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Onderwerp:

Ontwerp van koninklijk besluit - Sluitingsfonds – Integratie van aanvraagprocedures
______________________________________________________________

Bij brief van 30 september 2021 heeft de heer P.-Y. DERMAGNE, minister van
Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de Sluitingswet
van 26 juni 2002.

Het is de bedoeling van de voorgestelde wijzigingen om het mogelijk te maken
om twee bestaande procedures te integreren:

- de indiening van het verzoek tot tussenkomst van het Sluitingsfonds: het formulier F1 door
de applicatie e-F1; en
- de aangifte van de schuldvordering bij de curator door de applicatie Centraal Register Solvabiliteit.

Op verslag van het Bureau heeft de Nationale Arbeidsraad op 26 oktober 2021
navolgend eenparig advies aangenomen.
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ADVIES VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD
-----------------------------------------------------------------

I.

ONDERWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE ADVIESAANVRAAG

Bij brief van 30 september 2021 heeft de heer P.-Y. DERMAGNE,
minister van Werk, het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd over een ontwerp
van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering
van de Sluitingswet van 26 juni 2002.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt een aantal reglementaire wijzigingen voor die kaderen in het strategisch meerjarenproject “Integratie Regsol – e-F1”.
Dit project is opgesplitst in verschillende fasen en wordt in nauw overleg gevoerd met alle
betrokken partijen, waar, naast het Sluitingsfonds ook de FOD Justitie, de vertegenwoordigers van de vakbonden en de vertegenwoordigers van de curatoren deel van uitmaken.

Het is de bedoeling om twee processen die grotendeels met dezelfde data werken, te integreren. Het gaat meer bepaald om de aangifte van de schuldvordering bij de curator door de applicatie Centraal Register Solvabiliteit (hierna Regsol)
en de indiening van het verzoek tot tussenkomst van het Sluitingsfonds.

De huidige situatie is dat zowel de aangifte van de schuldvordering
bij de curator via Regsol als de indiening van het formulier F1 bij het Sluitingfonds via de
e-F1 toepassing, elektronisch kunnen gebeuren door de mandatarissen van de werknemers (de dossierbeheerders van de vakbonden).

Momenteel is echter bij de indiening van de e-F1 vereist dat de
werknemer en de curator allebei het formulier manueel ondertekenen en dit formulier vervolgens in pdf-formaat opladen. Sinds september 2020 kunnen de dossierbeheerders van
de vakbonden de aan te geven schuldvordering ook genereren in Regsol op basis van de
gegevens vermeld in de e-F1.
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In een eerste fase is het de bedoeling om de elektronische handtekening van de e-F1 mogelijk te maken voor de vakbonden (mits volmacht van de werknemer). De manuele handtekening zal voor de werknemer blijven, maar niet voor zijn mandataris. Bij een elektronische handtekening kan immers met zekerheid worden geverifieerd dat de handtekening overeenkomt met het toegevoegde mandaat.

In een tweede fase is het de bedoeling om een geautomatiseerde
stroom te ontwikkelen van gegevens tussen Regsol en de e-F1 toepassing en om de
werknemer die niet is aangesloten bij de vakbonden toe te laten om zijn schuldvordering
via de e-F1 in te dienen op dezelfde wijze als de vakbonden.

De mogelijkheid voor de werknemer en de curator om een F1 manueel te ondertekenen, zal blijven bestaan.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies wordt voorgesteld
past de artikelen 42, 44 en 50 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering
van de Sluitingswet van 26 juni 2002 aan, teneinde elke fase van dit project te kunnen
verwezenlijken.

II.

STANDPUNT VAN DE RAAD

De Nationale Arbeidsraad heeft een onderzoek gewijd aan de tekst van het ontwerp van
koninklijk besluit.

Hij heeft, op basis van de bij de adviesvraag gevoegde nota aan het
Beheerscomité van het Sluitingsfonds van 1 april 2021, kennis genomen van de ratio legis
van de aanpassing van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de Sluitingswet van 26 juni 2002, alsook van de stand van zaken en de beoogde perspectieven
van het strategisch project.

Hij neemt akte van de besprekingen in het Beheerscomité van het
sluitingsfonds op 22 april 2021, waaruit blijkt dat in een eerste fase de elektronische communicatie bij de aanvraag enkel voorzien is voor de vakorganisaties, die 70 % van de
aanvragen indienen. In een tweede fase zal de elektronische communicatie worden uitgebreid worden naar de werknemers. De analyse hiervoor start in het najaar van 2021.
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Hij heeft eveneens kennis genomen van het feit dat het Beheerscomité van het sluitingsfonds tijdens diezelfde vergadering de reglementaire wijziging heeft
goedgekeurd.

In het licht hiervan kan de Raad zijn akkoord betuigen met de tekst
van het ontwerp van koninklijk besluit.
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