Nota over het afsluiten van het beheer en de vereffening van onbeheerde nalatenschappen en de
begroting van de kosten en erelonen van de curatoren van onbeheerde nalatenschappen

1.
De curator maakt na afloop van zijn beheer een verslag van het verloop van het beheer
(verrichte werkzaamheden) met een financieel overzicht (opsomming van de ontvangen bedragen
en de uitgekeerde bedragen), een lijst van de schuldeisers (met aanduiding van eventueel
ingeroepen voorrechten), zijn (voorlopige) staat van kosten en ereloon en het voorstel van verdeling
van de beschikbare gelden.
Dit verslag dient overgemaakt te worden aan de schuldeisers met het verzoek binnen de veertien
dagen hun standpunt mee te delen aan de curator met afschrift aan de rechtbank (rolnummer
vermelden).
Indien er geen reactie komt of alle reacties zijn positief, bevestigt de curator dit aan de rechtbank
en legt hij zijn verslag neer voor nazicht, inhoudelijk en op het vlak van kosten en ereloon, en met
toevoeging van een kopie van de publicatie van zijn aanstelling in het Belgisch Staatsblad.
De rechtbank geeft dan ofwel haar fiat en dan kan tot verdeling van de gelden worden overgegaan.
De curator bevestigt vervolgens de uitbetaling conform het verslag en verzoekt om ontheffing van
zijn opdracht. Deze wordt dan verleend. In het vonnis van ontheffing worden de kosten en
erelonen van de curator niet begroot. Voormeld fiat van de rechtbank impliceert immers haar
akkoord met de voorgestelde kosten en erelonen.
De rechtbank kan ook opmerkingen hebben en legt deze dan voor aan de curator (schriftelijk of
mondeling). Zo de opmerkingen leiden tot een aanpassing van het verslag op het vlak van de kosten
en erelonen en/of op het vlak van de verdeling, dient het opnieuw aan de schuldeisers te worden
voorgelegd indien deze door de aanpassing een gewijzigd bedrag zullen uitgekeerd krijgen, opnieuw
met het verzoek binnen de veertien dagen hun standpunt mee te delen aan de curator met afschrift
aan de rechtbank (rolnummer vermelden). Afhankelijk van de reactie(s) wordt dan gehandeld zoals
na de eerste mededeling van het verslag.
Indien er een negatieve reactie komt, dient de betwisting geregeld te worden. Zo de schuldeiser
uiteindelijk het verslag aanvaardt, wordt het verslag en het schriftelijk akkoord van de schuldeiser
overgemaakt aan de rechtbank voor nazicht en wordt gehandeld zoals hoger beschreven. Zo de
oplossing van de betwisting leidt tot de aanpassing van het verslag en er is maar één schuldeiser,
wordt het verslag en het schriftelijk akkoord van de schuldeiser overgemaakt aan de rechtbank voor
nazicht en wordt gehandeld zoals hoger beschreven. Zo de oplossing van de betwisting leidt tot de
aanpassing van het verslag en er zijn meerdere schuldeisers, dient het opnieuw aan de schuldeisers
te worden voorgelegd indien deze door de aanpassing een gewijzigd bedrag zullen uitgekeerd
krijgen, opnieuw met het verzoek binnen de veertien dagen hun standpunt mee te delen aan de
curator met afschrift aan de rechtbank (rolnummer vermelden). Afhankelijk van de reactie(s) wordt
dan gehandeld zoals na de eerste mededeling van het verslag.

2.
Wat betreft de erelonen, wordt het tarief van de curatoren van faillissementen, zoals
vastgelegd bij KB van 10 augustus 1998, toegepast (een proportionele vergoeding per schijf
berekend op grond van de teruggeïnde en gerealiseerde activa) met dien verstande dat de
percentages zoals voorzien in artikel 2 van voormeld KB gehalveerd worden. Het minimumbedrag
zoals voorzien in datzelfde artikel 2 (thans 1.005,07 euro) blijft behouden. De bedragen worden
aangepast aan het indexcijfer volgens de voorwaarden voorzien in artikel 8 van voormeld KB.
Dit levert actueel volgende tabel op:

