesteld door de dienst boekhouding van het FSO.
De financieringsbronnen voor kleine ondernemingen worden dus in werkelijkheid gebruikt
om de percentages te verminderen die gelden voor grote ondernemingen.
3.2.3.4 Berekening van het voordeel voor kleine ondernemingen
Dat de bijdrage met 0,04 % wordt verminderd, levert in een onderneming met 10 werknemers
een winst van gemiddeld 194 euro per jaar op voor de werkgever 73. Als de potentiële
vermindering van 0,06 % was toegepast, zou de totale vermindering voor een onderneming
van 10 werknemers 291 euro geweest zijn.
Het Rekenhof stelt vast dat het voordeel dat wordt toegekend aan de kleine ondernemingen
klein is, terwijl de bijdragen die bedoeld zijn voor dat voordeel niet volledig gebruikt worden
en de alternatieve financiering door de Staat daarvoor niet gebruikt wordt.

73 Het Rekenhof becijferde die winst op basis van een gemiddeld jaarloon van 48.567 euro, inclusief dubbel vakantiegeld en dertiende maand.
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Het Rekenhof beveelt het FSO aan de middelen af te stemmen op het nagestreefde doel.
Daartoe moet het voordeel van een verminderde bijdrage voor ondernemingen met minder
dan twintig werknemers worden herzien.
Het Rekenhof beveelt het FSO ook aan te beoordelen of het systeem van korting effectief
een voordeel biedt aan kleine ondernemingen en, zo nodig, aanpassingen voor te stellen.

3.3

Tussenkomst van het FSO bij tijdelijke werkloosheid

3.3.1 Ontvangsten en uitgaven
Het FSO komt voor 27 % (bedienden) en 33 % (arbeiders) tussen in de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid74 . De rest is ten laste van de RVA. Voor de arbeiders stort de RVA 6 % aan
de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om het vakantiegeld te financieren (gelijkgestelde
dagen). Voor hen beschikt de RVA dus ook over 27 % om de tijdelijke werkloosheid te dekken.
Het FSO heeft geen enkele controle op de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid, die
rechtstreeks verband houdt met de economische situatie van het land (zie verder, grafieken
5 en 6). Bovendien worden de jaarlijkse raming en de aanpassing van de uitgaven aangeleverd
door de RVA. Het FSO beperkt zich ertoe het bedrag te betalen waar de RVA naar vraagt.
Het FSO bepaalt het bijdragepercentage op basis van een raming van de loonmassa door de
RSZ, opdat de ontvangsten de uitgaven van het jaar dekken.
Tabel 3 – Evolutie van de ontvangen bijdragen en van de bedragen die tussen 2008 en 2016 werden
betaald voor de tijdelijke werkloosheid (in miljoen euro)
Jaar

Ontvangen
bijdragen

Percentage

Deel verschuldigd
aan de RVA

Verschil

2008

0,15

140,2

131,1

9,1

2009

0,14

133,6

334,1

-200,5

2010

0,24

205,6

273,8

-68,2

2011

0,28/0,29

262,6

197,7

64,9

2012

0,23

241,3

239,0

2,3

2013

0,23

233,0

258,8

-25,8

2014

0,27

276,3

178,2

98,1

2015

0,16

179,8

150,1

29,7

2016

0,13

143,3

139,0

4,3

2017

0,13

146,0

113,9

32,1

(1)

(2)

(1)

Het percentage werd in het tweede kwartaal gewijzigd.

(2)

Het gaat om een voorlopig bedrag, want de in 2018 betaalde regularisatie is er niet in opgenomen.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens in de activiteitenverslagen van de RVA

