
 

Beleidsnota omtrent curatoren  
 

Selectiecriteria 

Art. XX 122 § 1, lid 1 WER bepaalt dat de curatoren worden gekozen uit de lijst, opgesteld door de 

algemene vergadering van de ondernemingsrechtbank. 

Alleen advocaten ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten, ongeacht de plaats van 

hun inschrijving, kunnen op deze lijst worden geplaatst. Zij moeten een bijzondere opleiding hebben 

genoten en waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures (art. 

XX 122 § 1, lid 2 WER).  

De Koning heeft nog geen initiatief genomen om de voorwaarden inzake opleiding en bekwaamheid 

nader te bepalen. De rechtbank wenst een transparant beleid te ontwikkelen omtrent onder meer de 

selectie van curatoren en specifieert de selectiecriteria daarom zelf als volgt.  

 

a) advocaat zijn en ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten, ongeacht de plaats 

van inschrijving 

 

Dit zal blijken uit het advies van de stafhouder van de balie waar de kandidaat op het tableau is 

ingeschreven. 

 

b) een bijzondere opleiding hebben genoten 

 

De kandidaat-curator moet aantonen dat hij zich grondig voorbereid heeft op het mandaat van curator. 

 

De bedoelde bijzondere opleiding kan bijvoorbeeld (niet-limitatief) bestaan uit: 

 een bijzondere licentie of master-na-masteropleiding bedrijfsrecht-ondernemingsrecht; 

 een opleiding curator–vereffenaar; 

 een opleiding “Confocus”; 

hetzij opleidingen die meer inhouden dan het louter volgen van een seminarie/vormingsavond. 

 

De kandidaat zal zijn bijzondere opleiding aantonen aan de hand van officiële attesten, uitgereikt door 

de organisator ervan, die hij als geïnventariseerde stukken bij zijn aanvraag zal voegen. 
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c) waarborgen bieden van bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures 

 

De kandidaat-curator moet minstens twee jaar ervaring als tableau advocaat hebben (dus vijf jaar 

advocaat).  

 

Hij zal deze ervaring concretiseren in een aantoonbare, effectieve en concrete samenwerking met een 

curator gedurende minstens twee jaar als tableau advocaat op het ogenblik van de kandidatuurstelling 

of een gelijkwaardig door specifieke, doorgedreven concrete aantoonbare ervaring in het 

insolventierecht van ondernemingen. 

 

De samenwerking met een curator zal deze laatste schriftelijk bevestigen.  

 

Tijdens het selectiegesprek zal eveneens gepeild worden naar de vertrouwdheid van de kandidaat-

curator met de diverse reglementaire en wettelijke aspecten op het vlak van afhandeling van 

faillissementen (Insolventierecht, vennootschapsrecht,  fiscaal recht, sociaal (straf)recht, rangregeling, 

…). 

 

Voorafgaand aan het selectiegesprek zal de rechtbank een boekhoudkundige proef organiseren om te 

peilen naar de minimale kennis van boekhouding en bedrijfsvoering die van een curator mag worden 

verwacht. 

 

De (kandidaat-)curator zal zich op permanente basis bijscholen. 

 

Met permanente vorming wordt de vorming bedoeld (door middel van onder meer seminaries in 

materies van het faillissementsrecht of ondernemingen in moeilijkheden) die noodzakelijk is om op de 

hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. 

 

Permanente vorming betreft niet de hoger vermelde ‘bijzondere opleiding’. 

  

De permanente vorming zal de kandidaat-curator aantonen met attesten van gevolgde opleidingen die 

minimum 8 opleidingspunten tijdens het voorbije gerechtelijke jaar vertegenwoordigen, waarvan 

minimum 4 opleidingspunten inzake het insolventierecht sensu strictu en recht van ondernemingen in 

moeilijkheden (faillissementsrecht, gerechtelijke reorganisatie, vereffening vennootschappen, 

zekerheidsrechten). 

 

De insolventie-gerelateerde punten kunnen worden aangevuld met punten in materies die nuttig zijn 

voor een curator zoals onder meer het arbeidsrecht, het sociaal recht (gerelateerd aan het faillissement 

en overdracht van ondernemingen), het milieurecht, de boekhouding. 

 

De opleidingen die in aanmerking komen voor het berekenen van de 8 opleidingspunten moeten het 

gerechtelijk jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling behaald zijn, en kunnen dus niet worden 

overgedragen uit vorige jaren. 

 

De curatoren die op de lijst opgenomen zijn, zullen jaarlijks tijdens de maand september het bewijs van 

hun permanente vorming van het voorbije gerechtelijk jaar aan de insolventierechtbank bezorgen. 



Indien een curator het minimum van 8 opleidingspunten niet behaalt, zal de insolventierechtbank hem 

tijdelijk niet kunnen aanstellen in faillissementen, tot wanneer hij het puntentekort heeft ingehaald. 

 

d) fysieke ontmoetingen binnen het arrondissement 

 

Terwijl iedere advocaat kan kandideren, ongeacht zijn plaats van inschrijving, moet de kandidaat-

curator zich zo organiseren dat hij de gefailleerde en andere belanghebbenden binnen het Brusselse 

arrondissement kan ontvangen. Fysieke ontmoetingen buiten het arrondissement vermijdt hij.  

 

e) administratieve ondersteuning 

 

De kandidaat-curator moet over een minimale administratieve ondersteuning beschikken om ieder 

faillissement te kunnen afwikkelen.  

 

Behoefteanalyse 

 

Elk jaar in december zal de rechtbank een behoefteanalyse uitvoeren in functie van: 

- het gemiddeld aantal toegewezen faillissementen aan een curator (15 à 20 per jaar); 

- een leeftijdsgrens van 67 jaar (zie hierna); 

- het aantal openstaande faillissementen en de achterstand bij de verschillende curatoren; bij 

meer dan 70 openstaande faillissementen, zal de rechtbank aan de curator vragen om eerst de 

achterstand weg te werken alvorens hem opnieuw aan te stellen. 

 

De werkgroep insolventie binnen de rechtbank voltooit de jaarlijkse behoefteanalyse vóór 31 

december, waarna de algemene vergadering van de rechtbank in januari wordt bijeengeroepen, en - in 

functie van de uitgevoerde behoefteanalyse - zal beslissen om de lijst van curatoren al dan niet open te 

stellen voor nieuwe kandidaten en zo ja, voor hoeveel vacatures.  

 

Eindeloopbaanbeleid 

 

De curatoren kunnen volgens het toepasselijke rotatiesysteem in nieuwe faillissementen aangesteld 

worden tot de leeftijd van 67 jaar.  

 

Eens de leeftijdsgrens van 67 jaar bereikt, zal de rechtbank de curatoren niet meer aanstellen in nieuwe 

faillissementen, maar kunnen zij op de lijst ingeschreven blijven om lopende faillissementen af te 

werken. 

 

Van deze algemene regel kan de insolventierechtbank afwijken, hetzij op verzoek van de curator, hetzij 

op eigen initiatief. 

 

 

 

Goedgekeurd door de algemene vergadering van de rechtbank op 2 februari 2022. 


