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A nticrisismaatregelen: ook daling van bestellingen kan een onderneming de kw alificatie
" onderneming in moeilijkheden" bezorgen

KB 31 juli 2009 tot bepaling van het criterium tot erkenning als onderneming in moeilijkheden op basis van een
daling van de bestellingen in uitvoering van artikel 14, § 4, tweede lid, van de wet van 19 juni 2009 houdende
diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, BS 12 augustus 2009

Onderneming in moeilijkheden: een vierde criterium
Het zogenaamde crisistijdskrediet en de crisisschorsing voor bedienden zijn voorbehouden aan
ondernemingen in moeilijkheden (zie SoCompact 192009, 262009 en 282009). De onderne
mingen moeten bovendien gebonden zijn door een CAO of door een goedgekeurd ondernemings
plan.
De
-

Anticrisiswet verstaat onder onderneming in moeilijkheden, een onderneming die:
een daling van de omzet met minimum 20 % kent,
een daling van de productie met minimum 20 % kent,
een aanzienlijk gebruik maakt van economische werkloosheid voor werklieden, namelijk mini
mum 20 % van het totaal aan de RSZ aangegeven dagen (voor bedienden en werklieden).

De Anticrisiswet bevat bovendien de mogelijkheid bij koninklijk besluit te voorzien in een criterium
dat betrekking heeft op een vermindering van de bestellingen. Van die mogelijkheid werd gebruik
gemaakt in een deze week gepubliceerd koninklijk besluit van 31 juli 2009.
Voortaan kan ook erkend worden als onderneming in moeilijkheden, de onderneming, in de zin
van de juridische entiteit, die een daling kent van de bestellingen met minstens 20 %.
Het nieuw koninklijk besluit treedt zoals het crisistijdskrediet en de crisisschorsing voor bedienden, in
werking op 25 juni 2009. Het treedt buiten werking op 1 januari 2010 maar kan verlengd worden tot
uiterlijk 30 juni 2010, als de economische toestand dat rechtvaardigt.

Referentiekw artaal
De daling van de bestellingen moet zich hebben voorgedaan in één van de vier kwartalen vooraf
gaand aan het eerste gebruik van het crisistijdskrediet of de crisisschorsing voor bedienden, ver
geleken met hetzelfde kwartaal van het jaar voordien. Als de daling niet voortvloeit uit het laatste
van de vier kwartalen voorafgaand aan het gebruik van de crisismaatregelen moet de dalende
trend in het volgende kwartaal of in de daarop volgende kwartalen bevestigd worden.

Daling van de bestellingen: voorw aarden
De daling van de bestellingen met minstens 20 % moet:
-

betrekking hebben op alle bestellingen van de onderneming,
bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de diverse bestellingen
en aanleiding geven tot een daaraan gerelateerde daling aan productieve arbeidsuren van de
werknemers.
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Daling van de bestellingen: bew ijs
De daling van de bestellingen moet bewezen worden door de indiening van een dossier dat, naast
de BTWaangiften van alle betreffende kwartalen als indicatie, ook alle documenten bevat die de
vereiste daling wat de bestellingen betreft aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten,
zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad.
De onderneming moet het bewijs leveren door indiening van het 'formulier CRISISWET 1' dat men
kan downloaden op de website van de RVA. Let wel, het thans beschikbare formulier is nog niet
aangepast aan het criterium van de vermindering van de bestellingen.

Tabel met overzicht van de vier criteria
De voorwaarden waaronder een aanzienlijke vermindering van de bestellingen tot een erkenning
als onderneming in moeilijkheden kan leiden, zijn identiek aan de voorwaarden die gelden in geval
van vermindering van de productie (zie koninklijk besluit van 28 juni 2009).
Hieronder vindt u een tabel met een overzicht van de vier criteria en de voorwaarden waaronder
die criteria tot een erkenning als onderneming in moeilijkheden kunnen leiden.

criterium
daling van de omzet
met minimum 20 %
daling van de productie
met minimum 20 %
daling van de bestellin
gen met minimum 20 %

minimum 20 % econo
mische werkloosheid

onderneming in moeilijkheden
entiteit
referentiekwartaal
één van de 4 kwartalen
voorafgaand
aan
het
eerste gebruik van de
crisisvermindering van de
juridische entiteit1
arbeidsprestaties verge
leken
met
hetzelfde
kwartaal in het jaar voor
dien
° hetzij technische be kwartaal voor de verzen
drijfseenheid
ding van het formulier
° hetzij juridische entiteit
CRISISWET1 aan de RVA
° hetzij vestigingseenheid

bewijs
BTWaangifte
dossier
(BTWaangifte,
documenten die de daling
staven en de bereke
ningswijze toelichten)

verklaring op eer

Ann Taghon.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van:
 de RVA: http://www.rva.be/frames/frameset.aspx?Path=D_opdracht_crisis/&Language=NL&Items=1
 de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=23952

1

Uit de toelichting op de website van de RVA blijkt dat de aanvraag ook een technische bedrijfseenheid, samengesteld uit meer
dere juridische entiteiten kan betreffen.
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