
SAMENWERKING CEL COLLECTIEVE PROCEDURES

Rondschrijven van de CCP aan PRO MANDATO d.d. 6 mei 2020:

Graag wil ik terug komen op de afspraken die gemaakt geweest zijn tussen CCP Antwerpen 1 / 2 en 
de curatoren (Antwerpen, Turnhout, Mechelen):

 De CCP
o Bij openvallen faling:

 Aangifte samenvattende aangifte in RegSol + aanvinken “provisioneel”
o Na 11 maanden

 Zo er nieuwe schulden zijn die vallen in de faling (hoofdzakelijk BV, BTW mbt 
de periode vóór de faling of nog een aanslag Ven B) dan wordt een nieuwe 
samenvattende aangifte opgeladen in RegSol  en wordt provisioneel 
“uitgevinkt” zodat deze aangifte een definitieve is TENZIJ de CCP een bericht 
heeft gekregen van KMO Controle of de BBI dat een onderzoek hangende is

 De curatoren
o Zij houden onze aangifte schuldvordering, welke ingediend werd bij het open vallen 

van de faling, aan. Dus men aanvaardt ze niet. Dit laat de CCP toe om nadien een 
nieuwe samenvattende aangifte in te dienen na 11 maanden. Zo men toch de eerste 
aangifte zou aanvaarden, dienen we een aanvullende aangifte in te dienen en dit 
willen we vermijden daar dit onduidelijkheid verschaft.

o Zo de curator tijdens de eerste 11 maanden vaststelt dat er geen of onvoldoende 
actief is om de belastingschuld, zoals opgenomen in de eerste samenvattende 
aangifte, te betalen, dan bericht de curator de CCP hiervan. Alzo zal de CCP:
 de oorspronkelijke samenvattende aangifte omzetten naar een definitieve.
 KMO inlichten van het feit dat er geen of onvoldoende actief is teneinde te 

vermijden dat er nog een controle of aanvullende aanslag 
vennootschapsbelasting zou gevestigd worden.

Na overleg met onze medewerkers van de CCP blijkt dat:
 sommige medewerkers de afgesproken werkwijze niet altijd naleven, in het bijzonder na 11 

maanden een definitieve aangifte in te dienen (door het vakje “provisioneel” uit te vinken. 
Wij gaan aan deze medewerkers vragen toch de gemaakte afspraken na te leven.

 er weinig berichten binnenkomen van curatoren tijdens de eerste elf maanden na openvallen 
van de faling , waarin wordt verklaard dat er geen of onvoldoende actief is om de 
belastingschulden te vereffenen zoals opgenomen in de oorspronkelijke samenvattende 
aangifte.

 curatoren aan de CCP vragen een nieuwe aangifte in te dienen wanneer de curator kennis 
krijgt van een nieuwe schuld en dit zowel tijdens de eerste elf maanden als na de 11 
maanden. Conform de gemaakte afspraken zal de CCP:

o de schulden die gevestigd worden tijdens de eerste elf maanden pas opnemen 11 
maanden na de eerste samenvattende aangifte en wordt deze aangifte een 
definitieve. Dus de curatoren moeten tijdens deze periode niet vragen om een 
nieuwe aangifte te doen TENZIJ men de faling sneller wilt afsluiten

o geen schulden meer opnemen in een aangifte die gevestigd zijn na 11 maanden 
(tenzij de curator laat weten dat er wel voldoende actief is).

Eventuele opmerkingen/ bezwaren over deze werkwijze kunnen gemeld worden aan de leden van 
de Raad van Bestuur van PRO MANDATO, die deze zal overmaken aan de CCP. 



Voor de CCP zou het zeer nuttig zijn zo de curator de CCP  zo snel mogelijk inlicht dat er geen of 
onvoldoende actief is om de fiscale schuld, zoals opgenomen in de eerste samenvattende aangifte, 
te betalen.

Met dank voor uw medewerking.