74 Artikel 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
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Grafieken 5 en 6 – Vergelijking tussen de door het FSO betaalde uitgaven voor tijdelijke werkloosheid
en het bbp
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Bronnen: Rekenhof, op basis van de activiteitenverslagen 2017 en 2012 van het FSO en van de Nationale
Bank van België
3.3.2 Doelstelling van tijdelijke werkloosheid ten opzichte van volledige werkloosheid
Het was de bedoeling van de wetgever dat de FSO-tussenkomst in de tijdelijke werkloosheid
het verschil zou dekken tussen de (lagere) gemiddelde daguitkering van een volledig
werkloze en de (hogere) van een tijdelijk werkloze. De maatregel moest de werkgevers
responsabiliseren omdat het FSO uitsluitend met hun bijdragen wordt gefinancierd.
In zijn audit van 2011 had het Rekenhof vastgesteld dat de percentages van de FSO-tussenkomsten in de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid niet langer overeenkwamen met de
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extra kosten van tijdelijke werkloosheid in vergelijking met de volledige werkloosheid75. Het
Rekenhof had aanbevolen het percentage elk jaar te actualiseren.
In antwoord op de audit van het Rekenhof uit 2011 had de administrateur-generaal
benadrukt dat de toename van het verschil, sinds 2009, tussen de gemiddelde kost van
tijdelijke en volledige werkloosheid toe te schrijven was aan aanpassingen aan het welzijn.
Het effect van die aanpassingen op de daguitkering is groter bij de tijdelijke werkloosheid
dan bij de volledige werkloosheid. De minister van Werk verklaarde dat die aanpassing een
bevoegdheid was van de toekomstige regering, in overleg met de sociale partners. Daarna
werd echter niets ondernomen om de FSO-tussenkomst in de tijdelijke werkloosheid te
corrigeren.
Grafiek 7 – Vergelijking 2015-2017 tussen de gemiddelde daguitkering van een volledig werkloze en
van een tijdelijk werkloze (bedragen in euro)
Het aandeel van de door het FSO betaalde tijdelijke werkloosheid is te klein om het
verschil te dekken met de door de RVA betaalde volledige werkloosheid.
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de RVA en van het FSO
Het Rekenhof beveelt dus opnieuw aan het percentage van de FSO-tussenkomst in de
uitgaven voor tijdelijke werkloosheid elk jaar te actualiseren, zodat de doelstelling van de
wetgever om de werkgevers te responsabiliseren, wordt bereikt.
3.3.3 Doorlatendheid van de financiering tussen FSO-opdrachten
De wetgeving bepaalt dat de opbrengst van de bijdragen voor de tijdelijke werkloosheid niet
hoger mag zijn dan de uitgaven die het FSO ten laste neemt76. In zijn Boek 2011 over de sociale zekerheid had het Rekenhof er al op gewezen dat het FSO die verplichting niet nakwam:

75 Rekenhof, “FSO: impact van de crisis op de financiering en rol bij tijdelijke werkloosheid”, Boek 2011 over de sociale
zekerheid, op. cit.
76 Artikel 58, §  2, 1e lid, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
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“Het FSO heeft, bij gebrek aan reglementair kader voor de aanwending van overschotten, de
positieve resultaten aangewend om mogelijke meeruitgaven bij de klassieke taken te financieren of om reserves op te bouwen voor tegenvallende jaren”. Die vaststelling is de laatste jaren
opnieuw bevestigd.
De begroting van het FSO is niet ingedeeld volgens de opdrachten: alle ontvangsten en de
reserves van voorgaande jaren worden gebruikt om de uitgaven van het FSO te betalen. De
begroting omvat geen bestemde ontvangsten.
Het Rekenhof stelt vast dat het resultaat dat werd gerealiseerd op het niveau van de tijdelijke
werkloosheid, niet afzonderlijk naar het volgende jaar wordt overgedragen. De ontvangsten
en de overschotten versmelten in de begroting als geheel.
Bovendien kan het FSO door de wettelijke bepaling geen reserves aanleggen voor een plotse
stijging van de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid, zoals in 2009. De bijdragepercentages
kunnen niet worden berekend om conjunctuurschommelingen op te vangen.
Het Rekenhof beveelt aan de wetgeving aan te passen zodat het FSO eigen reserves kan
aanleggen voor de tijdelijkewerkloosheidsuitkeringen. Het FSO moet een duidelijk
onderscheid maken tussen de begrotingsresultaten van de vergoedingsopdracht en die van
de tijdelijke werkloosheid, en die afzonderlijk van jaar tot jaar overdragen.
3.3.4 Evaluatie van het beleid
De missieverklaring van het FSO stelt dat het FSO bijdraagt tot het verminderen van het
aantal sluitingen van ondernemingen door een gedeelte van de tijdelijke werkloosheid
te financieren. In de realiteit is de rol van het FSO beperkt tot het bepalen van het
bijdragepercentage op basis van de ramingen van de RSZ en de RVA, en de opbrengst ervan
vervolgens aan de RVA te storten.
Sinds 201277 past de RSZ daarnaast een sociale bijdrage toe op werkgevers die overmatig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, d.w.z. meer dan 110 dagen per jaar 78. De nieuwe berekeningswijze die sinds het eerste kwartaal van 2017 van toepassing is voor die bijdrage (zie punt 1.1.2), zou een invloed kunnen hebben op het aantal
faillissementen door de tijdelijke werkloosheid om economische redenen te ontmoedigen.
Het Rekenhof stelt echter vast dat het FSO niet werd betrokken bij de uitwerking van die
maatregel, dat het niet nagaat welke impact de maatregel heeft op het aantal faillissementen
en dat het niet opvolgt hoe de betaalde bedragen evolueren. De RVA, die de tijdelijke
werkloosheid berekent, controleert en toekent, heeft evenmin onderzoek gedaan naar de
maatregel.
De rol van het FSO op het vlak van tijdelijke werkloosheid is beperkt tot de berekening
van het bijdragepercentage dat nodig is om het bedrag te financieren dat aan de RVA moet
worden betaald. Het Rekenhof is van oordeel dat het FSO over de nodige expertise en
gegevens beschikt om een grotere rol te spelen in de evaluatie van de tijdelijke werkloosheid.

