Erkenning als zijnde een onderneming in moeilijkheden zonder
aankondiging van een collectief ontslag (art. 14, KB 3 mei 2007)
Een erkenning als onderneming in moeilijkheden wordt toegekend voor een
periode van één jaar. De opzeggingstermijn moet beginnen en eindigen tijdens
de duur van de erkenning en tijdens de duur van de collectieve
arbeidsovereenkomst.
De ontslagen werknemers in het kader van een erkenning als onderneming in
moeilijkheden die geen collectief ontslag heeft aangekondigd, moeten op het
ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zowel de vereiste
minimumleeftijd die voorzien is in de erkenningsbeslissing, als de
minimumleeftijd die op het ogenblik van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst overeenkomstig de reglementering van toepassing is,
bereikt hebben.
De aanvraag moet per juridische entiteit gedaan worden.
Samenstelling van het dossier / noodzakelijke gegevens en documenten:
1.

Het formulier in bijlage;

2.

De jaarrekeningen van de 2 laatste boekjaren die voorafgaan aan de periode
waarvoor de erkenning wordt gevraagd, voor zover de jaarrekeningen niet online
beschikbaar zijn op de website van de Nationale Bank van België.

3.

Het neerleggingsnummer of, bij gebreke, een kopie van de collectieve
arbeidsovereenkomst
betreffende
het
stelsel
van
werkloosheid
met
bedrijfstoeslag, waarvan een origineel exemplaar voor registratie werd neergelegd
bij de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen

4.

Een herstructureringsplan dat voor advies werd voorgelegd aan de
ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de syndicale afvaardiging of, bij
gebrek daaraan, aan het preventiecomité of, bij gebrek daaraan aan de
vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.
Dit herstructureringsplan moet :
1° de actuele situatie van de onderneming, de omstandigheden die aan de basis
liggen van de huidige moeilijkheden, de economische vooruitzichten en het effect
hiervan op de tewerkstelling (op korte en middellange termijn) en het effect op de
tewerkstelling van de toetreding tot het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag van de betrokken werknemers beschrijven.
2° een positief actieplan voor de vrouwelijke werknemers bevatten.
De onderneming moet eveneens voorzien in een waarborg voor de betaling van de
bedrijfstoeslag tot de leeftijd van 65 jaar indien het SWT wordt toegekend op
basis van een CAO gesloten buiten een paritair orgaan, die neergelegd is bij de
Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD
Werkgelegenheid minder dan 6 maanden vóór de sluiting (behoudens
tegengestelde beslissing van het Beheerscomité van het Sluitingsfonds :
voorwaarden : cfr. artikel 27 van het KB van 23 maart 2007 tot uitvoering van het
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de wet van 26 juni 2002 betreffende sluiting van onderneming). Deze waarborg
moet de naam, voornaam, geboortedatum en de berekening van de verschuldigde
vergoeding per maand en per werkloze met bedrijfstoeslag vermelden.
5.

De nominatieve lijst van de werklozen met bedrijfstoeslag, met vermelding van
hun naam, voornaam, geboortedatum en de leeftijd waarop zij toetreden tot het
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
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Stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag

ERKENNING ALS ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN
Art. 14

Artikel 14, KB van 3 mei 2007 (negatieve balansen: jaarrekeningen van de twee boekjaren
die de periode voor dewelke de erkenning wordt gevraagd voorafgaan)
NAAM VAN DE ONDERNEMING:

ONDERNEMINGSNUMMER:
PARITAIR COMITE:
DATUM VAN DE ALGEMENE
VERGADERING DIE DE JAARLIJKSE
REKENINGEN HEEFT GOEDGEKEURD:

(in euro)
LAATSTE BOEKJAAR
VOORLAATSTE BOEKJAAR
JAAR:
JAAR:
RESULTATENREKENING (VOL 4)
(in staffelvorm)

VI. Verlies uit de gewone bedrijfs(9903+66A+66B-76A-76B)
uitoefening vóór belasting
- ...............................................

- ................................................

(= vroegere code 9902)

II.D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op
immateriële en materiële
vaste activa

630 + .......................................

TOTAAL: ..................................................

Document voor echt verklaard,
Datum en handtekeningen
De commissaris(sen)
NAAM

en

de Beheerraad
NAAM

(in euro)
LAATSTE BOEKJAAR
VOORLAATSTE BOEKJAAR
Codes:
Codes:
RESULTATENREKENING (VOL 4)
(in rekeningvorm)

OPBRENGSTEN (+)
I.

IV.

bedrijfsopbrengsten

70/76A

..........................................

niet-recurrente
bedrijfsopbrengsten
recurrente financiële
opbrengsten

76A

- ……………………………. - …………………………….

75

+ .......................................

+ .......................................

= ...................................(a)

= ......................................

..........................................

TOTAAL:

..........................................

KOSTEN (-)
II.

V.

bedrijfskosten

60/66A

..........................................

niet-recurrente
bedrijfskosten
recurrente financiële
kosten

66A

- ……………………………. - …………………………….

65

+ .......................................

+ .......................................

= ...................................(b)

= .......................................

TOTAAL:
(a) - (b)
TOTAAL:
II.D.

afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op
immateriële en materiële
vaste activa

= ...................................(B) = .......................................

630

+ ...................................(D)

TOTAAL: (B) + (D) = .......................................

De jaarlijkse rekeningen werden gelijkvormig verklaard zonder voorbehoud noch onthouding
van de commissaris(sen) - revisor(s): JA - NEEN
Document voor echt verklaard,
Datum en handtekeningen
De commissaris(sen)
NAAM

en

de Beheerraad
NAAM

