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NIEUWSBRIEF COMMERCIEEL RECHT  
 

DE NIEUWE 

INSOLVENTIEWET: HET 

FAILLISSEMENT VAN VRIJE 

BEROEPERS, 

LANDBOUWENTITEITEN, 

VZW’S EN ALLE 

ZELFSTANDIGEN-

NATUURLIJKE PERSONEN 

Op 1 mei 2018 zal de nieuwe Insolventiewet in 
werking treden waarin meerdere fundamentele 
vernieuwingen zullen worden doorgevoerd op 
het bestaande insolventierecht. Een van de 
meest frappante vernieuwingen betreft de 
uitbreiding van het personeel 
toepassingsgebied, met name wie er beroep op 
zal kunnen doen.  

De nieuwe Insolventiewet is meer dan een 
loutere coördinatie van de bestaande 
Faillissementswet en de Wet op de continuïteit 
van de onderneming in het Wetboek 
Economisch recht. Het doel van de nieuwe wet is 
immers het moderniseren van het Belgische 
insolventierecht teneinde het aantal 
faillissementen te doen dalen en meer 
overlevingsmogelijkheden te bieden aan 
ondernemingen in moeilijkheden. 

Wat het personeel toepassingsgebied van de 
Insolventiewet betreft kan hierop beroep 
worden gedaan ten aanzien van de door de 
Insolventiewet gekwalificeerde onderneming, te 
weten: 

 iedere natuurlijke persoon die zelfstandig 

een beroepsactiviteit uitoefent; 

 iedere rechtspersoon; 

 iedere andere organisatie zonder 

rechtspersoonlijkheid. 

 

Door deze vernieuwing zullen de vrije beroepers, 
landbouwentiteiten, VZW’s en de zelfstandigen-
natuurlijke personen, met bepaalde 
uitzonderingen, vanaf de inwerkingtreding van 
de Insolventiewet failliet kunnen worden 
verklaard of beroep doen op gerechtelijke 
bescherming tegen hun schuldeisers. Conform 
het advies van de Raad van State zouden zelfs 
natuurlijke personen die optreden als 
zaakvoerder of bestuurder van een 
vennootschap onder het toepassingsgebied van 
de wet vallen. 

Voorts opmerkelijk is dat de nieuwe 
Insolventiewet niet onverkort van toepassing zal 
zijn voor, onder andere, kredietinstellingen, 
verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen, dat de zelfstandige-
natuurlijke persoon quasi automatisch een 
kwijtschelding kan bekomen van de schulden die 
onbetaald zijn gebleven bij het einde van het 
faillissement (restschulden) alsook dat er aparte 
regelingen worden ingebouwd voor de vrije 
beroepen, dit gelet op de aard van hun activiteit. 

Het spreekt voor zich dat dit een belangrijke 

uitbreiding van het aantal procedures tot gevolg 

zal hebben 

Pieter-Jan Aerts is advocaat-medewerker bij 
Olislaegers & De Creus / Awerian. 
Heeft u hierbij verdere vragen, aarzel niet 
contact op te nemen via pjaerts@odc.law. 
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