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Geachte curator,
Zoals eerder vermeld kom ik terug op de verandering in de werkwijze i.v.m. de kostenstaten van de
curatoren/vereffenaars betreffende de erelonen ten laste van de Belgische Staat.
Tot op heden werden de vergoeding van de curator/vereffenaars ten laste van de Belgische Staat
toegekend bij vonnis en via de Ondernemingsrechtbank uitbetaald.
De Ondernemingsrechtbank kreeg hiervoor een provisie van de FOD Justitie.
Sinds 1 januari 2020 zijn er in elk arrondissement Bureau Gerechtskosten opgericht.1
Dit bureau staat voortaan in voor alle kostenstaten i.v.m. de gerechtskosten en gelijkgestelde kosten
van alle rechtbanken. De vergoedingen aan de curator en gerechtelijk vereffenaar ten laste van de
Belgische Staat vallen onder de gelijkgestelde kosten. In het kader hiervan wordt dan ook de provisie
aan de ondernemingsrechtbank stopgezet en niet meer aangevuld.
In het KB van 15 december 2019 wordt een (elektronische) werkwijze voorzien.
Maar aangezien deze wet grotendeels is opgemaakt in functie van een correctionele procedure kon
de werkwijze niet toegepast worden op de kostenstaten van de curatoren of vereffenaars.

1

23 maart 2019. - Wet betreffende de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een
artikel 648 in het Wetboek van strafvordering
15 december 2019- KB tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de
procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, betaald
en teruggevorderd.
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Hiervoor diende een afzonderlijke werkwijze overeengekomen worden met het Bureau
Gerechtskosten.
Voor het arrondissement Antwerpen is de volgende werkwijze afgesproken:
1. Curator/vereffenaar ontvangt het vonnis van sluiting en begroting van de vergoeding ten laste
van de Belgische Staat.
2. Curator/vereffenaar vult de kostenstaat volledig in en ondertekent deze.
3. Curator/vereffenaar scant de ondertekende kostenstaat (*) samen met het vonnis in en maakt
deze over aan het Bureau Gerechtskosten op het email adres:
taxatie.antwerpen@just.fgov.be
4. Het vereffeningsbureau zal de betaling van de kostenstaat uitvoeren.
(*) Indien de btw niet kan verlegd worden dient hiervan het bewijs mee overgemaakt te worden
met de kostenstaat. Dit is niet nodig bij gefailleerden natuurlijke personen zonder KBO nummer
noch bij vereffeningen.
Bewijs: verklaring of mail van de FOD-Financiën

! De kostenstaten dienen vanaf nu per mail overgemaakt te worden aan het Bureau Gerechtskosten
Antwerpen.

In bijlage treft u de volgende modellen:
- Kostenstaat curator
- Kostenstaat vereffenaar
- Kostenstaat curator ingevuld als voorbeeld
Ik maak u er wel attent op dat deze werkwijze of de modellen zelf in de toekomst nog kan
aangepast worden. Hiervan zal u dan uiteraard bericht ontvangen.
Met de meeste hoogachting.

Getekend
Tom Van Houtte
Voorzitter Ondernemingsrechtbank Antwerpen
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