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1.1. Kosten en ereloon bij gebrek aan actief 1 
 
 

1.1.1. Algemeen 
 
 
1. Een verzoek tot begroting van de kosten en ereloon kan niet meer in hetzelfde verzoekschrift 
als dat waarbij de sluiting van het faillissement wordt gevraagd, zelfs niet als er niet het minste actief 
is. De vereiste tussenkomst van het Bureau Gerechtskosten dwingt daartoe. 
In elke hypothese vraagt de curator aldus voor hij het verzoekschrift tot sluiting bij gebrek aan actief 
neerlegt, in een afzonderlijk verzoekschrift de begroting van de kosten en het ereloon aan de 
rechtbank. 
 
2. De curator heeft altijd recht op een geïndexeerd minimumereloon artikel 6, § 2 KB 2018 (basis 
1.500,00 EUR). 
Artikel 9 KB 2018 voorziet echter dat wanneer het actief niet volstaat om de vergoedingen bedoeld in 
dit hoofdstuk te dekken, de curator een geïndexeerde forfaitaire vergoeding van 1.000,00 EUR 
exclusief BTW, ontvangt. Daarbij moeten alle door de curator als ereloon ontvangen sommen op deze 
forfaitaire vergoeding worden aangerekend. 
 
3. De rechtbank zal thans bij de begroting van het ereloon, steeds dit ereloon bepalen met 
aanrekening van de BTW begroot (zie hierna). 
 
4. Indien er, na betaling van de aanrekenbare kosten zoals hierna bepaald, onvoldoende actief 
is om het  minimumereloon (artikel 6, § 2 KB 2018) te betalen, zal de curator vooreerst het nog 
beschikbaar actief aanwenden tot betaling van zijn minimumereloon en vervolgens heeft hij recht om 
het ontbrekend saldo  te voldoen door middel van de forfaitaire vergoeding van artikel 9 KB 2018 , 
met dien verstande dat deze forfaitaire vergoeding nooit hoger kan zijn dan 1000,00 EUR te 
vermeerderen met de BTW. 
 

Voorbeelden Hypothese 1 Hypothese 2 Hypothese 3 Hypothese 4 

Actief 1.750,00 EUR 1.750,00 EUR 1.750,00 EUR 1.750,00 EUR 

Aanrekenbare 
kosten 

- 250,00 EUR - 500,00 EUR - 1.450,00 EUR - 1.750,00 EUR 

     

Ereloon 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR 

     

Te voldoen met 
actief 

1.500,00 EUR 1.250,00 EUR 300,00 EUR 0,00 EUR 

Saldo 0,00 EUR 250,00 EUR 1.200,00 EUR 1.500,00 EUR 

     

Ten laste B.S. 0,00 EUR 250,00 EUR 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR 

     

                                                           
1 Tekst en modellen goedgekeurd door de Werkgroep Faillissementen vergadering 18.06.2020. 
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Besluit Het ereloon wordt 
volledig voldaan 
door  het actief. 

Het ereloon wordt 
volledig voldaan, 
deels door het 
actief en deels ten 
laste van de 
Belgische Staat (via 
begroting door  
Taxatiebureau) 

Het ereloon wordt 
slechts 
gedeeltelijk 
voldaan, deels 
door het actief en 
deels ten laste van 
de Belgische Staat 
(via begroting door  
Taxatiebureau) 

Het ereloon wordt 
slechts 
gedeeltelijk 
voldaan, door de 
forfaitaire 
vergoeding ten 
laste van de 
Belgische Staat (via 
begroting door  
Taxatiebureau) 

 
 

1.1.2. De BTW 
 
 
5. Wanneer de curator om begroting van het ereloon verzoekt, hetzij bij vereffening, hetzij bij 
gebrek aan actief, wordt het ereloon begroot met aanrekening van de BTW volgens het toepasselijk 
BTW-tarief. Dit dient de duidelijkheid (afrekeningsvergadering) maar is ook nodig omdat bij de 
aanrekening van het beschikbaar actief en de eventuele uitbetaling van het saldo ten laste van de 
Belgische Staat, de al dan niet aanrekening van de BTW, een substantiële invloed kan laten gelden. 
 

