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ONZE REFERTE UW REFERTE BIJLAGE 

BRW.PVI.20190201.1    

      
BETREFT Inschrijving en actualisering lijst Curatoren 

    
 

Geachte Stafhouders, 

 

Artikel XX.122, § 1, laatste lid WER bepaalt dat de Ondernemingsrechtbank jaarlijks de lijst van de 

curatoren bijwerkt. Met het oog op de bijwerking van de lijst opgesteld door de algemene 

vergaderingen van 23 mei 2018 en 20 september 2018 (hierna de lijst 2018-19 genaamd), zal volgende 

werkwijze worden gevolgd, na bespreking in de werkgroep Faillissementen van de rechtbank en het 

Directiecomité. 

 

De aangepaste lijst zal worden gehanteerd per kalenderjaar omdat artikel XX.122, § 1 WER bepaalt dat 

de bijgewerkte lijst moet worden gepubliceerd in het register in de eerste week van het kalenderjaar. 

Pas wanneer de aangepaste lijst kenbaar is gemaakt door publicatie, kan zij worden aangewend. 

Concreet betekent dit dat de thans bij te werken lijst zal gelden vanaf 1 januari 2020 na publicatie. Tot 

dan zal de rechtbank blijven werken met de lijst 2018-19. 

 

De opdracht om de lijst bij te werken impliceert dat: 

- advocaten die thans op de lijst 2018-19 figureren, zondermeer op de lijst 2020 worden 
behouden. Er wordt wel vereist dat zij hun dossier actualiseren en de gevolgde opleidingen 
gedurende de voorbije, relevante periode preciseren; 

- advocaten die niet zijn opgenomen op de lijst 2018-19, op de lijst 2020 kunnen worden 
opgenomen in de mate dat zij voldoen aan de voorwaarden. 
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Vanaf 2020 zal de rechtbank werken met twee lijsten. Eén lijst voor het arrondissement Oost-

Vlaanderen en één lijst voor het arrondissement West-Vlaanderen. 

 

Deze werkwijze brengt een aantal praktische voordelen met zich mee, terwijl artikel XX.122 WER 

spreekt van een lijst opgesteld door de algemene vergadering van de Ondernemingsrechtbank van het 

rechtsgebied die het faillissement uitspreekt. De term rechtsgebied stemt overeen met de territoriale 

grenzen van het hof van beroep (Wetsontwerp 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, Memorie van toelichting, Parl.St.Kamer 2016-17, nr. 54K2407/001, 

86). 

 

De procedure om de lijst bij te werken zal verlopen volgens de regels van het KB van 5 december 1997 

tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, 

van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Hoewel de F.W. sinds 1 mei 2018 is opgeheven, blijven 

de uitvoeringsbesluiten die niet expliciet of impliciet zijn opgeheven gelden. Minstens zijn de regels 

van deze uitvoeringsbesluiten, in zoverre ze niet strijdig zijn met de bepalingen van boek XX WER, te 

beschouwen als regels van goede praktijk in afwachting dat de Koning het besluit bedoeld in artikel 

XX.122, § 3 WER heeft genomen. 

 

De verdere concrete instructies zijn terug te vinden op:  https://www.rechtbanken-

tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/ondernemingsrechtbank/ondernemingsrechtbank-gent 

 

Dank bij voorbaat deze informatie te willen verspreiden onder Uw leden, zodat diegenen die zich 

kandidaat wensen te stellen, het nodige kunnen doen. In geval van problemen kan U steeds terecht bij 

Mevr. Tine DE VLEESCHAUWER van het ressortelijk secretariaat 

(orb.gent.secretariaat.curatoren@just.fgov.be; tel. 09/234.51.14) 

 

In afwachting hiervan, groet ik U en verblijf inmiddels, 

 

 

 

Pol Van Iseghem 

Voorzitter 
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