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Faillissement van een klant:  

Taken van het Erkend Sociaal Secretariaat (ESS)  

1. Loonberekeningen voor periodes die volgen op de datum van het faillissement  

De aansluitingsovereenkomst eindigt automatisch in geval van ontbinding of faillissement van de 

aangeslotene. Het ESS heeft een ontbindende voorwaarde in geval van faillissement in zijn 

aansluitingsovereenkomst. 

Onder toepassing van deze contractuele clausule heeft de curator drie mogelijkheden. 

1) Zelf instaan voor het opstellen van sociale documenten en aangiften 

2) Een nieuwe dienstverlener van zijn keuze aanstellen 

3) Met het bestaande ESS een afzonderlijke overeenkomst sluiten voor het opstellen van sociale 

documenten en aangiften voor de periode gedurende welke de arbeidsovereenkomst wordt 

verdergezet. 

Noteer dat de mandaten gegeven door de werkgever blijven gelden. De curator moet geen nieuwe 

volmachten ondertekenen (de RSZ verplicht in haar dagdagelijkse praktijk de curator niet een nieuwe 

volmacht te ondertekenen om de technische overlast ervan te vermijden). 

De prestaties na faillissement worden opgenomen in een afzonderlijke aangifte DMFA met de notie 

“curatele”  

2. Loonberekeningen voor periodes die voorafgaan aan de datum van het faillissement  

2.1. Er bestond nog een contractuele verbintenis tussen het ESS en de onderneming in faling op het 

moment van de faling. 

De curator kan beroep doen op het ESS om de lonen en andere rechten te verwerken. Aangezien het ESS 

een ontbindende clausule heeft opgenomen in de aansluitingsovereenkomst in geval van faling is er 

automatisch een einde gekomen aan de aansluitingsovereenkomst. 

Het ESS kan er evenwel voor kiezen om deze prestaties uit te voeren voor rekening van de curator. De 

betalingsmodaliteiten voor uitvoering van deze opdracht dienen overeengekomen te worden tussen 

curator en het ESS. Het ESS kiest er in dit geval best voor een afzonderlijke overeenkomst ter zake op te 

maken met de curator. 

3. Artikel XX.103 van de wet van 11 augustus 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 het Boek I van het Wetboek 

van economisch recht! 
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Dit artikel zegt dat als de failliete klant niet in staat is om het personeelsregister en de individuele rekening 

van het afgelopen kalenderjaar en het lopende kalenderjaar aan de curator te bezorgen, dan mag de 

curator dit vragen aan het sociaal secretariaat van de failliete klant. Het sociaal secretariaat moet dit dan 

kosteloos aan de curator bezorgen. Het sociaal secretariaat moet ook kosteloos, op verzoek van de 

curator, de laatste sociale documenten betreffende de werknemers, evenals de documenten die bij het 

uittreden uit de onderneming vereist zijn, aan de curator bezorgen. 

Dit betekent dat het ESS  als de curator dit vraagt, kosteloos de sociale documenten moet overmaken die 

betrekking hebben op reeds uitgevoerde prestaties evenals de documenten die aan de werknemer 

moeten overgemaakt worden bij uitdiensttreding, met name: 

- C4 

- Vakantieattest (saldo en vervroegd) 

- Tewerkstellingsattest 

- Individuele rekening (lonen, alle verschuldigde vergoedingen, …) 

De ESS kunnen worden geconfronteerd met twee situaties:  

A. Ofwel heeft het ESS alle lonen geboekt t.e.m. de datum van het faillissement: 

Volgende documenten worden afgeleverd met de informatie die beschikbaar is in het 

loonsysteem :  

 C4 

 Tewerkstellingsattest  

 Vakantieattesten  

 Individuele rekening 

Voorbeeld: een werkgever heeft bij zijn ESS de lonen laten boeken van augustus ’18 op 27 

augustus ’18. Op 30 augustus ’18 wordt de werkgever failliet verklaard. De curator beëindigt de 

arbeidsovereenkomst met de twee bedienden die de werkgever tewerkstelde op 31 augustus ’18. 