77 Die bijdrage bestaat sinds 2005 voor bepaalde werkgevers uit de bouwsector.
78 Artikelen 23 en 24 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen.
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Het Rekenhof beveelt aan dat het FSO de evolutie van de tijdelijke werkloosheid zou
toetsen aan het aantal ondernemingen die sluiten. Het is weliswaar de RVA die de tijdelijke
werkloosheid betaalt en controleert, maar het beleid zou moeten worden beoordeeld door
het FSO, dat over de nodige expertise en gegevens beschikt inzake faillissementen en
jobverlies.

3.4

Liquiditeitensaldo

De percentages van de werkgeversbijdrage worden bij het begin van het jaar vastgelegd om
op het einde van het jaar een bepaald liquiditeitssaldo te bereiken. De uitgaven zijn echter
moeilijk te voorspellen en dat zal nog lastiger worden als de vergoedingsdossiers sneller
verwerkt worden. De percentages die het FSO op dit moment voorstelt voor het jaar erna,
zijn gebaseerd op lopende dossiers. Als de verwerkingstermijnen korter worden, zal het
voor het FSO lastiger worden om op de vergoedingen te anticiperen.
Het FSO valt buiten het Globaal Beheer en haalt dus enkel ontvangsten uit de bijdragen. De
bijdragepercentages hebben dus een grote impact op het resultaat van het boekjaar en op
de liquiditeiten van het FSO.
In december 2017 berekende het FSO dat een variatie van 0,01 % van de percentages voor
de vergoedingsopdrachten in geval van een sluiting, zijn reserves met 7,8 miljoen euro zou
doen aangroeien (respectievelijk 6,26 miljoen en 1,54 miljoen voor de bijdragen door ondernemingen met meer of met minder dan 20 werknemers)79. Als het percentage van de bijdrage voor tijdelijke werkloosheid met 0,01 % zou worden opgetrokken, groeien de reserves
aan met 9,59 miljoen euro.
De volgende tabel schetst de evolutie van de percentages van de werkgeversbijdragen, van
het resultaat van het FSO, van zijn liquiditeiten en van het liquiditeitensaldo op het einde
van het jaar. De voorbije tien jaar schommelde het operationeel resultaat van het FSO tussen
een verlies van 200,4 miljoen euro in 2009 en een winst van 86,2 miljoen euro in 2014.
Tabel 4 – Evolutie van het percentage van de werkgeversbijdragen, van het resultaat van het FSO,
van zijn liquiditeiten en van het liquiditeitensaldo op het einde van het jaar (percentages en
bedragen in miljoen euro op 31 december)
Bijdragepercentage
Jaar

Vergoedingsopdracht (1)

Tijdelijke
werkloosheid

Resultaat van
het boekjaar

Evolutie van
Liquiditeitende liquiditeiten saldo op 31/12

2008

0,15-0,14-0,13

0,15

46,8

48,4

262,2

2009

0,10-0,09-0,12

0,14

-200,4

-196,5

65,7

2010

0,19-0,18-0,05

0,24

-44,2

-45,0

20,7

2011

0,24-0,23-0,01

0,28/0,29

38,4

39,8

60,5

2012

0,20-0,19-0,01

0,23

11,2

5,9

66,4

2013

0,23-0,22-0,01

0,23

-36,5

-35,5

30,9

(2)

79 FSO, Voorstellen patronale bijdragen 2017: actualisering bestaande voorstellen + aanvullende voorstellen, nota aan
het beheerscomité 16.1605 FE van 15 december 2016.
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Bijdragepercentage
Jaar

Vergoedingsopdracht (1)

Tijdelijke
werkloosheid

Resultaat van
het boekjaar

Evolutie van
Liquiditeitende liquiditeiten saldo op 31/12

2014

0,27-0,26-0,01

0,27

86,2

74,9

105,8

2015

0,25-0,23-0,01

0,16

43,4

45,4

151,2

2016

0,18-0,15-0,02

0,13

-36,6

-73,2

78,0

2017

0,22-0,18-0,02

0,13

39,0

50,4

128,4

(1)

Ondernemingen ≥ 20 werknemers; ondernemingen < 20 werknemers; non-profitsector en vrije beroepen.

