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Faillissementen mogen geen fraudetechniek zijn
Wetgeving wordt nog voor zomervakantie geamendeerd
(tijd) - De fiscus, de rechtbanken van koophandel en de
curatoren wensen samen de strijd aan te gaan tegen het
misbruik dat van de faillissementswetgeving gemaakt
wordt om fraudes te organiseren. Dat bleek gisteren op
een studiedag .die de regeringscommissaris voor de strijd
tegen de grote fiscale fraude, Alain Zenner, in het
Egmontpaleis heeft georganiseerd.
De rechtbanken van koophandel, de fiscus en de curatoren
stellen al jaren vast dat het faillissement al te vaak als
fraudetechniek gebruikt wordt. Gisteren staken zij op
uitnodiging van de regeringscommissaris voor de strijd tegen
de grote fiscale fraude, Alain Zenner, de koppen bij mekaar
om hun ervaringen uit te wisselen en samen naar oplossingen
te zoeken om die misbruiken tegen te gaan. Zenner
verzekerde de deelnemers dat de regering nog voor het
zomerreces de faillissementswetgeving zal aanpassen om
deze praktijken te bestrijden.
Twee maatregelen moeten de misbruiken helpen voorkomen.
Enerzijds moet het onderzoek naar de oorzaken en de

omstandigheden van het faillissement vergemakkelijkt worden
met een door een expert opgestelde liquidatiebalans.
Anderzijds krijgen alle belanghebbenden, zoals de fiscus, de
mogelijkheid om de aansprakelijkheid van de feitelijke of
statutaire beheerders in te roepen bij 'een faillissement na een
zware en gekarakteriseerde fout'. Dat zijn faillissementen
waarbij gebruik gemaakt wordt van bijzonder ingewikkelde
mechanismen of internationale en kunstmatige structuren.
Om een optimaal gebruik van de maatregelen te garanderen
pleitten de fiscus, de voorzitters van alle handelsrechtbanken
en de syndici van de curatoren gisteren voor een betere
informatieuitwisseling tussen de ministeries van Justine en
Financiën. Verwezen werd naar de samenwerkingprotocols
tussen beide departementen in de bestrijding van de
minerale-oliefraude en de BTW-carrousels. Binnen twee
maanden komen de deelnemers aan de studiedag opnieuw
samen om een concrete invulling te geven aan de theoretische
voorstellen die gisteren geopperd zijn.
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