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Artikelsgewijze toelichting van de aanbeveling van 27 mei 2022 
inzake insolventie  

 
 
Hoofdstuk I. Regels toepasselijk op de insolventiefunctionaris 
 
 

Artikel 1 De insolventiefunctionaris moet waarborgen bieden van bekwaamheid, 
ervaring, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 
 

 
Toelichting:   

 
 
Dit artikel herhaalt wat artikel XX.20, lid 2 van het Wetboek van Economisch Recht (WER) reeds bepaalt 
voor insolventiefunctionarissen.  
 
Het bevat de (algemene) voorwaarden die gelden voor: 

- opname op de lijst van kandidaat-insolventiefunctionarissen van de Vlaamse Raad van de Orde 
van Architecten (hierna: ‘Vlaamse Raad’) en; 

- de uitvoering van een opdracht als insolventiefunctionaris.    
 
Concreet gelden volgende voorwaarden voor architect natuurlijke personen die op de lijst van 
kandidaat-insolventiefunctionarissen van de Vlaamse Raad wensen ingeschreven te worden: 
 

- minstens 10 jaar ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten binnen een 
periode van 15 jaar voorafgaand aan de kandidaatstelling tot insolventiefunctionaris; 
 

- actueel ingeschreven zijn met het deontologisch statuut van zelfstandig architect; 
 

- niet benoemd zijn als rechter in ondernemingszaken; 
 

- niet onderworpen zijn aan een lopende tuchtstraf van schorsing; 
 

- niet onderworpen zijn geweest aan één of meer tuchtstraffen van schorsing waarvoor geen 
eerherstel werd verkregen. 

 
De voorwaarden van bekwaamheid en ervaring voor de uitvoering van een opdracht als 
insolventiefunctionaris hebben betrekking op  de uitoefening van het beroep van architect. Het gaat niet 
over de bekwaamheid en ervaring met insolventieprocedures.  
 
Een onafhankelijke insolventiefunctionaris in de zin van de aanbeveling is een architect die niet 
afhankelijk is van derden en zijn opdracht zonder enige druk van buitenaf kan uitoefenen.  
 
Een onpartijdige insolventiefunctionaris is niet vooringenomen of bevooroordeeld en kan een 
objectief oordeel vellen.  
 
De acties die een insolventiefunctionaris hoort te nemen indien deze zich niet meer onafhankelijk of 
onpartijdig acht, leest u in artikel 2.  
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Artikel 2 §1 De architect weigert een opdracht van insolventiefunctionaris waarbij zijn 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid of objectiviteit in vraag zou kunnen worden gesteld.  
 
§2 Indien de insolventiefunctionaris aangesteld bij faillissement of één van zijn 
vennoten of medewerkers tot achttien maanden vóór het vonnis van faillietverklaring 
prestaties hebben verricht voor de gefailleerde of de bestuurders en zaakvoerders van 
de gefailleerde rechtspersoon, of voor een schuldeiser, meldt hij dit aan de 
ondernemingsrechtbank. 
 
§3 In geval van tegenstrijdigheid van belangen tijdens zijn mandaat moet de 
insolventiefunctionaris dit onmiddellijk melden aan de rechtbank en vragen om te 
worden vervangen. 
 

 
Toelichting:  

 
 
Artikel 2 formuleert in §1 en §3 concrete acties die een architect moet nemen indien hij zich niet 
onafhankelijk of onpartijdig acht om een opdracht als insolventiefunctionaris te aanvaarden of verder 
te zetten. Hij dient zijn opdracht te weigeren of indien hij deze reeds heeft aanvaard, meldt hij de 
tegenstrijdigheid van belangen onmiddellijk aan de rechtbank en vraagt hij om te worden vervangen.  
 
Voor de medecuratoren, dit zijn de insolventiefunctionarissen die bij faillissement van een 
architectenonderneming worden aangesteld, herhaalt  §2 wat artikel XX.126 §3, tweede lid WER 
voorschrijft. Het artikel voorziet voor de medecurator in een meldingsplicht aan de rechtbank indien 
voldaan is aan de voorwaarden uit §2.   
 
 

 
 
 

Artikel 3 De architect die wordt aangesteld als insolventiefunctionaris verwittigt 
onmiddellijk het bevoegde orgaan van de Orde van architecten van deze aanstelling 
en bezorgt hem een kopie van de beslissing waarin hij is aangesteld.  
 
Hij informeert de Orde eveneens over het einde van zijn mandaat, wat de oorzaak ook 
is.   
 

 
Toelichting:  

 
 
Het bevoegde orgaan van de Orde van architecten in het kader van dit artikel zijn de Vlaamse Raad 
of de Franstalige en Duitstalige Raad van de Orde van architecten.  
  
Architecten die bij een Nederlandstalige raad van de orde zijn ingeschreven verwittigen en bezorgen de 
beslissing tot aanstelling aan de Juridische dienst die optreedt als single point of contact voor de 
Vlaamse Raad via juridische.dienst@ordevanarchitecten.be.  
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Artikel 4 De insolventiefunctionaris blijft onderworpen aan alle geldende 
deontologische verplichtingen van de Orde van Architecten.  
 

