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De administrateur-generaal, Georges Carlens, wenst u
een aangename lectuur van deze nieuwsbrief.
In dit nummer: De aangifte van schuldvordering en het
Centraal Register Solvabiliteit
Juridische vraag
Wat is de nieuwe werkwijze van het Fonds Sluiting Onderneming voor het
indienen van haar schuldvordering en wat zal de impact van het Centraal
Register Solvabiliteit hierop zijn?
Standpunt FSO
Ingevolge de wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de
invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, heeft het FSO haar interne
werking aangaande de aangifte van schuldvordering grondig herzien om deze
efficiënter te laten verlopen.
Daarnaast werd de procedure voor de indiening van de schuldvordering gewijzigd ingevolge de wet van 1 december 2016.
Motivering

•• Huidige werkwijze
Het Fonds moet een eigen schuldvordering indienen in het faillissement voor
de sluitingsvergoeding en de overbruggingsvergoeding. Het Fonds diende
vooreerst voor elk van de vergoedingen een provisionele schuldvordering in.
Naderhand diende het Fonds voor elk van deze vergoedingen een definitieve
schuldvordering in.
Tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet gebeurde dit steeds door de aangifte van schuldvordering neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Bovendien werd er voor alle vergoedingen, dus ook voor de contractuele
vergoedingen waarbij het Fonds geen eigen aangifte moet indienen, systematisch na elke betaling door het Fonds een actualisatie van de schuldvordering
verstuurd naar de curator.

•• Nieuwe werkwijze
Het Fonds heeft de procedure voor de aangifte van haar schuldvordering
grondig gewijzigd. Voortaan zal het Fonds nog maximaal 2 aangiftes van
schuldvordering neerleggen.

De eerste maal zal het Fonds na 11 maanden nagaan of de sluitingsvergoeding en/of de overbruggingsvergoeding volledig werd uitbetaald aan alle rechthebbende werknemers.
Indien nog niet alle betalingen werden verricht, zal het Fonds een provisionele
schuldvordering indienen. Wanneer echter na 11 maanden alle betalingen van
de sluitingsvergoeding en/of overbruggingsvergoeding betaald zijn, zal het
Fonds een definitieve schuldvordering indienen.
Het Fonds zal niet meer systematisch actualisaties overmaken aan de curator.
Wanneer het Fonds na 11 maanden geen definitieve schuldvordering voor de
sluitingsvergoeding en/of overbruggingsvergoeding kon indienen, zal het haar
definitieve schuldvordering neerleggen na 23 maanden1.
Bij wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de
faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het
Centraal Register Solvabiliteit, werd er voor het eerst een geïnformatiseerde
gegevensbank ingevoerd waarin alle gegevens van het faillissementsdossier
worden opgenomen en bewaard. Ingevolge deze wet zullen de schuldvorderingen voortaan elektronisch worden ingediend in het register.
Bijgevolg dient het Fonds sedert 1 april 2017, nl. de inwerkingtreding van de
wet van 1 december 2016, haar aangifte van schuldvordering niet meer in ter
griffie van de rechtbank van koophandel maar rechtstreeks in het Centraal
Register Solvabiliteit.
Het register en niet meer de griffier levert een ontvangstbewijs van de neerlegging.

1

Het wetsontwerp van 20 april 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van
ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de
definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX,
in boek I van het Wetboek van economisch recht, voorziet een wijziging van het artikel 68
van de Faillissementswet. Na respectievelijk zes en twaalf maanden na de datum van het
vonnis van faillietverklaring, zullen de curatoren in het register een aanvullend procesverbaal van verificatie neerleggen. Hierdoor zal de schuldvordering van het Fonds na
11 maanden steeds definitief zijn.
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