Vragen? Meer info?
Inleiding
Een faillissement is een harde dobber.
Tienduizenden ondernemers maakten dit al
mee. Een faillissement heeft zijn voor- en
zijn nadelen. Zo is er is een uitkering voor
zelfstandigen die met een faillissement
werden geconfronteerd. Bovendien is het
door de verschoonbaarheid of de collectieve
schuldenregeling mogelijk om terug
schuldenvrij door het leven te gaan.

Faillissement ?

Efrem/Tussenstap is een door de Vlaamse
overheid erkende en gesubsidieerde vzw voor
begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden
en werkt:


Kosteloos



Discreet



Voor alle (ex-)zelfstandigen woon- of
werkzaam in het Vlaams Gewest

Tussenstap/Efrem staan je met raad en
daad bij en ondersteunen je doorheen deze
moeilijke periode.
Want: de draad weer opnemen… dat is een
hele onderneming.

Efrem/Tussenstap vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Gratis tel. 0800/111 06 - Fax 02/ 401 41 35
www.tussenstap.be
Ondernemingsnummer 0554.898.792

Na faillissement heb je
recht op kosteloos
en vertrouwelijk
advies en begeleiding.

Blijf niet bij de pakken zitten

Breng alle instanties op de hoogte van je

Vraag een uitkering aan

nieuwe situatie

Een faillissement van je zaak veroorzaakt meestal het verlies
van je werk en je inkomen. Je hebt recht op een uitkering om
het even of gaat over het faillissement van een
eenmanszaak of een vennootschap waarin je werkte (bv. als
bestuurder of werkend vennoot).

Zet daarom de volgende stappen:



Indien je minder dan 15 jaar geleden lang genoeg
voor een baas gewerkt hebt of uitkeringsgerechtigd
werkloos was, kan je beroep doen op de
werkloosheidsuitkering. Vraag die aan bij de Hulpkas
voor Werkloosheidsuitkering (www.hvw.fgov.be) of
een vakbond.



Schrijf je in bij de VDAB (dat kan online via www.vdab.be)
als werkzoekende, dat is een noodzakelijke stap om o.a.
een uitkering te krijgen.



Vraag een nieuwe zichtrekening aan want je rekeningen
van voor het faillissement zullen meestal geblokkeerd
worden.



Breng het ziekenfonds, het sociaal verzekeringsfonds en
de belastingen op de hoogte van het faillissement en van
je nieuw adres/rekeningnummer/...

Praat er over
Gefailleerden bieden en ontvangen uitstekende tips voor en
van elkaar. Bij “Anonieme ondernemers” ontmoet je
zelfstandigen die hetzelfde meemaakten als jij.
Tussenstap/Efrem organiseert dit op meerdere plaatsen.

Herstarten als zelfstandige?
In principe is het mogelijk om na een faillissement opnieuw
te starten als zelfstandige, tenzij de rechtbank een
beroepsverbod oplegt. Maar ook al is er geen
beroepsverbod, dan nog is herstarten als zelfstandige niet
gemakkelijk :



Zolang je niet terug schuldenvrij bent (door de
verschoonbaarheid of collectieve schuldenregeling)
kunnen de schuldeisers beslag leggen op de
inkomsten uit je nieuwe zaak



Elke nieuwe activiteit doet je uitkering onmiddellijk
stoppen.



Het handelsfonds (dat is de waarde van je vroegere
zaak, bestaande uit de naambekendheid, de
klanten,…) is in handen van de curator. Als je
opnieuw wil starten als zelfstandige in dezelfde
sector en met dezelfde klanten, dan moet je het
handelsfonds kopen van de curator



Financiering krijgen bij banken is niet makkelijk als er
een faillissement in je verleden voorkomt.

Informeer je over je rechten en plichten


Lukt dat niet, dan is de ‘faillissementsverzekering’
een tweede kans op een voorlopig inkomen. Vraag
die aan bij je sociaal verzekeringsfonds. Een
achterstand met het betalen van sociale bijdragen is
geen reden om je de uitbetaling te weigeren. Je kan
hier wel maar 12 maand op rekenen

Jij en je gezin krijgen een andere behandeling als een
faillissement je eenmanszaak of jouw vennootschap treft. Ook
tussen vennootschappen is er verschil.
Een overzicht van alle rechten en plichten – naargelang de
situatie - vind je op www.tussenstap.be. Toch zijn er een aantal
zaken hetzelfde in elk faillissement:







De curator is wel een advocaat, maar hij/zij werkt voor de
rechtbank. Hij/zij moet verkopen wat kan en daarmee de
schuldeisers zo mogelijk vergoeden. Hij/zij is niet de
advocaat van jouw belangen !
Je kunt je curator wel helpen bij het verkopen van de
voorraad en het betwisten van de schulden, maar
respecteer daarbij zijn/haar leiderschap.
Je moet de curator elke adreswijziging doorgeven,
antwoorden op zijn/haar vragen en ingaan op zijn/haar
uitnodigingen.

Samengevat: ga niet over één nacht ijs als je
wil herstarten als zelfstandige. Praat er zeker
vooraf over met je curator en contacteer
Tussenstap/efrem voor bijkomende vragen.