 
Voorbeeld: 
 

Actief = 1.700,00 EUR 
Voorschotten van de Belgische Staat (aanrekenbare kosten) = 150,00 EUR 
Dus, beschikbaar om aan te rekenen op het ereloon van de curator = 1.550,00 EUR 

 
 
 Hypothese 1 Hypothese 2 
 Begroting inclusief BTW Begroting exclusief BTW 
   
 
- Ereloon 1.500,00 1.500,00 
- BTW 21 % +      315,00 +          0,00 
- Totaal te begroten door rechtbank 
   tav failliete massa 1.815,00 1.500,00 
 
- Beschikbaar actief -   1.550,00 -   1.550,00 
 
- Saldo ten laste van de Belgische Staat 265,00 0,00 
 
In hypothese 1 wordt nog een saldo ten laste van de Belgische Staat gelegd, in hypothese 2 niet meer. 
Het Bureau Gerechtskosten (Vereffeningsbureau) zal in hypothese 1 ten voordele van de curator nog 
een uitbetaling verrichten, in hypothese 2 niet meer. 
 
Besluit: de curator verliest op ereloon in hypothese 2, waar er geen BTW wordt begroot door de 
rechtbank. Hij zal zelf moeten instaan voor deze BTW. 
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6. Om het voorgaande mogelijk te maken, moet de curator wanneer hij om de begroting van de 
kosten en erelonen verzoekt met het oog op sluiting bij gebrek aan actief, aan de rechtbank 
duidelijkheid verstrekken over het juiste en actuele BTW-statuut door de gefailleerde. 
 
In de mate dat de gefailleerde BTW-plichtig is en het BTW-nummer nog steeds actief is, zal de curator 
in de regel de BTW kunnen verleggen en moet de rechtbank geen BTW aanrekenen bij de begroting 
van het ereloon. De BTW zal vermeld worden als zijnde 0,00 EUR. 
 
Is de gefailleerde niet BTW-plichtig of is het BTW-nummer inmiddels geschrapt, dan kan de BTW niet 
worden verlegd en zal de rechtbank het ereloon begroten met aanrekening van de BTW. De BTW zal 
cijfermatig worden begroot in de beschikking (21 % op het ereloon). 
 
Doet zich nog een andere situatie voor, dan verduidelijkt de curator dit in het verzoekschrift. 
 
7. Het actuele BTW-statuut wordt bij voorkeur aangetoond aan de hand van een verklaring van 
de FOD Financiën (sectie BTW) waaruit één en ander blijkt. 
 
8. Wanneer geen verklaring van de FOD Financiën kan worden voorgelegd, zal de rechtbank het 
ereloon met aanrekening van de BTW (21 %) begroten op voorwaarde dat de curator volgende 
documenten gezamenlijk voorlegt: 
 

a) een volledige afdruk uit de KBO Public Search waaruit blijkt dat er geen onderwerping is aan 
de BTW (vak hoedanigheid) 
 
zie https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-
iedereen/kruispuntbank-van-0 

 
 

 
b) een VIES-attest waaruit blijkt dat er geen geldig BTW-nummer is 

 
zie https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl 
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-iedereen/kruispuntbank-van-0
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-iedereen/kruispuntbank-van-0
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl
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Indien geen duidelijkheid wordt verstrekt over het BTW-statuut van de gefailleerde  of de voorgaande 
stukken niet worden voorgelegd, gaat de rechtbank ervan uit dat de BTW verlegd kan worden en zal 
de rechtbank het ereloon begroten met verlegging van de BTW, dit is met een BTW ten bedrage van 
0,00 EUR. 
 
9. Indien de gefailleerde niet in de KBO is ingeschreven en/of niet BTW-plichtig is en aldus niet 
over een BTW-nummer beschikt, vermeldt de curator dit in het verzoekschrift. 
 
10. Indien de curator de BTW niet kan verleggen of een andere BTW-voet dan 21 % moet 
toepassen (de gefailleerde heeft aldus een afwijkend BTW-statuut), verduidelijkt de curator in het 
verzoekschrift het BTW-statuut (bv. uitleg over de berekeningsbasis, de te hanteren BTW-voet, …). 
 
11. Het past in het licht van het voorgaande er op te wijzen dat wanneer het BTW-nummer zou 
zijn doorgehaald hangende het faillissement, de curator slechts zorgvuldig handelt wanneer hij het 
nodige in werk stelt om het BTW-nummer weer actief te maken. Indien dit niet gebeurt, dan moet 
immers daadwerkelijk BTW worden aangerekend en betaald door de failliete boedel wat ten nadele 
komt van de overige (boedel)schuldeisers.  
 
12. Teneinde een, weliswaar a posteriori, controle over de correcte aanrekening van de BTW 
mogelijk te maken, zal de curator bij het verzoekschrift tot sluiting van het faillissement een kopie 
voegen van de factuur die hij heeft opgemaakt voor de aanrekening van het ereloon. 
 