(2)

Het percentage werd in het tweede kwartaal gewijzigd.

Bron: Rekenhof, op basis van de nota’s aan het beheerscomité van het FSO
Het FSO moet ervoor zorgen dat het over voldoende liquiditeiten beschikt om opgewassen
te zijn tegen een onverwachte stijging van de uitgaven. Zo stegen in 2009 als gevolg van de
financiële crisis de uitgaven van het FSO sterk, in het bijzonder die voor de tijdelijke werkloosheid80.
De sociale partners in het beheerscomité kunnen bepalen welk bedrag aan liquiditeiten
moet worden aangehouden. Zo besliste het beheerscomité in 2016 om 60 miljoen euro aan
te houden. Het Rekenhof stelt echter vast dat dat bedrag niet gebaseerd is op objectieve
criteria.
Het FSO stelt dat “het evenwicht moet gevonden worden tussen het inbouwen van de nodige
voorzichtigheid om onvoorziene uitgaven te kunnen dekken en het opbouwen van teveel aan
reserves”81, zonder dat echter te becijferen.
In zijn Boek 2011 over de sociale zekerheid had het Rekenhof vastgesteld dat het FSO niet bij
wet verplicht is om een minimumbedrag aan liquiditeiten aan te houden82. Daarom beveelt
het Rekenhof aan dat het FSO een minimumdrempel zou bepalen voor de financiële reserves, na het risico te hebben geëvalueerd dat:
•
•
•
•
•

de bedragen zouden dalen die worden teruggevorderd van werkgevers;
de tijdelijke werkloosheid zou toenemen;
het aantal ondernemingen die sluiten zou toenemen;
het bedrag aan vergoedingen per sluitende onderneming zou toenemen;
de bijdrageramingen op basis waarvan de percentages worden bepaald, zouden worden
overschat.

80 Omdat er onvoldoende liquiditeiten voorhanden waren, had de RVA ermee ingestemd een deel van de vergoedingen voor tijdelijke werkloosheid pas het volgende jaar te ontvangen.
81 FSO, Notulen van het beheerscomité van 15 december 2016, document 16/16.
82 Rekenhof, “FSO: impact van de crisis op de financiering en rol bij tijdelijke werkloosheid”, Boek 2011 over de sociale
zekerheid, op. cit.
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3.5

Conjuncturele reserves

3.5.1 Rol van het FSO als economische en sociale schokdemper
De voorbereidende parlementaire werkzaamheden op de wet betreffende de sluiting van de
ondernemingen vermelden een “een aconjuncturele bijdrageverplichting: in een periode van
economische hoogconjunctuur dienen de bijdragen voldoende hoog te zijn, zodat de bijdragen
tijdens een recessieperiode minimaal kunnen zijn”83. Die intentie werd echter niet opgenomen in de wet.
De Nationale Bank van België stelt in haar verslag 2017 voor de overheidsfinanciën: “De
goede economische conjunctuur moet worden aangegrepen om buffers voor de toekomst aan
te leggen. […] En in de snel veranderende economische constellatie van vandaag is het belangrijk dat de overheid kan blijven zorgen voor een adequaat sociaal vangnet”84.
De goede economische conjunctuur heeft een dubbele impact op de financiën van het FSO:
er komen meer bijdragen binnen en er vloeit minder weg naar vergoedingen en tijdelijke
werkloosheid. Omgekeerd worden in een periode van laagconjunctuur lagere bijdragen geïnd terwijl de uitbetaalde bedragen stijgen.
Het FSO heeft vanuit zijn opdracht een rol als economische en sociale schokdemper.
Momenteel worden de bijdragepercentages echter bepaald zonder een analyse van
de economische conjunctuur. Om te vermijden dat de bijdragepercentages voor de
ondernemingen moeten worden verhoogd tijdens een periode van recessie, zou het FSO
kunnen nagaan of het financiële reserves kan aanleggen in periodes van hoogconjunctuur.
Zo nodig zouden de criteria daarvoor kunnen worden bepaald bij wet of koninklijk besluit.
3.5.2 Berekening van de bijdragepercentages naargelang de conjunctuur
Wat de vergoedingsopdracht betreft, heeft het beheerscomité de neiging de percentages
te verminderen als het optimistisch is over de economische situatie en omgekeerd. De
percentages hangen dus af van de liquiditeiten van het FSO in plaats van contracyclisch te
worden bepaald. Zo worden ze verminderd als de sociale partners menen dat de liquiditeiten
toereikend zijn, en omgekeerd.
In 2010 moesten de bijdragepercentages daarom worden opgetrokken. Omgekeerd stelde
het beheerscomité voor ze te verminderen voor de klassieke opdrachten in 2007, 2016 en
2018, omdat het van oordeel was dat de liquiditeiten toereikend waren.
Bij de opmaak van de begroting 2016 hadden de aanzienlijke reserves het beheerscomité
van het FSO ertoe gebracht de percentages te verminderen van de bijdragen waarmee
werknemers worden vergoed. Het comité liet de percentages bewust dalen tot een niveau
dat veel lager was dan de uitgaven die ermee moesten worden gedekt.

