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BIJLAGE

013/2022/TVH

Geachte curatoren,
Er werd u destijds aangekondigd dat er in het overlegplatform curatoren, mede in overleg met
verschillende veilinghuizen, overeenstemming werd bereikt over een Lastenboek t.a.v. veilinghuizen.
Hierin werd een duidelijk kader gegeven van de rechten en plichten van curatoren en veilinghuizen en
tegelijkertijd werden waarborgen opgelegd aan de veilinghuizen inzake solvabiliteit, beroepsernst en
een deontologische code. Tijdens het laatste overlegplatform is gevraagd hierover te communiceren.
Aan de veilinghuizen, waarmee de meeste curatoren werken, werd gevraagd om akkoord te gaan met
het Lastenboek. Na ontvangst van het akkoord, wordt het veilinghuis opgenomen in een lijst van
geaccrediteerde veilinghuizen. Er is een meldpunt voorzien voor problemen dat verzorgd wordt door
Mr. Geert Reniers uit Genk (Geert.Reniers@paqt.be).
Volgende lijst van veilinghuizen, die het protocol ondertekend hebben, werd ons door de
vertegenwoordigers van de curatoren meegedeeld:
Troostwijk NV
Detail’s Veilingmeesters BV(BA)
Moyersoen NV
Auctim NV
VH Auctions BV(BA)
Vavato BV(BA)
Hammertime BV(BA)
Legal Brokers BV(BA)

ADRES:
OPENINGSUREN:

0417.038.137
0479.074.981
0452.153.622
0729.905.796
0721.620.018
0599.890.164
0599.795.342
0890.647.664

Bolivarplaats 20 bus 7, 2000 Antwerpen
van 08u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00

Esplanade 89, 1020 Brussel
Luikersteenweg 221, 3500 Hasselt
Helststraat 47, 2630 Aartselaar
Helststraat 47, 2630 Aartselaar
Wijnveld 5 A, 9240 Zele
Passtraat 15, 9100 Sint-Niklaas
Pauwelsdreef 23, 2940 Hoevenen
Mallebaan 8, 2960 Brecht

Aan de rechters-commissarissen van deze rechtbank is gecommuniceerd enkel nog machtiging te
geven voor zover een veilinghuis wordt aangesteld, dat het Lastenboek heeft onderschreven.
Gelieve hier aandacht aan te besteden. De lijst van veilinghuizen is niet gesloten of beperkend.
Curatoren die met een (nieuw/ander) veilinghuis willen werken, worden gevraagd aan het betrokken
veilinghuis het Lastenboek te laten onderschrijven en het meldpunt daarvan te berichten, zodat het
veilinghuis kan worden toegevoegd aan de lijst.
In bijlage vinden jullie een kopie van het Lastenboek.
Verder dient nog benadrukt dat artikel XX.134 WER stelt dat curatoren zich met machtiging van de
rechter-commissaris, maar onder hun verantwoordelijkheid kunnen laten bijstaan door degene die zij
daartoe geschikt achten. De curatoren staan bijgevolg in voor hetgeen hun lasthebber verricht. Zij
dienen er onder meer over te waken dat één en ander kostenefficiënt gebeurt. De uiteindelijke
begroting voor de kosten aan derden gebeurt door de rechtbank, op het advies van de rechtercommissaris (zie artikel XX.145 WER).
Met vriendelijke groet,
Get.
Th. Van Houtte
Voorzitter
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