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Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Zijne Excellentie de Minister van Veiligheid en Justitie 
De weledelgestrenge heer mr. I . W. Opstelten 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

Mr. dr. Ton Heukels 
Coördinerend Raadadviseur 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
per e-mail: t.heukels(minvenI.nl 

Rotterdam, 28 mei 2014 

Zijne Excellentie, 
Geachte heer Heukels, 

Hierbij doe ik U het advies van de special istenvereniging insolventie advocaten (INSOLAD) 
toekomen met betrekking tot het voorontwerp voor Wet Versterking Positie Curator. 

INSOLAD heeft het voorontwerp voor de Wet Versterking Positie Curator bestudeerd. 
Gaarne brengt zij daarover de volgende opmerkingen onder uw aandacht. 

INSOLAD is de landelijke vereniging van advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het 
insolventierecht. INSOLAD heeft meer clan 700 leden. Haar leden zijn advocaten die 
optreden als curator en/of partijen bijstaan die betrokken zijn bij faillissementen, surseances 
van betaling, schuldsaneringen en buitengerechtelijke reorganisaties. 

INSOLAD heeft met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel Versterking Positie 
Curator en de daarmee samenhangende wijziging van de Faillissementswet. 

INSOLAD staat positief tegenover de invoering van de voorgestelde wetsartikelen. 
INSOLAD onderschrijft de in de Memorie van Toelichting gegeven onderbouwing bij de 
voorgestelde wetsartikelen. INSOLAD heeft met betrekking tot twee onderwerpen echter 
enige zorg omtrent de uitvoering en de effectiviteit van het wetsvoorstel. 

Extra inspanninqen curator worden te laaq ingeschat 
Onder de kop "ad e. extra inspanningen curator" wordt naar het oordeel van INSOLAD ten 
onrechte de indruk gewekt alsof invoering van het wetsvoorstel zal bijdragen aan een 
vereenvoudiging van de taak van de curator om de boedel te vereffenen omdat hij 
gemakkelijker over meer ter zake doende informatie kan beschikken. INSOLAD merkt 
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hierover op, dat de beschikbaarheid van meer informatie in vrijwel alle gevallen zal leiden tot 
een toenemende tijdsbesteding aan het faillissement omdat de curator van deze informatie 
kennis zal moeten nemen. De curator zal ook de samenhang tussen de verschiHende 
informatiebronnen meer dan voorheen kunnen en moeten gaan bestuderen, bij voorbeeld 
door de inhoud van e-mailboxen te vergelijken met de gevoerde financiºle administratie. 

Verder valt op dat het Ministerie het extra tijdsbeslag voor de curator enkel lijkt te koppelen 
aan de signalering van de eventuele onregelmatigheden in het faillissementsverslag en in 
een separaat schrijven aan de rechter-commissaris alsmede, voor zover opgedragen door 
de rechter-commissaris, het doen van een melding faillissementsfraude of het doen van 
aangifte. Voor de signalering en de melding van fai!lissementsfraude via een 
standaardformulier wil het Ministerie geen uren aan curatoren vergoeden. Enkel wanneer 
het komt tot het doen van een aangifte is het Ministerie bereid een maximumvergoeding van 
vijf uren tegen een uurtarief van EUR 200 te vergoeden, echter onder de voorwaarde dat de 
betrokken aangifte ook in opsporing wordt genomen. 

Nu is het staande praktijk dat een curator het onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement en mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen beperkt 
houdt indien er geen verhaalsmogelijkheden jegens bestuurders en commissarissen lijken te 
zijn. Ingeval van faillissementsfraude is de kans op verhaalbaarheid bij (oud) bestuurders en 
commissarissen zeker niet groter in te schatten dan in faillissementen waar geen sprake is 
van fail lissementsfraude maar wel van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 
2:138/248 BW. INSOLAD zou het op prijs stellen wanneer uit de Memorie van Toelichting 
duidelijk blijkt dat het onderzoek van de curator op basis van de ontvangen informatie in het 
kader van de signalering en eventuele melding van faillissementsfraude beperkt kan blijven 
tot een "prima facie" onderzoek indien verhaalsmogelijkheden jegens (oud) bestuurders en 
commissarissen lijken te ontbreken. INSOLAD overlegt voorts graag verder met het 
Ministerie over mogelijkheden om werkzaamheden in het kader van onderzoek naar 
onregelmatigheden door curatoren toch vergoed te krijgen onder bijvoorbeeld de uit te 
breiden Garantstellingsregeling. INSOLAD verwijst in dat kader naar eerder aan het 
Ministerie hieromtrent verzonden brieven. 