83 Parl. St. Kamer, 25 april 2002, Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen en wetsvoorstel tot wijziging van de werkingssfeer van de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers
die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen. Verslag namens de commissie voor de Sociale Zaken,
DOC 50 1687/004, p. 31, http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/1687/50K1687004.pdf.
84 Nationale Bank van België, Verslag 2017, Brussel, 31 januari 2018, p. 32, https://www.nbb.be/doc/ts/publications/
nbbreport/2017/nl/t1/verslag2017_ti_regentenraad.pdf.
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Omdat de reserves sterk waren geslonken, besliste het beheerscomité voor 2017 de bijdragepercentages voor de vergoedingsopdracht op te trekken85, zonder dat te verantwoorden
door een gewijzigde realiteit of door socio-economische ramingen.
Voor 2018 werden de percentages opnieuw verlaagd, ondanks de gunstige economische
conjunctuur.
In de non-profitsector heeft het FSO tussen 2008 en 2010, in volle financiële crisis, reserves
opgebouwd van zo’n 20 miljoen euro, met percentages van 0,13 %, 0,12 % en 0,05 %. Tussen
2011 en 2015 werd het percentage teruggebracht tot 0,01 %, wat leidde tot een gemiddeld
tekort van 2,2 miljoen euro per jaar. Sindsdien streeft het bijzonder comité ernaar het
evenwichtspercentage te bereiken.
Het Rekenhof stelt vast dat het beleid om de percentages vast te leggen meer een
boekhoudkundige dan een economische logica volgt. Dat beleid leidt tot het risico dat
bedrijven hun bijdragen zien stijgen bij een recessie. Het Rekenhof beveelt het FSO dan ook
aan te overwegen financiële reserves aan te leggen in periodes van hoogconjunctuur en de
percentageverminderingen voor te behouden voor recessies. Zo nodig kunnen in de wet een
kader en indicatoren worden opgenomen om de percentages objectief te bepalen.

3.6

Conclusie

In dit hoofdstuk heeft het Rekenhof onderzocht of het FSO met de huidige financieringswijze
zijn opdrachten op duurzame wijze kan vervullen en zijn doelstellingen kan bereiken.
Het FSO ontvangt werkgeversbijdragen waarmee het werknemers vergoedt en bijdragen
waarmee het een deel van de tijdelijke werkloosheid betaalt. Het moet zijn uitgaven dekken
met de vastgelegde financiering.
De percentages van de bijdragen die de werkgevers aan het FSO betalen, worden elk jaar
door het beheerscomité voorgesteld aan de minister. Over het algemeen beoogt het comité
een streefcijfer op het einde van het jaar, zonder daarbij uit te gaan van een risicoanalyse of
van vastgelegde criteria. De percentages worden dus veeleer vanuit een boekhoudkundige
logica bepaald dan vanuit een economische. Die aanpak leidt tot het risico dat bedrijven
hun bijdragen zien stijgen bij een recessie. De opbouw van financiële reserves in periodes
van hoogconjunctuur kan dat risico beperken.
Bovendien bepaalt de wet niet dat het FSO liquiditeitsreserves moet opbouwen om de
tijdelijke werkloosheid te financieren. Aangezien de ontvangsten niet voor een welbepaalde
opdracht worden bestemd, kunnen de bijdragen voor tijdelijke werkloosheid in de praktijk
worden gebruikt om er FSO-vergoedingen mee te betalen en omgekeerd.
De wetgever heeft voorts voor twee specifieke financieringsbronnen gezorgd om lagere bijdragen te kunnen vragen aan ondernemingen met minder dan twintig werknemers. Het
Rekenhof stelt vast dat het voordeel voor die bedrijven in de werkelijkheid klein is (minder