 

1.1.3. Verrekening opbrengst gerealiseerd actief 
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13. Wanneer er een beperkt actief kan gerealiseerd worden, moet bij de aanwending van de 
opbrengst van dit actief rekening worden gehouden met de voorschriften van artikel 693, 694 en 695 
Ger.W. 
Er is sprake van een beperkt actief, wanneer de opbrengst ervan niet volstaat om alle erelonen en 
kosten verbonden aan de volledige vereffening van de boedel te voldoen zodat het faillissement moet 
worden gesloten met toepassing van artikel XX.135 WER / 73 FW (sluiting bij gebrek aan actief). 
 
14. Op grond van de bepalingen van artikel 693 t/m 695 Ger.W. moet de curator, met het oog op 
sluiting van het faillissement wegens gebrek aan voldoende actief, dit beperkt actief als volgt 
aanwenden (rekening houdend met wat in het vorige randnummer is gesteld) : 

a) vooreerst worden de door de Staat voorgeschoten kosten terugbetaald. Dit betreft de 
eventuele voorgeschoten kosten zoals bedoeld in artikel 692 Ger.W., zoals: 

- reiskosten van magistraten; 
- opnemingen in nieuwsbladen wanneer de wet dit voorschrijft of de rechter daartoe 

verlof geeft (publicatie van het faillissementsvonnis); 
- de uitgaven en een vierde van het loon van de gerechtsdeurwaarder (betekening van 

het faillissementsvonnis); 
- de uitgaven en een vierde van het loon van de gerechtsdeurwaarder voor 

betekeningen en dagvaardingen in procedures waarvoor de curator rechtsbijstand 
heeft verkregen; 

b) ten tweede worden de erelonen van de curatoren en de openbare of ministeriële ambtenaren 
voldaan, desgevallend pro rata. Voor wat betreft de erelonen van de gerechtsdeurwaarder, 
zal dit, wanneer rechtsbijstand werd verkregen, beperkt zijn tot  drie vierde, nu het overige 
één vierde wordt voorgeschoten door de Staat (zie a) hiervoor); 

c) ten derde, worden de rechten verschuldigd aan de Belgische staat voldaan. Dit betreft 
bijvoorbeeld rol- en expeditierechten in procedures waarvoor de curator de rechtsbijstand 
heeft verkregen; 

d) indien er vervolgens nog gelden beschikbaar zouden zijn, worden de overige aanrekenbare 
kosten voldaan. 

 
 

1.1.4. Hoe de pro-deo-kosten kennen ? 
 
 
15. Om het bedrag van de voorgeschoten kosten en rechten samen te stellen of te kennen zal de 
curator van zodra als nuttig, minstens wanneer hij begint met de afsluiting van het faillissement zelf 
de pro deo fiche opvragen aan de griffier en deze overmaken aan de Federale Overheidsdienst 
Financiën belast met de inning en de invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen, met vraag op 
welke rekening het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 
 
De curator betaalt deze staat, met in achtneming van de bepaling van artikel 695 Ger.W. en voegt de 
staat en het bewijs van betaling bij de stukken van het verzoekschrift tot begroting van de kosten  en 
erelonen. 
 
Is het beperkt actief onvoldoende om de kosten en rechten te betalen, worden deze enkel tot beloop 
van het beschikbare betaald.  
 
16. Ten behoeve van de griffiers kan worden verduidelijkt dat de gerechtsdeurwaarders, die voor 
het Taxatiebureau gelden als prestatieverleners, voor hun kosten die zij wensen vergoed te zien, 
goedkeuring moeten krijgen van de vorderende magistraat. Met die goedkeuring kan de 
gerechtsdeurwaarder zijn kostenstaat overmaken aan het taxatiebureau, die deze begroot. 
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De taxatiebureaus hebben van hun hoofdgriffier de opdracht gekregen om, éénmaal de 
desbetreffende kostenstaat is uitbetaald, een kopie van deze kostenstaat met vermelding van het 
uitbetaalde bedrag over te maken aan de ondernemingsrechtbank. De griffier moet deze kostenstaat 
dan ingeven in de pro-deo-fiches. 
 