 
Toelichting:  

 
 
De insolventiefunctionaris is in de zin van deze aanbeveling een architect die bij de Orde van Architecten 
is ingeschreven. Hij is ook tijdens de uitvoering van zijn opdracht als insolventiefunctionaris 
onderworpen aan de deontologische regels die toepasselijk zijn op personen die bij de Orde van 
architecten zijn ingeschreven.  
 
 

 
 
 

Artikel 5 De insolventiefunctionaris moet een verzekering met passende dekking 
afsluiten voor de burgerlijke aansprakelijkheid die met de uitoefening van zijn mandaat 
gepaard gaat. 
 

 
Toelichting:  

 
 
Dit artikel herhaalt de wettelijke verplichting uit artikel XX.20, §1, lid 3 WER. Voor elke opdracht als 
insolventiefunctionaris dient de beroepsaansprakelijkheid te worden verzekerd. De architect neemt 
hiervoor een verzekeringsmaatschappij van zijn keuze.  
 
Vergeet niet dat de door u gemaakte kosten voor het afsluiten van deze verzekering ten laste van de 
boedel kunnen worden gelegd. U dient hiervoor een voorafgaande machtiging te bekomen van de 
rechter-commissaris. De rechter-commissaris wordt door de ondernemingsrechtbank aangesteld om 
controle uit te oefenen op het beheer en de afwikkeling van een faillissement door de curatoren.  
 
 

 
 
 

Artikel 6 De insolventiefunctionaris is gebonden door het beroepsgeheim. Hij mag 
geen informatie vrijgeven die hij bij de uitoefening van zijn opdracht heeft verkregen 
tenzij aan de gerechtelijke of tuchtautoriteiten.  
 

 
Toelichting:  

 
 
De insolventiefunctionaris dient discreet te zijn en mag de informatie die hij tijdens de uitvoering van 
zijn opdracht heeft verkregen niet bekend maken aan derden tenzij aan diegene die gerechtigd zijn om 
er kennis van te nemen.  
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Zo is het de insolventiefunctionaris bijvoorbeeld toegestaan om informatie te delen met de bevoegde 
raad van de Orde van Architecten in het kader van de uitoefening van diens wettelijke taken. 
 
 

 
 
 

Artikel 7 De insolventiefunctionaris mag de architect die het voorwerp uitmaakt van 
een insolventieprocedure nooit rechtstreeks of onrechtstreeks opvolgen in het kader 
van een of meer aan deze laatste toevertrouwde projecten. 
 

 
Toelichting:  

 
 
Dit verbod is ingelast om te voorkomen dat architecten via hun aanstelling als insolventiefunctionarissen 
architectenopdrachten verwerven voor hun architectenonderneming.  
 
 

 
 
 

Artikel 8 Een insolventiefunctionaris mag geen enkel voordeel halen uit zijn mandaat, 
andere dan zijn erelonen en de vergoeding van zijn kosten. 

 
 

Toelichting:  
 

 
Artikel 8 is een variatie op artikel 7. De insolventiefunctionaris mag uit zijn opdracht geen ander 
voordeel halen dan zijn ereloon en eventuele kostenvergoeding.  
 
 

 
 
 
 

Hoofdstuk II. Regels toepasselijk op de architect die het voorwerp uitmaakt van 
een insolventierechtelijke maatregel 
 
 

Artikel 9 De architect betrokken bij een insolventieprocedure informeert onmiddellijk 
het bevoegde orgaan van de Orde van architecten en bezorgt hem tegelijkertijd een 
kopie van de gerechtelijke beslissing waarmee de procedure werd geopend. Hij 
bezorgt hem vervolgens en tot de sluiting van de procedure alle gerechtelijke 
beslissingen die daarop betrekking hebben. 
 

 
Toelichting:  
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De ‘architect betrokken bij een insolventieprocedure’ is een ruime categorie. Dit zijn alle architecten 
die het voorwerp uitmaken van een maatregel die de insolventiewetgeving voorziet.   
 
Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld:   
 
- een faillissementsprocedure; 
- een gerechtelijke reorganisatie;  
- voorlopige maatregelen in de zin van artikel XX.30 – XX.32. WER. 
 
Het bevoegde orgaan van de Orde van architecten in het kader van dit artikel is de bevoegde 
(provinciale) raad van inschrijving van de (insolvabele) architect.  
 
 

 
 

 
Artikel 10 Indien een architect, na failliet te zijn verklaard, voornemens is een nieuwe 
activiteit als architect uit te oefenen, moet hij de bevoegde raad van de Orde daarvan 
op de hoogte brengen.   
 

 
Toelichting:  

 
 
Het uitgangspunt geldt dat de opstart van een nieuwe architectenactiviteit na faillissement mogelijk 
is. De architect heeft wel de verplichting om zijn (provinciale) raad te informeren over zijn voornemen 
om een nieuwe architectenactiviteit op te starten.   
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