85 Notulen van het beheerscomité van 15 december 2016, document 16/16.
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dan 200 euro per jaar voor een ondernemingen van tien werknemers), terwijl de financieringsbronnen niet volledig of gedeeltelijk voor dat doel gebruikt worden.
Het Rekenhof beveelt het FSO aan erover te waken dat de financieringsbronnen worden
gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn, door de middelen op het nagestreefde doel af te stemmen.
Daartoe moet het voordeel van een verminderde bijdrage worden herzien.
Het Rekenhof beveelt het FSO ook aan te beoordelen of het systeem van korting effectief
een voordeel biedt aan kleine ondernemingen en, zo nodig, aanpassingen voor te stellen.
Tot slot financiert het FSO een deel van de tijdelijke werkloosheid om te voorkomen dat
ondernemingen sluiten. Dat deel (27 %) volstaat echter niet om de hogere kosten van
tijdelijke werkloosheid in vergelijking met volledige werkloosheid bij te passen. Daardoor
draagt de RVA een deel van de extra kosten, waardoor de werkgevers bovendien misschien
gederesponsabiliseerd worden.
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Hoofdstuk 4

Conclusie en aanbevelingen
4.1

Algemene conclusie

Het FSO zorgt in elke fase van het proces voor kwaliteitscontrole, leidt diverse
informatiseringsprojecten en ijvert voor continue verbetering, onder meer om de
betalingstermijnen te verkorten.
Het Rekenhof stelt echter vast dat het FSO het beleid doelmatiger zou kunnen maken door:
•
•

het aantal werknemers die hun rechten niet laten gelden, te verminderen door potentiële
rechthebbenden proactief te contacteren;
bij de vaststelling van de bijdragepercentages rekening te houden met de conjunctuur.

Bovendien zou het FSO moeten nagaan of met de huidige criteria en maximumbedragen
voor vergoeding de doelstelling van de wetgever kan worden bereikt, met name werknemers
vergoeden die het slachtoffer zijn van een sluiting van hun onderneming. Zo nodig moet het
FSO hervormingen voorstellen. Als er ongelijke behandelingen blijven bestaan, moeten die
beter verantwoord worden.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de bijdragevermindering die het FSO toekent aan
ondernemingen met minder dan twintig werknemers, niet voldoende is in vergelijking met
de financiering die daarvoor wordt uitgetrokken. Om de middelen af te stemmen op het
nagestreefde doel moet het voordeel van een verminderde bijdrage worden herzien.
Het Rekenhof raadt het FSO daarnaast aan:
•
•

•

de berekening verder te automatiseren en de digitaliseringsprojecten voort te zetten om
doeltreffender te werken en het risico op ongelijke behandeling te verkleinen;
mee te werken aan de strijd tegen frauduleuze faillissementen en het georganiseerd
onvermogen, ook in de non-profitsector, door zijn expertise ten dienste te stellen van
het Openbaar Ministerie;
mee te werken aan de evaluatie van het beleid op het vlak van tijdelijke werkloosheid
door de invloed ervan op het aantal sluitingen van ondernemingen te onderzoeken.

64

4.2

Aanbevelingen
Aanbevelingen voor de wetgever

1

Het Handvest van de Sociaal Verzekerde aanpassen zodat het FSO onder het
toepassingsveld valt, en de naleving opleggen van de sociale rechten die het
Handvest garandeert.

2

De wetgeving op de sluiting van ondernemingen wijzigen om te garanderen
dat alle werknemers gelijk worden behandeld en de doelstellingen van het
beleid te verwezenlijken.

3

5

2.3

•

Overwegen de toekenningscriteria te harmoniseren tussen de vergoedingen
en tussen de statuten van werknemers.

2.1.2.4

•

Als het FSO bij zijn onderzoek om na te gaan of de onderneming voldoet aan de
voorwaarden opdat de werknemers een FSO-vergoeding krijgen, concludeert
dat er sprake is van een overgang krachtens overeenkomst, als er geen overnameovereenkomst is, het FSO wettelijk toelaten de contractuele vergoedingen
toe te kennen aan de betrokken werknemers (met uitzondering van de verbrekingsvergoedingen) en dat bedrag vervolgens terug te vorderen bij de gesloten
onderneming en de overnemer.