 

1.1.5. Procedureel: met tussenkomst van het Bureau Gerechtskosten 
 
 
17. In geval de curator aanspraak maakt op het geheel of een deel van de vergoeding  ten laste 
van de Belgische Staat, komt het bevoegde Bureau Gerechtskosten, afhangende van de rechtbanken 
van eerste aanleg, tussen door deze vergoeding te begroten en te vereffenen. 
In deze hypothese vordert de curator in het verzoekschrift tot begroting van de kosten en erelonen: 

- enerzijds de begroting van het ereloon en de kosten t.a.v. de failliete boedel; 
- anderzijds de goedkeuring van de prestaties met het oog op de begroting en uitbetaling door 

het bevoegde Bureau Gerechtskosten. 
De rechtbank zal per hypothese de prestaties goedkeuren doch enkel en alleen met het oog op het 
bekomen van de begroting door het Taxatiebureau en de betaling door het Vereffeningsbureau 
(toepassing artikel 10 van het K.B. van 15 december 2019 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). 
 
18. De curator gebruikt daarbij bij voorkeur het model van verzoekschrift dat door de rechtbank 
wordt aangeboden:  
 

- voor faillissementen geopend vóór 01.05.2018 
FW52_FW73_VZK_CUR_ pro_deo_Versiedatum.docx 

 
- voor faillissementen geopend vanaf 01.05.2018 

WER145_WER135_VZK_CUR_pro_deo_Versiedatum.docx 
 
19. Nadat de curator de beschikking begroting kosten en ereloon heeft bekomen, moet hij 
desgevallend om begroting (ten laste van de Belgische Staat) en vereffening verzoeken aan het Bureau 
Gerechtskosten van (het deel van) de forfaitaire vergoeding dat ten laste van de Belgische Staat wordt 
gelegd. Daartoe volgt de curator de volgende werkwijze. 
 

a) De curator maakt een kostenstaat op aan de hand van het door de rechtbank ter beschikking 
gesteld standaardmodel: 

KOSTENSTAAT_CUR_taxatiebureau_Versiedatum.docx 
 

b) De curator scant de door hem ondertekende kostenstaat. 
 

c) De curator maakt de gescande ondertekende kostenstaat samen met : 
- een scan van het faillissementsvonnis 
- een scan van de beschikking begroting kosten en ereloon 
- een scan van de factuur die de curator moet opmaken voor zijn ereloon ten laste van 

de failliete boedel, met toepassing van het juiste BTW-tarief 
over aan het bevoegde Taxatiebureau op het adres: 
 

 mandaten verleend door de afdelingen Gent, Oudenaarde en Dendermonde: 
taxatie.oost-vlaanderen@just.fgov.be 

mailto:taxatie.oost-vlaanderen@just.fgov.be
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 mandaten verleend door de afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Veurne: 
taxatie.west-vlaanderen@just.fgov.be 

 
d) Na goedkeuring (begroting) door het Taxatiebureau, zal het Vereffeningsbureau kunnen 

overgaan tot uitbetaling aan de curator. 
 
 

1.1.6. Procedureel: zonder tussenkomst van het Bureau Gerechtskosten 
 
 
20. Indien er niets te verdelen valt onder de schuldeisers in de massa en de curator ook geen 
toepassing dient te maken van de forfaitaire vergoeding ten laste van de Belgische Staat, omdat het 
beperkt gerealiseerd actief toelaat om zijn aanrekenbare kosten en ereloon te betalen, moet de 
curator het gevraagd ereloon en de kostenvergoeding laten begroten door de rechtbank/rechter-
commissaris vooraleer het verzoek tot sluiting neer te leggen. De betaling gebeurt vervolgens uit het 
actief. In deze hypothese is er geen tussenkomst van het Bureau Gerechtskosten (Taxatiebureau, noch 
Vereffeningsbureau). 
 
 

1.1.7. Bijzonderheden 
 
 
21. De rechtbank houdt er aan de curatoren te wijzen op artikel 666 Ger.W., dat luidt: “Wanneer 
vermoed wordt dat het actief van een faillissement ontoereikend zal zijn om de eerste 
vereffeningskosten te dekken, beveelt de rechter voor wie de zaak aanhangig is, ambtshalve of op 
verzoek van de curator de kosteloze rechtspleging. 
De kosteloosheid wordt ook verleend voor handelingen en rechtsplegingen tot bewaring van recht, 
totdat de termijn van veertig dagen, te rekenen van het vonnis van faillietverklaring, is verstreken”. 
In de praktijk stelt de rechtbank vast dat, ondanks het tweede lid van artikel 666 Ger.W., de in het 
faillissementsvonnis verleende kosteloze rechtspleging door sommige gerechtsdeurwaarders ook 
wordt aangewend voor handelingen die na de periode van veertig dagen worden gesteld.  
Het is op vandaag niet bekend welke houding de Bureaus Gerechtskosten zullen aannemen t.a.v. 
verzoeken tot terugbetaling van gerechtsdeurwaarders die handelingen hebben gesteld buiten de 
periode van 40 dagen op basis van de kosteloze rechtspleging verleend in het faillissementsvonnis. 
De curatoren leggen in dit opzicht best de nodige voorzichtigheid aan de dag en verzoeken bij twijfel 
om specifieke rechtsbijstand. 
 
