Toelichting vordering indienen via
U hebt een geldvordering op een bedrijf dat failliet is verklaard of dat uitstel van betaling heeft gekregen
(ook wel surséance genoemd). Of u krijgt nog geld van een privé-persoon in schuldsanering. De curator of
bewindvoerder heeft u gevraagd om uw vordering in te dienen via Crediteurenlijst.nl.
Als u gebruik maakt van Crediteurenlijst.nl dan weet u
zeker dat u de curator alle informatie geeft die hij nodig
heeft. Bovendien kan de curator direct met uw informatie aan de slag en makkelijk met u communiceren, omdat alle gegevens digitaal beschikbaar zijn. Dat bespaart
tijd en daardoor kan de curator sneller afwikkelen.
Uw voordeel: u ontvangt meteen uw bevestiging van de
ingediende vordering per e-mail. In veel gevallen kunt u
daarmee de afgedragen BTW snel terugvragen bij de Belastingdienst. Dan kunt u zo snel mogelijk weer over dat
geld beschikken. Daarnaast houdt de curator u voortaan
per e-mail op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak.

Bewaar uw inlog-codes
Met uw inlogcodes kunt u ook op een later tijdstip uw
ingediende vorderingen bekijken en wijzigingen in uw
vorderingen doorgeven (bijvoorbeeld als u zich hebt
verhaald op zekerheden). Ook kunt u uw eigen contactgegevens wijzigen.

U dient uw vordering in drie stappen in:
Stap 1
U geeft u aan op welk bedrijf of persoon u een vordering hebt en waar de vordering op is gebaseerd.

Stap 2
U voert de details van uw vordering in: hoofdsom, BTW
en bijkomende kosten. Als u meerdere vorderingen
hebt, kunt u deze samen als één vordering indienen. Gewoon de bedragen optellen en de bewijsstukken als één
scan -of na elkaar- uploaden.
Behalve de hoofdvordering inclusief BTW, geeft u de
BTW in de vordering apart op. Als u de vordering als
particulier indient, is het BTW-deel misschien niet bij
u bekend. In dat geval kunt u EUR 0,00 invullen. Als u
BTW-plichtig bent kunt u de afgedragen BTW in de
vordering in veel gevallen terugvragen bij de Belastingdienst. In dat geval geeft de curator dat aan bij de
bevestiging van uw ingediende vordering.
Naast uw hoofdvordering kunt u ook een vordering
wegens bijkomende kosten opgeven. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om incassokosten die u misschien hebt
gemaakt of om rente. Het gaat hierbij steeds om netto-bedragen, dus zonder BTW.
LET OP: het gaat hier dus NIET om de hoofdvordering
exclusief BTW!

...dan een paar lastige vragen:
VRAAG: “Is aan de vordering een voorrangsrecht
verbonden?”
De meeste schuldeisers hebben geen vordering met
voorrang (ook wel preferentie genoemd). Elk voorrangsrecht moet namelijk zijn gebaseerd op de wet.
De vorderingen van de Belastingdienst en het UWV
hebben voorrang. Ook loonvorderingen en vordering
met betrekking tot pensioen hebben voorrang. Maar
er is geen voorrang verbonden aan handelsvorderingen
van leveranciers.
VRAAG: “Is er voor de vordering zekerheid bedongen?
(bijvoorbeeld: eigendomsvoorbehoud, pandrecht,
hypotheek).”
Zie hierover de ‘handige tips’ die u bij registratie toegezonden krijgt. Als u een zekerheidsrecht hebt moet u
snel handelen. Crediteurenlijst.nl biedt u de mogelijkheid om de curator direct over uw zekerheidsrecht te
informeren.
VRAAG: Heeft uw vordering de (wettelijke) status
van boedelvordering?”.
Alleen vorderingen betreffende huur of loon over de
periode na de faillietverklaring of door de curator zelf
gemaakte schulden, hebben de status van boedelvordering. Als u een boedelvordering hebt, dan splitst
u de vordering in een deel dat is ontstaan vóór de
faillissementsdatum en een deel van na de faillissementsdatum. Alleen het deel na de faillissementsdatum
kan als boedelvordering worden ingediend.
Indien u een andere, na de faillissementsdatum doorlopende vordering hebt (die voortvloeit uit een zgn.
duurovereenkomst), kunt u bij het indienen van uw
vordering een opmerking daarover meezenden.

Stap 3
Controleer de gegevens die u hebt ingevoerd en pas
deze zo nodig aan voordat u de vordering indient.
Succes!
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