Op dezelfde datum vraagt de curator aan het ESS van de werkgever om de documenten bij 

uitdiensttreding af te leveren.  

De C4, het vakantieattest, tewerkstellingsattest en de individuele rekening worden afgeleverd 

met de gegevens in het loonsysteem (namelijk tot 31 augustus). Dit betekent concreet dat de 

individuele rekening geen berekening van de opzeggingsvergoeding zal bevatten.  

B. Ofwel heeft het ESS niet alle lonen geboekt t.e.m. de datum van het faillissement: 

Volgende documenten worden afgeleverd met de informatie die beschikbaar is in het 

loonsysteem :  
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 C4 

 Tewerkstellingsattest  

 Vakantieattesten 

 Individuele rekening 

Voorbeeld: een werkgever gaat failliet op 13 september ‘18. De curator beëindigt de 

arbeidsovereenkomsten van de twee bedienden die de werkgever tewerkstelde op 14 september 

‘18. De lonen van augustus ’18 werden door de werkgever niet gecommuniceerd aan het ESS. Op 

14 september ’18 vraagt de curator aan het ESS de documenten op die bij uitdiensttreding vereist 

zijn.   

C4, individuele rekening en vakantieattesten houden rekening met de loongegevens tot einde juli 

’18. De individuele rekening zal geen berekening van de opzeggingsvergoeding bevatten.  

Als de curator wilt dat het ESS de individuele rekeningen aflevert voor periodes waarvoor het ESS 

geen lonen heeft berekend (in ons voorbeeld de lonen van augustus tot 14 september en de 

opzeggingsvergoeding van de werknemers) dan moet hij akkoord gaan om tegen betaling deze 

lonen door het ESS te laten berekenen. In dit geval adviseert de USS haar leden om een aparte 

overeenkomst aan te gaan met de curator voor de extra te leveren prestaties en daarvoor de 

factuur te bezorgen aan de curator en niet aan de failliete onderneming. 

 

2.2. De contractuele verbintenis tussen ESS en de onderneming in faling was reeds stopgezet op 

het moment van faling.  

Indien op het moment van de faling reeds een einde gesteld werd aan de contractuele verbintenis met 

het ESS – volgens de modaliteiten voorzien in de aansluitingsovereenkomst van het ESS - heeft het ESS 

verder geen verplichtingen meer ten aanzien van de curator. Het ESS kan enkel de vermelde documenten 

afleveren op basis van de gegevens die het verwerkt heeft voor de periode gedekt door de 

aansluitingsovereenkomst en het overeenstemmende mandaat.  

Voorbeeld: 

- Een werkgever is aangesloten bij een ESS vanaf 01/01/2017  

- Het ESS heeft een einde gesteld aan de bestaande aansluitingsovereenkomst op datum van 

20/04/2018 met als laatste kwartaal gedekt door het mandaat RSZ het 4de trimester 2017 

- De onderneming wordt failliet verklaard op 04/06/2018 

- De curator vraagt op 06/06/2018 de sociale documenten  

- Het ESS kan de sociale documenten afleveren voor de periode van 01/01/2017 tem 31/12/2017 
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3. Advies USS 

De USS adviseert haar leden om uitsluitend volgende documenten af te leveren op basis van de reeds 

verwerkte loonelementen op moment van de faling: C4, tewerkstellingsattest, vakantieattest, individuele 

rekening op basis van de loonelementen die reeds gekend zijn op het moment van de faling. 

De USS adviseert haar leden om niet in te gaan op de vraag voor het uitvoeren van bijkomende 

werkzaamheden op last van de curator zoals bijvoorbeeld: 

o Een verderzetting van de arbeidsovereenkomsten na de faling door de curator 

o Het berekenen van verbrekingsvergoeding en vertrekvakantiegeld 

o Verificatie van schuldvorderingen van de werknemers 

o Afhandeling resultaatsverwerking – dividenden na afhandeling van de faling 

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden maakt het ESS een aparte overeenkomst met de curator 

voor de extra te leveren prestaties en bezorgt hiervoor de factuur aan de curator en niet aan de failliete 

onderneming. 

 


