
Slecht nieuws: de onderneming of organisatie waar je voor werkt 
gaat failliet. Het ACV, de grootste vakbond van het land, helpt je 
tijdens deze moeilijke tijd. 

Jouw bedrijf failliet?

HET BEDRIJF WAAR IK WERK IS FAILLIET. WAT MOET IK DOEN?

1. Schrijf je zo snel mogelijk in als werkzoekende bij de VDAB of Actiris (Brussel). 
2. Ben of word je lid van het ACV? Dan maken wij je werkloosheidsdossier op. Wij 
berekenen je uitkering en betalen die uit.
3. Je ex-werkgever moet je nog achterstallig loon en opzegvergoedingen? Dan 
zal je naar de rechtbank moeten. Ben of word je lid van het ACV? Wij maken voor 
onze leden gratis een vordering op en bepleiten je dossier bij de rechter. Onze 
ervaren juridische dienst berekent de vergoedingen waar jij recht op hebt en 
zorgt ervoor dat je die krijgt. 

EEN FAILLISSEMENT ?

De Ondernemingsrechtbank heeft de onderneming waar je voor werkte failliet 
verklaard. De rechter stelt een curator aan: dit is een advocaat die het bestuur 
van je bedrijf overneemt en het faillissement afhandelt. Zijn belangrijkste taak 
is de schuldeisers te vergoeden. Als ex-werknemer ben jij een bevoorrecht 
schuldeiser. Je hebt dus voorrang op andere schuldeisers.
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CONTACTEER HET ACV
Gaat je bedrijf failliet? Meld je dan makkelijk en snel aan via ons web- 
formulier op www.hetacv.be/faillissement. Wij doen de rest.  
We contacteren je telefonisch of per mail over je dossier.

Uiteraard helpen wij ook nieuwe leden, niet-Belgische werknemers, grens-
arbeiders en werknemers uit een bedrijf zonder vakbond op de werkvloer.  

Meer info? Neem een kijkje op onze site: www.hetacv.be/faillissement

Wij maken jouw dossier op, volgen het op en komen tussen bij je werkgever 
of de rechtbank.

Ben je nog geen ACV-lid? Schrijf je eenvoudig in via onze website: 

 

De inschrijving via onze website is de snelste weg, maar je kan ook lid wor-
den via een papieren inschrijvingsformulier dat bij deze folder hoort. Vraag 
ernaar. 

 
We behartigen uiteraard ook de belangen van nieuwe leden en leden die 
werken in bedrijven waar geen vakbondsvertegenwoordiging op de werk-
vloer is. Nieuwe leden kunnen meteen advies krijgen. Ook voor hen treden 
we onder bepaalde voorwaarden op bij werkgever of rechtbanken.

WORD LID

www.hetacv.be/word-lid 



Heel vaak betekent een faillissement ook het einde van je werk in die onderne-
ming. In de meeste gevallen beslist de curator tot het ontslag van het  
personeel. Dan word je dus volledig werkloos, en moet je je inschrijven als 
werkzoekende bij de VDAB of Actiris (Brussel) binnen de 8 dagen die volgen op 
het faillissement.
Je hoeft niet te wachten tot je het officiële document (een formulier C4) van je 
werkgever krijgt. Voor ondernemingen in het Vlaams gewest voorziet een sociaal 
interventiefonds via de VDAB initiatieven en tussenkomsten rond outplacement.

BEN IK NU WERKLOOS?

Om vergoedingen voor jou op te eisen, moet het ACV een rechtsvordering 
neerleggen bij het Centraal Register voor Solvabiliteit (RegSol). De curator moet 
akkoord zijn met de bedragen die wij in jouw naam eisen. 
Het ACV zal voor jou ook vergoedingen eisen bij het Fonds Sluiting van Onderne-
mingen. Ook dat bedrag moet de curator bevestigen. Deze contractuele  
vergoedingen zijn bv. achterstallige lonen, feestdagen, opzeggingsvergoeding, 
eindejaarspremies, verplaatsingsvergoeding,…

DE RECHTSVORDERING

In de meeste gevallen beschikt de curator niet over de nodige financiële  
middelen om je te betalen. Daarom komt een Fonds voor Sluiting van 
Ondernemingen (FSO) tussen. 
Het FSO gaat eerst na of alle wetten rond de sluiting gerespecteerd zijn. Dit 
onderzoek duurt 6 à 12 maanden.

Daarna doet het Beheerscomité van het FSO een uitspraak. Een positieve  
beslissing maakt dat je persoonlijke dossier kan worden onderzocht, en dat je 
vorderingen kunnen worden betaald. Meestal krijg je de contractuele vergoe-
dingen betaald binnen de 12 maanden na het faillissement. 

Het ACV volgt al die tijd je zaak op en houdt je op de hoogte over de evolutie en 
de afhandeling van je dossier.

FONDS VOOR SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

De bedragen die we voor jou eisen zijn brutobedragen, verminderd met  
RSZ-bijdragen (13,07%), de bedrijfsvoorheffing (26,75%), eventuele voorafbeta-
lingen, provisionele werkloosheidsvergoedingen enz. 

De bedragen die het FSO betaalt zijn begrensd: 

> een maximum van 6.750 euro bruto voor achterstallige lonen en sommige 
contractuele vergoedingen

> een maximum van 4.500 euro bruto voor het vakantiegeld voor bedienden

> een maximum van 25.000 euro bruto in totaal per werknemer.

Eventuele werkloosheidsvergoedingen of vergoedingen wegens arbeidsonge-
schiktheid die je kreeg tijdens de periode die gedekt wordt door de verbre-
kingsvergoeding moet je terugbetalen aan de RVA of aan je ziekenfonds. Die 
terugbetaling gaat er automatisch af wanneer het FSO je vergoeding betaalt. 

Na de betaling van het FSO krijg je nog een gedetailleerd overzicht.

DE BEDRAGEN

Als je onderneming binnen de 6 maanden volgend op het faillissement wordt 
overgenomen en je bent aangeworven door de overnemer, verwittig dan het 
ACV. In dat geval wijzigt je situatie.

Als je wordt aangeworven door de overnemer, dan worden de sluitings- en de 
verbrekingsvergoeding niet door het FSO betaald. Je krijgt dan in de plaats een 
overbruggingsvergoeding. Je anciënniteit wordt niet onderbroken en telt mee bij 
de overnemer.

WAT BIJ EEN OVERNAME?

www.hetacv.be/faillissement


