
WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN IN SAMENWERKING TUSSEN FISCUS EN 
CURATOREN BIJ BEHANDELING VAN FAILLISSEMENTEN 
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AGENDA

• Wie zijn wij & wat omvat onze opdracht?

• Dagvaarding in faling

• Communicatie 

• Algemene afspraken

• Vragen



WIE ZIJN WIJ?

• DIENST ADMINISTRATIEVE 
BESLISSINGEN

• JURIDISCHE DIENST

• CEL COLLECTIEVE PROCEDURES

 Antwerpen 1: Stefan Somers

 Antwerpen 2: Hilde Vanbrabant

REGIONAAL 
INVORDERINGSCENTRUM

Antwerpen 1: Steven 
Exelmans

Antwerpen 2: Hans Sels



WIE ZIJN WIJ?

2000 2140

2000 2160

2018 2170

2018 2180

2020 2600

2020 2610

2030 2660

2030 2900

2040 2910

2040 2920

2050 2930

2050 2940

2060 2950

2060 2960

2070 2970

2100 2990

2110

POSTNUMMERS

2150 2320 2460 2650

2200 2321 2470 2800

2220 2322 2480 2801

2221 2323 2490 2811

2222 2328 2491 2812

2223 2330 2500 2820

2230 2340 2520 2830

2235 2350 2530 2840

2240 2360 2531 2845

2242 2370 2540 2850

2243 2380 2547 2860

2250 2381 2550 2861

2260 2382 2560 2870

2270 2387 2570 2880

2275 2390 2580 2890

2280 2400 2590 2980

2288 2430 2620

2290 2431 2627

2300 2440 2630

2310 2450 2640

POSTNUMMERS

Antwerpen 1 Antwerpen 2



WIE ZIJN WIJ?

Algemene administratie van de inning en invordering

Algemene administratie van de fiscaliteit

Nihil aangiften intervat (btw) operationeel sedert augustus 19. De curatoren dienen de aangiften 
wel in te dienen ‘in your own name’



Cel Collectieve procedures

WAT OMVAT ONZE OPDRACHT?

• Contacten met curatoren, vereffenaars en 
schuldbemiddelaars in volgende procedures:
 Gerechtelijke reorganisatie

 Faling

 Collectieve schuldenregeling

 Vereffening

• O.a. Indienen aangiften (enkel voor schulden directe 
belastingen, BTW, penale boeten, DAVO, andere NFI), 
nakijken van verdelingen, …
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WAT OMVAT ONZE OPDRACHT?



WAT OMVAT ONZE OPDRACHT?



DAGVAARDINGEN IN FALING

BELGIË (2018)

2224

ANTWERPEN (2018)

428



DAGVAARDINGEN IN FALING

BELGIË (2019)

940

ANTWERPEN (2019)

283



COMMUNICATIE

VOOR 01.05.2018

MAIL

NA 01.05.2018

REGSOL



COMMUNICATIE - WERKWIJZE AANGIFTEN

• Opening faillissement

• 11 maanden ná opening faillissement

• faillissementen opengevallen na 01.01.2019



COMMUNICATIE - AFSLUITEN FALING

• Naar aanleiding van de voorbereiding van het 2de PV heeft de curator 
ook zicht op het actief. 

• Bij onvoldoende actief:
• Contact CCP => definitieve aangifte te doen



ALGEMENE AFSPRAKEN

• info totstandkoming schulden inzake directe belastingen of BTW 
bevoegd KMO kantoor contacteren 

• Verzamelaangiftes BTW => Idem

• De FOD Financiën beschikt niet over kopies van vonnissen, FOD Justitie 
is de eigenaar hiervan

• Storten BV op dividenden aan werknemers: 
• ALTIJD storten op rekening IBAN BE96 6792 0022 7905 met als mededeling: “dividend 

werknemers + KBO nummer”