2.1.2.5

De financieringswijze van het FSO herzien om er een doeltreffend beleidsinstrument van te maken.
•

De middelen om bedrijven met minder dan twintig werknemers een voordeel
te bieden, afstemmen op het voordeel dat werkelijk geboden wordt.

3.2.3

•

Het wettelijk mogelijk maken dat het FSO liquiditeitsreserves aanlegt om een
eventuele toename van de tijdelijke werkloosheid te betalen.

3.3.3

•

Een wettelijke grondslag uitwerken die de bepaling van de bijdragepercentages koppelt aan minimale financiële reserves; indicatoren definiëren waarmee
dan rekening moet worden gehouden en rekening houden met de economische conjunctuur.

3.4

Aanbevelingen voor het FSO
4

Punt

Punt

Het Handvest van de Sociaal Verzekerde toepassen om het FSO beter te integreren in de sociale zekerheid.
•

De overschrijding meten van de termijn van vier maanden (wachtperiodes niet
meegeteld) tussen de aanvraag en de betaling van de vergoedingen om verwijlintresten te betalen in geval van overschrijding.

2.3

•

Werknemers die worden getroffen door de sluiting van een onderneming proactief informeren, zowel in de profit- als in de non-profitsector, om ervoor te
zorgen dat ze gebruik maken van hun rechten op een vergoeding.

2.3

•

Op het F1-formulier dat het FSO naar de werknemers stuurt, vermelden dat
er een overbruggingsvergoeding bestaat en werknemers systematisch informeren over de mogelijkheid om die vergoeding aan te vragen zodra het FSO
vaststelt dat er sprake is van een overname.

2.2.2.2

•

Werknemers informeren over de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen
beslissingen van het FSO en garanderen dat werknemers gelijk behandeld worden, ongeacht of ze lid zijn van een vakbond.

2.6

De beslissingen van het beheerscomité transparanter maken om de rol van
het beheerscomité te versterken.
•

Als een voorstel dat aan het beheerscomité wordt voorgelegd om de wetgeving op de sluiting van ondernemingen toe te passen voor een werkgever, een
vroegere beslissing annuleert en vervangt: het nieuwe voorstel opnemen in
een aparte nota om de redenen uiteen te zetten en de transparantie van de
beslissingen te garanderen.

2.1.3
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Aanbevelingen voor het FSO

6

7

8

Punt

•

Bij de berekening van de contractuele vergoeding, de belangrijkste interpretaties van de regelgeving voorleggen aan het beheerscomité met het oog op de
rechtszekerheid en een eenvormige toepassing van de regels.

2.2.2.1

•

Als een beslissing wordt gewijzigd na protest door een vakbond, nieuwe beslissingen van het beheerscomité kenbaar maken in een aparte nota.

2.6

Voortwerken aan de automatisering en een aantal procedures wijzigen om de
dossiers snel en gelijkvormig te behandelen.
•

Als de curator niet antwoordt op het onderzoek van het FSO om na te gaan of
de onderneming voldoet aan de voorwaarden van een FSO-vergoeding voor
de werknemers: contact opnemen met de rechter-commissaris die het faillissement beheert, om de informatie te verkrijgen die nodig is om het dossier te
behandelen.

2.1.2.1

•

Manuele gegevensinvoer beperken door bij voorkeur te werken met de automatische overname van gegevens die beschikbaar zijn in de KSZ en door het
gemiddelde aantal werknemers, het aantal potentiële rechthebbenden en het
bedrag van de contractuele vergoeding meer geautomatiseerd te berekenen.

2.1.2

•

Het project e-F1 (elektronisch formulier om bij het FSO een vergoeding aan te
vragen) uitbreiden tot individuele werknemers want momenteel kunnen alleen
de vakbonden er gebruik van maken.

2.2.1.1

•

De automatische opvolging van rekeningnummers uitbreiden naar de schuldeisers en de begunstigden die werknemers aanwijzen, zodat alle wijzigingen
geregistreerd worden.

2.2.3

•

Als een werkgever veroordeeld wordt: het bedrag van de vergoedingen dat de
rechter uitgesproken heeft, in acht nemen. Indien niet akkoord met een vonnis
bij verstek: derdenverzet aantekenen.

