Aandringen einde postomleiding
	Toelichting bij het gebruik van dit document
De faillissementswet laat toe dat de curator de post van de gefailleerde ontvangt en opent. Dat laat de curator toe bezittingen en schulden van de failliete onderneming op te sporen. Dat is natuurlijk wel lastig voor de gefailleerde. De faillissementswet laat vanaf 1/5/2018 toe een nieuwe zaak te beginnen op naam van een gefailleerde natuurlijke persoon. Dan is het extra belangrijk dat de brievenpost snel bij de ondernemer geraakt.

Het komt soms voor dat de curator die post niet regelmatig doorstuurt naar de gefailleerde of het moeilijk maakt om die post te krijgen.
Nadat de curator aan de schuldeisers en de rechtbank verslag heeft uitgebracht over de schulden en de vorderingen van het faillissement is die postomleiding meestal niet meer nodig.
Wie persoonlijk failliet is verklaard, mag na dat verslag aan de curator vragen een einde te maken aan de omleiding van zijn post. Met bijgaand document, gericht aan de rechter-commissaris, kan je dit aanvragen.

Copyright : vzw Dyzo. Bij publicatie van dit document door tussenpersonen steeds de naam Dyzo en de steun van het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen vermelden. 
Disclaimer : Ondernemers gebruiken dit op eigen verantwoordelijkheid.
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Gemeente, datum 
Van
Uw naam
Straat
Postcode Gemeente

Aan
De rechter-Commissaris
p/a Rechtbank van Koophandel
Straat 
Postcode Gemeente

Betreft:  afleiden post naam firma, BTW of KBO nummer, dd (datum faillissement).

Geachte,
Op (datum) ……… werd mijn onderneming failliet verklaard door de Rechtbank van Koophandel in ….(stad). Tot op heden heeft mijn  gezin positief meegewerkt om de vereffening van de failliete boedel zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Conform Art. XX.143 van het WER verzoek ik de rechter-commissaris een einde te maken aan de omleiding van mijn brievenpost, zodat we terug zelf de aan ons gerichte post kunnen openen: 
“De aan de gefailleerde gerichte brievenpost wordt afgegeven aan de curatoren door elke postoperator, mits een door de curatoren ondertekende schriftelijke aanvraag gericht aan de postoperator met vermelding van naam en adres van de gefailleerde. De curatoren openen de brievenpost. Indien de gefailleerde aanwezig is, woont hij de opening bij. De brievenpost die niet uitsluitend betrekking heeft op de economische activiteit van de gefailleerde, of die betrekking heeft op een nieuwe activiteit van de gefailleerde wordt door de curatoren aan de gefailleerde bezorgd of medegedeeld op het adres door de gefailleerde aangewezen. Na de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen kan de gefailleerde natuurlijke persoon de rechter-commissaris verzoeken zelf de aan hem gerichte brievenpost te mogen openen. Bij weigering moet de rechter-commissaris zijn beslissing motiveren. Brievenpost gericht aan de beoefenaar van een vrij beroep wordt afgegeven aan de curator volgens richtlijnen bepaald door de Orde of Instituut waarvan de gefailleerde deel uitmaakt bij zijn faillissement.”
Vanzelfsprekend zal mijn gezin onze volledige medewerking verlenen tijdens de rest van de faillissementsprocedure. Uitziend naar uw antwoord.

Hoogachtend, 



Handtekening. 
Uw naam, adres, email en tel nr 