Minimumbedrag : 1.005,07 euro
0,01 tot 26.801,92 EUR

10 %

-

26.801,93 tot 52.933,79 EUR

8%

2.680,20

EUR

52.933,80 tot 73.035,22 EUR

6%

4770,75

EUR

73.035,23 tot 129.319,23 EUR

5%

5976,83

EUR

129.319,24 tot 318.942,77 EUR

3%

8.7901,03 EUR

318.942,78 tot 963.528,77 EUR

2,5 % 14.479,74 EUR

963.528,78 tot 1.927.057,54 EUR

1,5 % 30.594,39 EUR

1.927.057,55 tot 3.189.427,63 EUR

1%

45.047,32 EUR

57.671,02 EUR

3.
De rechtbank kan op grond van een met redenen omklede beslissing het overeenkomstig
artikel 2 vastgestelde ereloon vermeerderen of verminderen aan de hand van een
correctiecoëfficiënt die varieert van 0.8 tot 1.2. Ze kan het ereloon verminderen of vermeerderen
op basis van verscheidene factoren zoals de omvang en de complexiteit van de zaak, het
tewerkgestelde personeel, het aantal schuldvorderingen, de realisatiewaarde van het actief, de
spoed waarmee de vereffening van de nalatenschap wordt afgewikkeld en de bevoorrechte
schuldeisers worden betaald, alsook de waarde die voor bepaalde, zelfs minder belangrijke, activa
wordt gekregen.

4.
Het ereloon wordt berekend op alle bedragen die naar aanleiding van het overlijden aan de
nalatenschap te beurt vallen, daaronder begrepen de bedragen die de curator heeft geïnd en de
bedragen die de vereffende activa na het overlijden hebben opgebracht. In geval van vertraging in
het beheer en de vereffening van de nalatenschap, kan de rechtbank echter alle of een deel van de
interesten die de geconsigneerde sommen hebben opgebracht, niet meetellen voor deze bedragen.

5.
Het ereloon vormt de vergoeding voor de prestaties die de curator gewoonlijk verricht in het
kader van een normaal beheer en een normale vereffening van de onbeheerde nalatenschap, zoals
nagaan of er toch geen erfgenamen bestaan, de staat van de nalatenschap door een
boedelbeschrijving doen vaststellen, eventuele verzegeling en ontzegeling, aangifte van
nalatenschap indienen, verificatie van de schuldvorderingen, daden van voorlopig beheer, realisatie
en vereffening van de activa, de rechtsgeschillen of andere rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij
als verweerder, teneinde niet gegronde of overdreven schuldvorderingen te voorkomen, opsporing
en inning van schuldvorderingen, onderhandelingen van de curator met schuldeisers of derden,
verrichtingen inzake de beëindiging van het beheer, briefwisseling en pleidooien.

6.
Bepaalde prestaties van de curator, al dan niet opgesomd in artikel 5, die geen deel
uitmaken van het normale beheer of de normale vereffening van de nalatenschap en die ertoe
hebben bijgedragen of er redelijkerwijs toe hadden moeten bijdragen het actief van de nalatenschap
te bewaren of te vergroten of het passief ervan te beperken, kunnen aanleiding geven tot betaling
van een buitengewoon ereloon. Het gaat hierbij onder meer om de voorzetting van een
handelsactiviteit door de curator of om buitengewone opdrachten voortvloeiend uit het aantal
schuldeisers of uit de versnippering van het vermogen van de overledene.

7.
Wat betreft de administratieve kosten, wordt het tarief van de curatoren van
faillissementen, zoals vastgelegd bij KB van 10 augustus 1998, toegepast (artikel 11). De bedragen
worden aangepast aan het indexcijfer volgens de voorwaarden voorzien in artikel 8 van voormeld
KB. De curator heeft aldus recht op een afzonderlijke en forfaitaire vergoeding voor de
administratieve kosten die vermeld zijn op de hiernavolgende lijst en dienen voor het dekken van
uitgaven die rechtstreeks verband houden met het beheer en de vereffening van de
nalatenschappen waarmee hij is belast.
Forfaitair tarief (actueel):
- kosten voor gewone brieven: 10,05 EUR;
- kosten voor aangetekende brieven: 13,41 EUR;
- kosten voor circulaires: 6,70 EUR;
- kosten voor het opstellen van sociale documenten, per personeelslid: 56,29 EUR;
- kosten voor telefoongesprekken naar het buitenland: tarief van het telefoonbedrijf: + 25 %;
- reiskosten, waarbij ten hoogste 0,42 EUR per kilometer mag worden aangerekend.

