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Minimumnorm boekhouding curator 
 
 
 
De curator registreert in de boekhouding: 
 
 
1. De ontvangsten 

 
1.1. dagelijks en per inning, de inschrijving van het bedrag van de ontvangsten geïnd door storting 

of overschrijving op de rubriekrekening van het faillissement; 
 

1.2. de transfers van gelden, zoals de overschrijving van de DC naar de rubriekrekening; de 
geldtransfers tussen verschillende rubriekrekeningen of transfers van de kas naar de 
rubriekrekeningen; 

 
1.3. ontvangsten die bestemd zijn voor het faillissement maar toch op de persoonlijke rekening 

zouden belanden worden eveneens geboekt op een “wachtrekening” - ze worden tegen 
geboekt bij overschrijving op de rubriekrekening; 

 
1.4. de boeking specifieert door opname in een afzonderlijke rubriek of het gaat om ontvangsten 

van derden ( invorderingen…;) dan wel ,of het gaat om realisatie van goederen met onderscheid 
tussen roerende en onroerende goederen; 

 
1.5. de boeking van realisaties van roerende goederen – met aanduiding van de netto opbrengst - 

het bedrag BTW – de veilingkosten (dit is optioneel); 
 

1.6. voor de onroerende goederen wordt het netto saldo geboekt ontvangen van de notaris – 
terugbetaling van kosten door de notaris worden afzonderlijk geboekt ( in mindering op post 
beheerskosten) 

 
1.7. elke boeking verwijst naar een genummerd verantwoordingsstuk. 
 
 
2. De uitgaven 
 
2.1. dagelijks en per uitgave, de inschrijving van het bedrag van de uitgave door afname of 

overschrijving van de rubriekrekening van het faillissement; 
 
2.2. de boeking specifieert door opname in afzonderlijke rubriek of het gaat om uitgaven als 

beheerskosten of de betaling aan schuldeisers; 
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2.3. de boekhouding registreert de voorschotten door de curator als beheerskosten en de gedane 
terugbetalingen; 

 
2.4. elke boeking verwijst naar een genummerd verantwoordingsstuk. 
 
 
3. Interne verrichtingen 
 
De boekhouding registreert interne transfers van gelden, zoals de overschrijving van of naar de DC; de 
geldtransfers tussen verschillende rubriekrekeningen of transfers van de kas naar de 
rubriekrekeningen; 
 
 
4. Controle 
 
De boekhouding laat toe op elk moment te verifiëren of het bedrag van de ontvangsten ( A) – het 
bedrag van de uitgaven ( B) , zijnde het saldo effectief aanwezig is hetzij op de rubriekrekening(en) 
hetzij op de Deposito en Consignatiekas. 
 
 

 

 


