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NIEUWSBRIEF COMMERCIEEL RECHT  
 

DE NIEUWE 

INSOLVENTIEWET: 

AANSPRAKELIJKHEID VAN 

GEWEZEN BESTUURDERS, 

ZAAKVOERDERS EN LEDEN 

VAN DE DIRECTIERAAD  

Op 1 mei 2018 zal de nieuwe Insolventiewet in 
werking treden waarin meerdere fundamentele 
vernieuwingen zullen worden doorgevoerd op 
het bestaande insolventierecht. Een treffende 
coördinatie alsook vernieuwing binnen het 
insolventierecht betreft de aansprakelijkheid 
van gewezen bestuurders, zaakvoerders, 
dagelijkse bestuurders, leden van een 
directieraad of van een raad van toezicht, 
alsook alle andere personen die ten aanzien van 
de zaken van de onderneming werkelijke 
bestuursbevoegdheid hebben gehad voor een 
faillissement. 

Indien bij faillissement van een onderneming, de 
schulden de baten overtreffen, kunnen de 
huidige of gewezen bestuurders, zaakvoerders, 
dagelijks bestuurders, leden van een directieraad 
of van een raad van toezicht, alsmede alle 
andere personen die ten aanzien van de zaken 
van de onderneming werkelijke 
bestuursbevoegdheid hebben gehad, met 
bepaalde uitzonderingen, persoonlijk en al dan 
niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard 
voor het geheel of een deel van de schulden van 
de onderneming ten belope van het tekort, 
indien komt vast te staan dat een door hen 
begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen 
tot het faillissement. Als dergelijke kennelijk 
grove fout wordt in elk geval beschouwd iedere 
vorm van ernstige fiscale fraude. 

Deze vordering tot aansprakelijkheid kan worden 
ingesteld door de curatoren van het faillissement 
alsook door elke benadeelde schuldeiser (indien 
de curator nalaat dit te doen). 

Door de nieuwe insolventiewet wordt er een 
nieuw aansprakelijkheidsregime ingevoerd dat 
erin bestaat dat de bestuurders of zaakvoerders 
in geval van faillissement geheel of gedeeltelijk 
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het 
netto-passief wanneer:  

 zij op enig ogenblik voor het faillissement 

wisten of behoorden te weten dat er 

kennelijk geen redelijk vooruitzicht was om 

de onderneming of haar activiteiten te 

behouden en een faillissement te vermijden; 

en  

 de betrokkene op dat ogenblik bestuurder 

of zaakvoerder was; en  

 de betrokkene vanaf dat ogenblik 

  niet heeft gehandeld zoals een normaal 

voorzichtig en zorgvuldig bestuurder in 

dezelfde omstandigheden zou hebben 

gehandeld.  

 
Deze laatste vordering kan uitsluitend door de 
curator worden ingesteld. 

Beide vorderingen kaderen binnen de 
modernisering van het insolventierecht waarbij 
er een bijzondere aandacht wordt besteed aan 
de responsabilisering van huidige en gewezen 
(feitelijke) bestuurders.   

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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