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Geachte Confrater, 
 
Betreft:  Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch 

recht 
 
Inleiding  
 
De wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie 
van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende 
invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de 
rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek 
van economisch recht 2 ingevoegd in het Wetboek economisch recht (WER) voegt 
een nieuw boek Insolventie van ondernemingen toe aan het WER.  
 
Deze wet is in werking getreden op 1 mei 2018.  
 
Het toepassingsgebied omvat alle ondernemingen, inclusief vrije beroepen, 
landbouwers en VZW’s. 
 
Deze wet beoogt de wet van 3 januari 2009 betreffende de continuïteit van de 
onderneming (WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 (Faill. W.) te 
moderniseren, coherent te maken en in boek XX WER te integreren. De 
krachtlijnen zijn de volgende: 
 

1) modernisering van de preventieve en repressieve luiken van de 
procedures; 

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend. 

2 BS 11 september 2017.  



 

2) informatisering van het insolventiedossier (reeds via het door wet van              
1 december 2016 ingevoerd centraal register solvabiliteit) ; 

3) uitbreiding van het toepassingsgebied ratione personae tot 
ondernemingen;  

4) promotie van “een tweede kans” en niet-stigmatisering van 
mislukkingen; 

5) beëindiging van discussies in de rechtspraak omtrent de regels inzake 
verschoonbaarheid en afsluiten van minnelijk akkoord buiten 
gerechtelijke procedure;  

6) invoering van een coherent geheel van regels van 
bestuurdersaansprakelijkheid (“wrongful trading”);   

7) incorporatie van internationale dimensie van het insolventierecht; en 
8) beëindiging van inefficiënties en van controverses in de rechtsleer.  

 
Gerechtelijke reorganisatie – faillissement en de tussenkomst van de 
economische beroepsbeoefenaars 
 
Wat de wijzigingen inzake de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement en 
de tussenkomst van de economische beroepsbeoefenaars betreft, wordt 
verwezen naar het IBR-Advies 2017/08: Boek XX Insolventie Wetboek economisch 
recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor 3. 
 
Impact van de toepassing van de insolventiewetgeving op de bedrijfsrevisor  - 
aanstelling van een mede-insolventiefunctionaris  
 
§ 1, in fine en § 2 van artikel XX.1WER voorzien:  
 
“De Koning bepaalt de nadere toepassingsregels van dit boek voor de vrije 
beroepen en hun verenigingen.  
 
De bepalingen van dit boek gelden onverminderd het bijzondere recht dat de 
gereglementeerde vrije beroepen of de ministeriële ambtenaren en notarissen 
betreft, met inbegrip van de toegang tot het beroep, de beperkingen aan het 
beheer en de overgang van het vermogen en de eerbiediging van het 
beroepsgeheim. “  
 
  

                                                      
3 https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/adviezen/Pages/Advies-2017-08.aspx.  

https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/adviezen/Pages/Advies-2017-08.aspx


 

Het koninklijk besluit van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, 
laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van 
boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij 
beroep 4 is tevens op 1 mei in werking getreden. 
 
Ingeval van een insolventieprocedure in hoofde van een beoefenaar van een vrij 
beroep moet er een bijkomende (mede-)insolventiefunctionaris worden 
aangesteld die dezelfde beroepsactiviteit uitoefent als de insolvente schuldenaar.  
 
Deze mede-insolventiefunctionaris is een algemeen begrip voor elke beoefenaar 
van een vrij beroep die hetzelfde beroep uitoefent. Verder wordt een onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds de mede-curator, een curator die verplicht wordt 
aangesteld in geval van faillissement van een beoefenaar van een vrij beroep 
(XX.123 WER) en anderzijds de mede-insolventiefunctionaris die enkel wordt 
aangesteld als gerechtsmandataris in het kader van een overdracht onder 
gerechtelijk gezag (art. XX.85 WER). 
 
Per beroepsgroep wordt geconcretiseerd aan welk bevoegd orgaan de 
kennisgevingen voorzien in boek XX moeten worden gericht. Het koninklijk besluit 
bevat een niet-exhaustieve opsomming van alle bevoegde organen waaraan de 
rechtbank een verzoek tot advies kan richten. 
 
Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren is het aanspreekpunt voor alle 
kennisgevingen inzake bedrijfsrevisoren en fungeert als adviesorgaan in alle 
insolventieprocedures inzake de toepassing van boek XX op de insolvente vrije 
beroepsbeoefenaar (art. XX.1, § 4 WER) in de verschillende fases van insolventie. 
 
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is bevoegd voor het opstellen van lijsten van 
mede-insolventiefunctionarissen (art. XX.20, § 1 WER) en wordt voorafgaand 
verwittigd ingeval van plaatsopneming bij een bedrijfsrevisor door de rechter 
verslaggever (art. XX.25, § 3, vierde lid WER) en door de rechter-commissaris in 
het kader van het faillissement (art. XX.133 WER). De Raadsleden Dirk SMETS, 
Patrick VAN IMPE, Eric MATHAY en Fernand MAILLARD werden door de Raad van het 
Instituut aangeduid als mede-insolventiefunctionarissen.  
 
De opdracht van de mede-insolventiefunctionaris zal variëren naargelang de 
insolventieprocedure waarin hij wordt aangesteld. Het staat de rechtbank vrij om, 
waar dit nuttig wordt geacht, in het vonnis waarbij de mede-
insolventiefunctionaris wordt aangesteld, een specifieke taakomschrijving op te 
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nemen. De mede-insolventiefunctionaris staat de insolventiefunctionaris bij in de 
afwikkeling van de insolventieprocedure en vesrtrekt o.a. advies omtrent de 
beroepstechnische aspecten en regels die voortvloeien uit de plichtenleer. De 
medecurator zal in het bijzonder advies verstrekken over de vraag of een 
voortzetting van de ondernemingsactiviteit aangewezen is en welke formaliteiten 
moeten worden vervuld om de lopende zaken op een passende wijze op te volgen 
en desgevallend af te ronden. De medecurator zal aan de brievenpost gericht aan 
de gefailleerde beoefenaar van een vrij beroep, overeenkomstig artikel XX.143 van 
het Wetboek voor economisch recht, het meest passende gevolg geven.  
 
Onverminderd de toepasselijke deontologische of wettelijke bepalingen neemt de 
mede-insolventiefunctionaris de nodige maatregelen opdat de geldende regels 
inzake de bewaring van dossiers en documenten die verband houden met de vrije 
beroepsactiviteit worden gerespecteerd na sluiting van de insolventieprocedure. 
 
De mede-insolventiefunctionaris wordt overeenkomstig het koninklijk besluit van 
26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de 
kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen5 op billijke wijze vergoed 
rekening houdend met de complexiteit van zijn opdracht en de geleverde 
prestaties. 
 
Ten slotte merken we op dat de Federatie Vrije Beroepen (FVB) en het Platform 
Ordes en Instituten momenteel het onderzoek beëindigen van de manier waarop 
de nieuwe insolventieprocedure van toepassing is op de vrije beroepen, meer in 
het bijzonder wat de rol van de mede-insolventiefunctionaris betreft (draaiboek). 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 

                                                      
5 BS 27 april 2018. 

TD


TD


TD


TD


TD


TD