22. Met het oog op administratieve duidelijkheid, kan de curator het verzoekschrift tot sluiting 
van het faillissement slechts neerleggen nadat hij betaling heeft bekomen vanwege het Bureau 
Gerechtskosten (Vereffeningsbureau). De curator moet bij zijn verzoekschrift dan ook het bewijs van 
betaling door het Vereffeningsbureau voegen. Bij ontbreken van dit stuk, zal de rechtbank geen gevolg 
verlenen aan het verzoekschrift tot sluiting. 
 
23. Het (aandeel van het) ereloon dat kan worden betaald uit het actief van het faillissement, 
wordt slechts opeisbaar en betaalbaar gesteld de eerste dag nadat het verzoekschrift tot sluiting in 
het Register is neergelegd, dit om te vermijden dat er na betaling van het ereloon geen aanvang zou 
worden genomen met de sluiting. 
 
 

mailto:taxatie.west-vlaanderen@just.fgov.be
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1.1.8. Overgangsmaatregel 
 
 
24. Bij wijze van overgangsmaatregel zullen de Bureaus Gerechtskosten de verzoeken tot 
uitbetaling van de vergoeding ten laste van de Belgische Staat op basis van een beschikking die is 
gewezen zonder rekening te houden met de tussenkomst van een Bureau Gerechtskosten, honoreren 
op voorwaarde dat: 
 

a) de curator nog geen betaling heeft bekomen via de griffie van de ondernemingsrechtbank van 
het deel van de vergoeding ten laste van de Belgische Staat; 
 

b) de curator een kostenstaat opmaakt aan de hand van het door de rechtbank ter beschikking 
gesteld standaardmodel: 

KOSTENSTAAT_CUR_taxatiebureau_Versiedatum.docx 
 

c) de curator de door hem ondertekende kostenstaat scant; 
 

d) de curator de gescande ondertekende kostenstaat overmaakt samen met : 
- een scan van het faillissementsvonnis 
- een scan van de beschikking begroting kosten en ereloon (oud systeem) 
- een scan van de factuur die de curator moet opmaken voor zijn ereloon ten laste van 

de failliete boedel, met toepassing van het juiste BTW-tarief 
aan het bevoegde Taxatiebureau op het adres: 
 

 mandaten verleend door de afdelingen Gent, Oudenaarde en Dendermonde: 
taxatie.oost-vlaanderen@just.fgov.be 
 

 mandaten verleend door de afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Veurne: 
taxatie.west-vlaanderen@just.fgov.be 

 
 

1.1.9. Beschikbare modellen 
 
 
1.1.9.1. Voor de curator 

 
25. Verzoekschrift begroting kosten en ereloon pro deo: 
 

- voor faillissementen geopend vóór 01.05.2018 
FW52_FW73_VZK_CUR_ pro_deo_Versiedatum.docx 

 
- voor faillissementen geopend vanaf 01.05.2018 

WER145_WER135_VZK_CUR_pro_deo_Versiedatum.docx 
 

- Kostenstaat curator voor Taxatiebureau: 
KOSTENSTAAT_CUR_taxatiebureau_Versiedatum.docx 

 
 

mailto:taxatie.oost-vlaanderen@just.fgov.be
mailto:taxatie.west-vlaanderen@just.fgov.be
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1.1.9.2. Voor de rechtbank en de rechter-commissaris 

 
26. Beschikking rechtbank begroting kosten en ereloon pro deo faillissement - Taxatiebureau 
 

- voor faillissementen geopend vóór 01.05.2018 
FW52_FW73_BSK_RB_Versiedatum.docx 

 
- voor faillissementen geopend vanaf 01.05.2018 

WER145_WER135_BSK_RB_Versiedatum.docx 

 
27. Advies rechter-commissaris begroting kosten en ereloon  

 
- enkel voor faillissementen geopend vanaf 01.05.2018 

WER145_ADV_RC.docx 
 

28. Beschikking begroting Kosten en advies ereloon rechter-commissaris 
 

- enkel voor faillissementen geopend vóór 01.05.2018 
FW52_BSK_RC_AKO 

 
 

 
 
 
 

--------- 


