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Onderwerp: Norm bijzondere opleiding curator 

  
Geachte Stafhouder 
   
Artikel XX.122, § 1, tweede lid WER bepaalt dat advocaten die op de lijst van curatoren wensen 
ingeschreven te worden o.m. een bijzondere opleiding moeten hebben genoten. Dezelfde bepaling 
stelt dat de Koning de voorwaarden inzake opleiding nader kan bepalen. Dit is tot op vandaag nog niet 
gebeurd. 
  
De ondernemingsrechtbank Gent wil bij de beoordeling van de kandidaturen tot inschrijving op de lijst 
de grootst mogelijke objectiviteit aan de dag leggen. Eveneens wenst de ondernemingsrechtbank Gent 
alle aanbieders van de relevante opleidingen op gelijke wijze te behandelen. In het licht daarvan heeft 
het directiecomité van de ondernemingsrechtbank Gent, op voorstel van de werkgroep 
faillissementen, de criteria bepaald waaraan een opleiding moet beantwoorden opdat zij kan 
worden beschouwd als een bijzondere opleiding in de zin van artikel XX.122, § 1, tweede lid WER.  
 
De vastgelegde criteria, waaraan de bijzondere opleiding moet voldoen, zijn de volgende: 

- de opleiding omvat minimum 30 uren te verdelen in minstens zes sessies 
- de opleiding omvat het eigenlijke insolventierecht en zekerheidsrecht en ondergeschikt 

daarmede gerelateerde rechtstakken, waarmee de curator in aanraking komt bij de 
insolventiepraktijk (bv. vennootschapsrecht, milieurecht, fiscaal recht, arbeidsrecht, 
boekhoudrecht…) 

- de opleiding wordt voor minimum 50 % verstrekt door hoogleraren en docenten verbonden 
aan een universiteit, de overige 50 % mag worden ingevuld door docenten met algemeen 
erkende praktijkervaring zoals magistraten, griffiers, advocaten, curatoren, bedrijfsrevisoren 
(wat het onderwerp balansanalyse betreft) 

- de opleiding wordt gegeven met verplichte aanwezigheid van de kandidaat-curator, 
behoudens ingeval van overmach 

  
Deze criteria zullen voor de opleidingen gevolgd vanaf 1 januari 2022 worden gehanteerd bij het 
uitbrengen van een advies met het oog op de inschrijving op de lijst van curatoren. 
  
De bij de rechtbank gekende opleidingsverstrekkers werden allen ingelicht van de beslissing van het 
directiecomité zodat zij in de gelegenheid zijn de opleidingen die zij organiseren desgevallend daarmee 
in overeenstemming te brengen. 
  
Het is aangewezen dat ook alle curatoren en kandidaat-curatoren op de hoogte zijn van deze beslissing 
zodat zij de juiste opleiding kunnen volgen met het oog op het voldoen aan de vereiste van het volgen 
van de door artikel XX.122, § 1, tweede lid WER bedoelde bijzondere opleiding.  
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