2.2.2.3

•

In het kader van de kwaliteitscontrole op basis van de SPC- methode (Statistical Process Control): berekenen hoe groot het verschil is dat werd vastgesteld
in de foutieve dossiers. Door extrapolatie het totale verschil berekenen tussen
de betaalde en de verschuldigde vergoedingen ten bate en ten nadele van de
werknemer.

2.2.4

•

De herziening van de overnametermijnen na een faillissement koppelen aan de
maatregelen om de behandelingstermijnen in te korten, in het bijzonder door
efficiënter te communiceren met de curatoren.

2.4

Zorgen voor een bestendige financiering van het FSO die de economie ondersteunt.
•

Erover waken dat financieringsbronnen bestemd voor ondernemingen met
minder dan twintig werknemers, daartoe ook gebruikt worden, door het bijdragepercentage voor die ondernemingen voldoende te verminderen.

3.5.1

•

Nagaan of het systeem van verminderingen de kleine ondernemingen effectief
een voordeel biedt, in verhouding tot de kosten en de complexiteit ervan, en zo
nodig aanpassingen voorstellen.

3.4

•

Overwegen financiële reserves aan te leggen in periode van economische
hoogconjunctuur om zo het risico te verkleinen dat de bijdragen van de ondernemingen moeten worden verhoogd bij een recessie.

3.2.3

De expertise van het FSO benutten om het beleid te ondersteunen.
•

De criteria voor het toekennen van een sluitingsvergoeding toetsen aan de socio-economische realiteit en zo nodig aanpassingen voorstellen om alle werknemers te vergoeden die getroffen zijn door een sluiting van een onderneming.

2.1.4
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Aanbevelingen voor het FSO

Punt

•

Nagaan of met de maximumvergoedingen, die sinds meer dan tien jaar niet
geïndexeerd of herzien zijn, nog altijd het beoogde doel kan worden bereikt.

2.2.2.1

•

Nagaan of de wet betreffende de sluiting van de ondernemingen moet worden
aangepast om de bepalingen over een overname na een faillissement te kunnen toepassen in de non-profitsector, zodat een overbruggingsvergoeding kan
worden toegekend aan de werknemers in die sector en aldus een gelijke behandeling kan worden gegarandeerd.

2.2.2.2

•

Als er strafbare feiten worden vermoed: de nuttige informatie onmiddellijk aan
het Openbaar Ministerie bezorgen en wijzigingen in de regelgeving of in de
wetgeving voorstellen om constructies te vermijden waarbij de vergoedingen
van het FSO in de non-profitsector voor andere doeleinden worden gebruikt.

2.5

•

Elk jaar berekenen hoe groot de tussenkomst van het FSO moet zijn om het
verschil in kosten te overbruggen tussen tijdelijke en volledige werkloosheid.

3.3.2

•

Nagaan welke impact de tussenkomst van het FSO heeft op het gebruik van de
tijdelijke werkloosheid en op het aantal sluitingen van ondernemingen, om het
beleid beter te kunnen aansturen.

3.3.4
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Bijlage
Antwoord van de minister van Werk van 3 mei 2019
[Vertaling]

Vice-Eerste Minister en
Minister van Werk, Economie
en Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel,
Armoedebestrijding,
Gelijke Kansen en Personen
met een beperking

Uw bericht van
27 maart 2019

Uw kenmerk
A6-3.717.567-L3

Brussel, 3/5/2019
Verz.: Hertogstraat 59-61, 1000 Brussel
REKENHOF
Ter attentie van de heer Philippe
ROLAND, Eerste Voorzitter
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Ons kenmerk
KAB/FD/57462

Bijlage(n)

Audit van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen
werknemers
Mijnheer de Eerste Voorzitter,
Ik heb het ontwerpverslag over de audit die u uitvoerde bij het Fonds tot vergoeding van de in geval van
Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers goed ontvangen, waarvoor dank.
Ook heb ik kennis genomen van de antwoorden van de RVA (FSO), waarmee ik het eens ben. De RVA zal
opvolgen of alles goed wordt uitgevoerd.
De heer Erik VAN THIENEN, directeur van het fonds, staat te uwer beschikking indien u bijkomende
informatie wenst.
Hoogachtend,

Kris Peeters
Minister van Werk
Voor meer informatie omtrent uw dossier, gelieve contact op te nemen met:
Frederik Deputter
Raadgever – Beleidscel Werk
Tel.: 02/233.51.11
E-mail: frederik.deputter@peeters.fed.be

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag raadplegen of downloaden
op de internetsite van het Rekenhof.
wettelijk depot
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