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1. Algemeen 
 

1. Artikel XX.158 WER bepaalt dat de verificatie van schuldvorderingen door de curator wordt verricht in 
tegenwoordigheid van of althans na behoorlijke oproeping van de gefailleerde. Tevens bepaalt dit 
artikel dat de gefailleerde n.a.v. de verificatie wordt gehoord over de vereffening van het faillissement. 
 

2. Artikel XX.166 WER schrijft vervolgens voor: 
- dat de oproeping van de gefailleerde voor de verificatie zoals voorzien in artikel XX.158 WER 

meteen de oproeping [bevat] aan de gefailleerde om gehoord te worden door de rechter-
commissaris, in aanwezigheid van de curatoren, nopens de best mogelijke tegeldemaking van 
de activa, en dit ten laatste op de datum van sluiting van het eerste proces verbaal van de 
schuldvorderingen; 

- dat de rechter-commissaris hiervan een verslag opmaakt, met vermelding van de gemaakte 
opmerkingen en dit neerlegt in het register (Regsol).  

 

2. Praktische werkwijze samenkomst 
 

2.1. Algemeen 
 

3. De neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie en het horen van de gefailleerde over de 
wijze van tegeldemaking van de activa, worden omwille van praktische redenen op hetzelfde tijdstip 
georganiseerd, zoals hierna bepaald. 
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2.2. Tijdstip 
 

4. De griffier of zijn afgevaardigde zal de bijeenkomst van de curator, de rechter-commissaris en 
desgevallend de gefailleerde bijwonen om de administratieve formaliteiten op te volgen. 
 

2.2.1. Afdeling Brugge 
 

5. De griffier of zijn afgevaardigden zullen voorafgaandelijk aan de uitspraak van het faillissement, in 
overleg met de rechter-commissaris een datum en tijdstip bepalen waarop het eerste proces-verbaal 
in het faillissement waarvoor hij wordt aangesteld, wordt neergelegd en de gefailleerde kan worden 
gehoord over de tegeldemaking. Deze datum zal zo worden bepaald dat zij geldt voor alle 
faillissementen  die worden uitgesproken in de periode dat de rechter-commissaris van dienst is.  
 
De tijdstippen worden toegevoegd aan de griffierkalender, die de  griffier of zijn afgevaardigde zal 
overmaken aan de (dienstdoende) rechter-commissaris en de curator(en). De curator kan dan op basis 
van deze kalender de gefailleerde laten oproepen zoals voorzien door artikel XX.158 WER. 
 

6. De dag van samenkomst is steeds op woensdag. De samenkomst wordt belegd tussen 8u45 en 12u. 
30. 
 

2.2.2. Afdeling Kortrijk 
 

7. De griffier of zijn afgevaardigden zullen wekelijks op maandag in de faillissementen die in de 
voorgaande week zijn uitgesproken, een datum en tijdstip bepalen waarop het eerste proces-verbaal 
wordt neergelegd en de gefailleerde kan worden gehoord over de tegeldemaking. Daarbij zal zo veel 
mogelijk rekening worden gehouden met de dienstregeling, i.h.b. wat betreft de rechters-
commissarissen. 
Deze tijdstippen worden toegevoegd aan de griffierkalender, die de  griffier of zijn afgevaardigde zal 
overmaken aan de (dienstdoende) rechter-commissaris en de curator(en). Laatstgenoemde kan dan 
op basis van deze kalender de gefailleerde laten oproepen zoals voorzien door artikel XX.158 WER. 
 

8. De dag van samenkomst is steeds op dinsdag. De samenkomst wordt belegd tussen 10 u.00 en 12 u. 
30. 
 
 

2.3. Plaats 
 

9. De samenkomst wordt belegd op de rechtbank. 
 

10. Op de rechtbank wordt een afzonderlijk lokaal voorzien om het eerste proces-verbaal van verificatie 
af te sluiten en de gefailleerde te horen: 

 
- Afdeling Brugge: raadkamer van de zittingszaal; 
- Afdeling Kortrijk: raadkamer van de zittingszaal B. 