• Hoofdelijk gehouden vennoten => Curator

• Afrekeningen worden nagekeken

• OPGELET: Vanaf 01.01.2020 Wetboek van de minnelijke en gedwongen 
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van kracht => 
MAAR enkel voor de nieuwe schulden (= NA 01.01.2020), impact op 
aangiften & afsluiting falingen (voorrechten)

• Schulden van voor datum faling kunnen nog opgenomen worden in een wettelijk 
hypotheek, uitbreiding naar alle schuldvorderingen

ALGEMENE AFSPRAKEN
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Indien door de fiscus voor faillissement een onderzoek wegens 
aanwijzingen van “fiscale fraude” voor zowel BTW als 
vennootschapsbelastingen, werd geopend (teruggaan tot 7 jaar) :

1) Mag de curator toelating geven aan de fiscus om dit onderzoek 
verder te zetten?

2) Mag de curator aanwezig zijn bij die controle, verhoor?

VRAGEN
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Waar de fiscale administraties een tijdje geen aangetekende brieven m.b.t. 
onze mandaten naar onze privé-adressen verstuurden, is deze praktijk 
terug opgedoken. 

We zijn meestal niet op ons privé-adres als de postbode komt en moeten 
dan binnen de kantooruren van de Post (9.30 -17.00 !!!)  ons verplaatsen. 

GDPR verbiedt om privé adressen op te zoeken en te gebruiken voor 
professionele aangelegenheden waar enkel het kantooradres gebruikt 
wordt. Kan deze praktijk opnieuw worden beëindigd en kunnen enkel de 
kantooradressen worden gebruikt? 

VRAGEN
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• Kunnen de curatoren worden vrijgesteld van de jaarlijkse aangiftes in de 
vennootschapsbelastingen aangezien deze steeds nihil-aangiftes zijn? 

• Kunnen de jaarlijkse BTW-verzamelaangiftes electronisch worden 
ingediend? En kunnen we worden vrijgesteld van zodra alle activa zijn 
gerealiseerd? Vroeger verzochten we immers om het BTW-nummer te 
schrappen zodat we niet telkens een nihil-aangifte moesten doen. Gelet 
op de invoeging van BTW voor advocaten kan dit niet langer omdat we 
anders het recht op verlegging van BTW op onze erelonen en onkosten 
verliezen. Kan hieraan tegemoet gekomen worden?

VRAGEN
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• Quid met de zinloze brieven in faillissementen zonder activa voor 
inlichtingen bij gebreke waaraan heffingen van ambtswege volgen? 
Vermits de fiscus nooit in nuttige orde komt voor recuperatie ervan, is 
dit nutteloze tijdsbesteding. Kunnen de curatoren vrijgesteld worden 
van beantwoording ervan?

VRAGEN
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• De UBO verplichtingen vallen ons inziens niet onder de wettelijke taken 
van de curator:

• de staat van faillissement bevriest de boedel  ( art. XX.110 WER ).

• De waarde van de aandelen worden nihil ten gevolge van de staat van faillissement.

• De wettelijke taak van de curator is het beheer van de boedel. De wet voorziet niets voor 
de UBO-verplichting zodat hiervoor geen wettelijke basis is.

• In de lijst onder art. 5 §1 van de Anti witwaswet van 18 september 2017 wordt er geen 
specifieke melding gemaakt van de functie van curator. Punt 28: advocaten zijn 
onderworpen entiteiten, maar de curatoren worden niet vermeld, vermits de taken van 
de curator niet kunnen gekoppeld worden aan het bijstaan of optreden in naam van de 
cliënt.

• Quid met aanstellingen als vereffenaar , op vordering van de rechtbank, van een 
vennootschap die door de rechtbank in ontbinding wordt gesteld.  Vaak stelt zich in 
dergelijke aanstellingen het probleem dat er totaal onvoldoende informatie is om te 
weten wie de economische begunstigden zijn. Is de vereffenaar van gerechtelijke 
ontbindingen vrijgesteld van de UBO-verplichtingen? 

VRAGEN
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VRAGEN


