
 

Cel Collectieve Procedures – CCP West-Vlaanderen 
Afz.: Gaston Crommenlaan 6, BUS 200 – 9050 Gent 
 

 

adreswijziging 

 

Mevrouw, mijnheer de schuldbemiddelaar 

 

In het kader van de digitalisatie van de binnenkomende post, binnen het project DigiPost, zal alle 

binnenkomende post van de diensten van de FOD Financiën worden gescand.  De papieren post 

zal dus niet langer door de lokale diensten verwerkt worden.     

Vandaar dat alle briefwisseling bestemd voor onze dienst(en) – in uw geval dus CCP West-

Vlaanderen - voortaan dient opgestuurd te worden naar ons postadres, zodat de briefwisseling 

digitaal kan verwerkt worden op het scanningscentrum te Gent. 

 

Gelieve bijgevolg, vanaf 01.04.2021, alle papieren briefwisseling te sturen naar volgend adres :  

 

 

FOD Financiën – AAII  

Cel Collectieve Procedures West-Vlaanderen 

Gaston Crommenlaan  6, bus 200 

9050 Gent 

 

 

Wij danken u om voormelde adreswijziging te willen noteren in uw adressenbestanden en te 
gebruiken voor de papieren correspondentie met onze diensten.   
  

Uw bericht van 

- 

 

Uw kenmerk: 

 

Ons kenmerk: Bijlage(n): 

0 

Meester 
Mevrouw, Mijnheer de schuldbemiddelaar 

Brugge, 1 april 2021 

RIC West-Vlaanderen – Juridische dienst – Cel Collectieve Procedures 

kantooradres : G. Vincke-Dujardinstraat 4 – 8000 Brugge 

postadres : Gaston Crommenlaan 6, bus 200 – 9050 Gent   

Telefoon : 02 572 57 57 – E-mail: ric.west-vlaanderen@minfin.fed.be  

▪bezoek enkel na afspraak  

 



  

2/2 

Is het mogelijk om deze adreswijziging door te voeren, niet alleen voor de nieuwe 
insolventiedossiers, maar ook voor de reeds lopende insolventieprocedures (dossiers CSR).   
Mogen wij bijgevolg vragen om het postadres van de dienst CCP West-Vlaanderen te laten 
opnemen door de griffie (wijziging van het adres in de structuur van de zaak). 
 
 
Uiteraard helpen we u ook graag op een elektronische wijze verder op het reeds gekend e-

mailadres : ccp.west-vlaanderen@minfin.fed.be  

  
 
In de hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij. 
 

 

 

 

Katy NEIRYNCK Marc SYRYN 

Adviseur-generaal inning en invordering Adviseur 

Gewestelijk directeur – RIC West-Vlaanderen diensthoofd CCP 
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