 

3. Oproeping gefailleerde 
 

3.1. Wie 
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11. De curator zorgt voor de oproeping van de gefailleerde voor het sluiten van het proces-verbaal van 
verificatie en het horen over de tegeldemaking. 
 

3.2. Hoe 
 

12. De curator geeft kennis van de dag, het uur en de plaats van samenkomst aan, met oproeping van, de 
gefailleerde via het exploot van betekening van het faillissementsvonnis. 
 
Slechts indien de expeditie van het faillissementsvonnis niet tijdig ter beschikking is, wordt de 
oproeping afzonderlijk verricht, doch op een wijze die toelaat vast te stellen dat de gefailleerde 
normalerwijze kennis van de oproeping moet hebben gekregen (bv. aangetekende brief met 
ontvangstmelding, schriftelijke bevestiging van de gefailleerde dat hij kennis heeft gekregen en 
opgeroepen werd, …). Een eenvoudige brief of e-mail is onvoldoende. 
Er moet op ondubbelzinnige en zekere wijze kunnen vastgesteld worden dat de gefailleerde correct 
en volledig werd ingelicht en opgeroepen. 
 

4. Proces-verbaal van verificatie 
 

13. De werkwijze voor de redactie van de processen-verbaal van verificatie wordt beschreven in artikel 
XX. 160 en XX.166 WER. 
 

14. Elk proces-verbaal wordt opgesteld door de curatoren en door hen ondertekend. Zij leggen het proces-
verbaal neer in het register (Regsol) en geven daarvan kennis aan de rechter-commissaris volgens de 
workflow Regsol (Flow A++). 
 
De kennisgeving aan de rechter-commissaris  gebeurt door plaatsing in het register (Regsol) (zie 
Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek 
van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, 
Memorie van toelichting, Parl.St.Kamer 2016-17, nr. 54K2407/001, 95). 
 

15. [voorbehouden - minimuminhoud van het P.V.] 
 

16. Het is niet voorgeschreven noch vereist dat de rechter-commissaris het proces-verbaal mee 
ondertekent.  
 

5. Verslag horen gefailleerde tegeldemaking 
 

17. De curator staat in voor de dactylografie van het verslag van de rechter-commissaris zoals bedoeld in 
artikel XX.166, § 1, derde lid WER. Hij vult daartoe het modelverslag in voorafgaandelijk aan de 
bijeenkomst en legt op de bijeenkomst twee exemplaren voor aan de rechter-commissaris. 
 

18. Op de bijeenkomst wordt het (ontwerp-)verslag manueel aangevuld met de gegevens die 
voorafgaandelijk nog niet gekend kunnen zijn. Het verslag wordt gedateerd en ondertekend door de 
rechter-commissaris. Het wordt eveneens ondertekend door de curator en de gefailleerde voor 
kennisname en goedkeuring. 
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In de mate dat er op de rechtbank een computer ter beschikking is die toelaat dat het verslag 
elektronisch wordt opgemaakt, kan dit uiteraard als zodanig gebeuren. Bij voorkeur stuurt de curator 
in dit geval voorafgaandelijk via e-mail het ontwerp van verslag in Word-formaat door aan de griffier, 
die het ter beschikking stelt op de beschikbare computer. 
 
Hetzelfde geldt indien het verslag elektronisch kan worden ondertekend. 
 

19. De rechter-commissaris legt het gedag- en ondertekende verslag in elektronische vorm onverwijld 
neer in het register (Regsol) op de wijze zoals bepaald in de Workflow Regsol (Flow L). De griffier of 
zijn afgevaardigde zal voor de neerlegging van het verslag in het register (Regsol) zorgen. De rechter-
commissaris dient dit verslag naderhand wel nog elektronisch te tekenen, zodat het register dit verslag 
opneemt. 
 

20. Het verslag van de rechter-commissaris wordt opgemaakt volgens het model VSLG_RC_XX166.docx. 
 

6. Werking 
 

21. Vanaf 01.09.2019. 
 
 

----------- 