Nemo tenetur beqinsel beperkt effectiviteit uitbreidinq inlichtinqenplicht (oud) 
bestuurder/comm issaris 
Met betrekking tot het voorgestelde artikel 105 en 105a Fw lijkt uit de Memorie van 
Toelichting te volgen dat het Ministerie geen samenloop ziet met het "nemo tenetur" 
beginsel waarop een bestuurder van een gefailleerde rechtspersoon zich kan gaan 
beroepen. De Memorie van Toelichting vermeldt op bladzijde 16 wel het arrest van Hof ’s-
Gravenhage 9 juli 2013, zaaknummer 200.129.063/01, maar niet het arrest van de Hoge 
Raad 12 juli 2013, RvdW 2013/877. In die zaak ging het om de samenloop van de fiscale 
inlichtingenplicht ex artikel 47 AWR en het recht van een potentiºle verdachte om niet 
gedwongen te worden tot medewerking aan zijn eigen veroordeling. De Hoge Raad 
concludeerde in die fiscale zaak dat de belastingplichtige gehouden is om de Inspecteur alle 
inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de juiste belastingheffing, maar dat wanneer 
de belastingplichtige een beroep doet op het nemo tenetur beginsel het zogenaamde 
wilsafhankelijke materiaal niet mag worden gebruikt voor fiscale beboeting of strafvervolging 
van de belastingplichtige. Wanneer dat toch zou gebeuren, is het aan de strafrechter am te 
bepalen welke rechtsgevolgen daaraan verbonden zullen worden. Dit arrest van de Hoge 
Raad is kort daarna gevolgd door een arrest van Hof ’s-Gravenhage 23 juli 2013 
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(ECLI:NL:GHDHA:2013:2900). Hof ’s-G raven hage oordeelde dat hoewel het arrest van de 
Hoge Raad betrekking heeft op de fiscale inlichtingenplicht, deze uitspraak ook relevant is 
voor de inlichtingenplicht van de gefailleerde ex artikel 105 Fw in het kader van de door de 
rechter-commissaris of de curator gevorderde en de door de rechter bevolen 
inbewaarsteiling ex artikel 87 Fw. Het Hof oordeelde dat informatie die van de wil van de 
gefailleerde afhankelijk is, bijvoorbeeld een verkiaring, slechts gebruikt mag worden ten 
behoeve van het beheer en vereffening van de failliete boedel door de curator maar niet 
gebruikt mag worden in het kader van een eventuele strafvervolging of boeteprocedure 
tegen gefailleerde. INSOLAD verwijst met betrekking tot deze jurisprudentie en deze 
problematiek graag naar het instructieve artikel van haar oud voorzitter mr. R. Mulder "It 
takes two to tango": Informatieverschaffing door de gefailleerde aan de curator en van de 
curator aan de gefailleerde, verschenen in het INSOLAD-jaarboek 2013 "de curator en 
informatie", Kluwer 2013, bladzijde 1-28. 

INSOLAD onderschrijft de conclusies van mr. Mulder, waaronder zijn standpunt dat de 
curator door de uitspraak van de Hoge Raad een bijzondere zorgplicht heeft verkregen 
jegens de (bestuurder van de) gefailleerde door de verkregen wilsafhankelijke informatie niet 
actief te openbaren. Het resultaat van het door de curator verrichte onderzoek kan wel 
worden geopenbaard. 

INSOLAD verwacht dat bestuurders van gefailleerde rechtspersonen waarbij sprake is 
geweest van fraudeactiviteiten in de praktijk snel een beroep zullen doen op het nemo 
tenetur beginsel om tegenover de curator geen mondelinge en/of schriftelijke verkiaring af te 
leggen dan wel te weigeren de gevraagde bescheiden, voor zover als wilsafhankelijk 
materiaal te bestempelen, conform de voorgestelde wettekst aan de curator te verstrekken. 
De (oud) bestuurder en/of commissaris zal op deze wijze het risico dat zijn verkiaring te 
zijner tijd onderdeel zal uitmaken van het strafdossier zoveel mogelijk willen beperken. 
INSOLAD verwacht dat hierover geregeld discussie met een (oud) bestuurder en/of 
commissaris van een gefailleerde rechtspersoon zal gaan ontstaan, zodat ook op dit punt 
door de invoering van het wetsvoorstel juist een toename van de inspanningen van de 
curator mag worden verwacht. INSOLAD is van mening dat afgifte van wilsonafhankelijk 
materiaal, zoals data, documenten en toegangscodes niet met een beroep op het nemo 
tenetur beginsel door de bestuurder geweigerd mag worden. 

INSOLAD wijst er voorts op dat een curator een onwillige (oud) bestuurder en/of 
commissaris niet kan toezeggen dat een aan hem af te leggen verkiaring nimmer onderdeel 
zal uitmaken van het strafdossier omdat het Openbaar Ministerie toegang kan verkrijgen tot 
het faillissementsdossier buiten de wil van de curator om. De Hoge Raad heeft met het 
arrest HR 24 januari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:161) aan een curator opgedragen te verkiaren 
dat inlichtingen verkregen na gijzeling of onder dreiging van een verzoek tot gijzeling als 
wilsafhankelijk materiaal alleen voor de afwikkeling van de boedel zullen worden gebruikt en 
niet voor strafvervolging. Deze recente arresten verlichten de positie en het functioneren van 
de curator niet. 

INSOLAD verzoekt uw Ministerie uitdrukkelijk om in het verdere vervoig van de behandeling 
van dit wetsvoorstel in de Memorie van Toelichting nader aandacht te besteden aan het 
nemo tenetur beginsel en de gevolgen hiervan voor de inhichtingenplicht in faillissement. 
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Tot slot wil INSOLAD opmerken dat het haar goed voorkomt wanneer dit wetsvoorstel zo 
spoedig mogelijk zal worden behandeld en aangenomen. Het wetsvoorstel zal in veel 
faillissementen zeker de positie van de curator daadwerkelijk versterken. 

Vanzelfsprekendjn wij graag bereid het advies nader toe te lichten. Wij danken U voor de 
hieraan te beat denIn aandacht. 

H oogabhtend 

/Jeroen G. Pr &n 
Secreta,OLAD 


