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Onderwerp:

Wijziging van de sluitingswet van 26 juni 2002 en van de cao nr. 32 bis

Bij brief van 29 november 2018 heeft de heer K. Peeters, minister van Werk
het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van wet tot wijziging
van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50, §1, 4°, van het koninklijk besluit van 23
maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.

Op verslag van het Bureau, heeft de Raad op 18 december 2018 het volgende
advies uitgebracht.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
------------------------------------------------------------------

I.

INLEIDING

Bij brief van 29 november 2018 heeft de heer K. Peeters, minister
van Werk het advies van de Nationale Arbeidsraad ingewonnen over een ontwerp van
wet tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50, §1, 4°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende
de sluiting van de ondernemingen.

In de adviesaanvraag wordt verwezen naar de werkzaamheden
van het Beheerscomité van het Sluitingsfonds.

Het Beheerscomité van het Sluitingsfonds heeft in zijn advies van
21 juni 2018 een aantal wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de wet van 26 juni
2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en het koninklijk besluit van 23
maart 2007.

Deze wijzigingen hebben tot doel de termijnen die wettelijk voorzien zijn om de overbruggingsvergoeding te bekomen in te korten.

Er wordt voorgesteld om de termijn voor de overname van de activa na faillissement te verlagen van 6 maanden naar 2 maanden. Hierbij wordt voorzien
dat deze termijn kan verlengd worden met 2 maanden als de curator aangeeft dat er onderhandelingen gaande zijn met een kandidaat-overnemer of als de curator geen antwoord geeft. Een tweede verlenging met twee maanden is voorzien wanneer bij het verstrijken van de verlengde termijn de curator aangeeft dat de onderhandelingen nog
gaande zijn met een kandidaat-overnemer.

Daarnaast wordt voorgesteld om de termijn voor de overname van
het personeel van 6 maanden te verlagen naar 4 maanden vanaf de datum van de overname van de activa.

Tot slot wordt de verlenging van de termijn in geval van verderzetting van de activiteiten van de gefailleerde onder curatele opgeheven.

Advies nr. 2.110

-3-

Ter aanvulling van het voorstel van het Beheerscomité van het
Sluitingsfonds heeft de Raad bij brief van 28 november 2018 aan de minister van Werk
een aantal bijkomende elementen opgeworpen:

- Bij de eerste en tweede verlenging van de termijn van 2 maanden voor de overname
van de activa na faillissement in het geval dat de curator aangeeft dat er onderhandelingen gaande zijn met een kandidaat-overnemer stelt de Raad voor om toe te voegen dat de curator schriftelijk moet bevestigen dat er nog lopende onderhandelingen
zijn met een kandidaat-overnemer.
- De Raad stelt voor om een overgangsbepaling te voorzien zodat de wijzigingen van
toepassing zijn op de ondernemingen waarvan de datum van de sluiting plaatsvindt
vanaf 1 april 2019.
- De Raad vraagt dat alle reglementaire wijzigingen op 1 april 2019 in werking treden.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft de door de minister van Werk voorgelegde adviesaanvraag aandachtig onderzocht. Hij stelt vast dat de bijkomende elementen die werden
opgeworpen in zijn brief van 28 november 2018 opgenomen zijn in de ontwerpteksten
die worden voorgelegd. De Raad spreekt zich bijgevolg gunstig uit over het voorgelegde
ontwerp van wet en ontwerp van koninklijk besluit.

Hij dringt erop aan dat op wetgevend vlak tijdig de vereiste initiatieven worden genomen zodat de voorziene ingangsdatum van 1 april 2019 inzake de
voorgestelde wijziging van de wet van 26 juni 2002 wordt verzekerd. Ook met betrekking
tot het koninklijk besluit van 23 maart 2007 vraagt de Raad dat het nodige wordt gedaan
zodat de voorgestelde wijziging in werking treedt op 1 april 2019. Deze ingangsdatum
werd om budgettaire redenen weerhouden zodat de meerkost voor de ondernemingen
(geraamd op 40 miljoen euro) van de operatie van inkorting van de betalingstermijnen
maximaal over de jaren 2019 en 2020 gespreid wordt.
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De Raad zal de noodzakelijke maatregelen treffen om de cao nr.
32 bis in overeenstemming te brengen met de wet van 26 juni 2002 waarbij de gewijzigde cao in werking treedt op 1 april 2019.

De Secretaris,

J.-P. Delcroix
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De Voorzitter,

P. Windey

