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De Vereniging Insolventierecht Advocaten (hierna “INSOLAD”) heeft het voorontwerp voor de Wet 
Continuïteit Ondernemingen I 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 ca. 650 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.  
 
Algemene opmerkingen 
 
Blijkens de Memorie van Toelichting (hierna “MvT”) wordt gekozen voor een kaderregeling die geldt 
voor ondernemingen, ongeacht welke activiteiten zij ontplooien of de rechtsvorm waarin zij worden 
gedreven. Deze keuze zou gebaseerd zijn op goede ervaringen die bij proeven in de praktijk zouden 
zijn opgedaan.  
 
INSOLAD betwijfelt of er zoveel goede ervaringen in 2013 met de “stille bewindvoering” zijn 
opgedaan als in de MvT wordt gesuggereerd. Bij Schoenenreus, een grote stille bewindvoering, 
hebben leveranciers en vakbonden, maar ook concurrenten in de media geklaagd over de wijze 
waarop zij met voldongen feiten bij een eenmaal uitgesproken faillissement zijn geconfronteerd. 
Daarnaast is de stille bewindvoering toegepast bij enige tientallen relatief kleine ondernemingen met 
minder dan vijftig werknemers die geen unieke en relevante maatschappelijke taken uitvoerden die 
een bijzondere bescherming wenselijk zouden kunnen maken, waarbij het voornemen van de 
directie en/of aandeelhouders om in stilte een doorstart onder leiding van dezelfde directie en/of 
aandeelhouders mogelijk te maken, lijkt te hebben geprevaleerd. In die situaties wordt in de media al 
snel gesproken van concurrentievervalsing.  
 
Bij een ziekenhuis dat gaat failleren, zoals het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse, blijkt de 
stille bewindvoering wel goede diensten te kunnen bewijzen om de bedrijfsvoering zo min mogelijk 
te schaden door een faillissement en om op faillissementsdatum met een doorstart onmiddellijk de 
onderneming in afgeslankte vorm te kunnen voortzetten.  
 
Het is gezien deze ervaringen volgens INSOLAD uiterst wenselijk dat er een strenge ingangstoets 
plaatsvindt bij het verzoek tot het benoemen van een beoogd curator of beoogd bewindvoerder. De 
wetgever lijkt aan Recofa respectievelijk de lokale rechtbanken veel vrijheid te verlenen voor het 
opstellen van een vragenlijst en te hanteren criteria bij de eventuele toewijzing van het verzoek tot 
het benoemen van een beoogd bewindvoerder/beoogd curator. Om lokale verschillen per rechtbank 
en daarmee ook eventuele "forumshopping" te voorkomen, is het in de visie van INSOLAD essentieel 
dat de te hanteren criteria zo snel en zo veel mogelijk worden geüniformeerd.  



 

2 
 

90002702 P 2177179 / 6   

INSOLAD ziet dit primair als een taak voor de rechterlijke macht (Recofa) zelf en het verdient naar de 
mening van INSOLAD de voorkeur, ook vanuit oogpunt van flexibiliteit, de te hanteren criteria niet in 
de wet op te nemen.1 
 
INSOLAD benadrukt dat hier ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid is weggelegd voor de 
(insolventierecht)adviseur van de schuldenaar/verzoeker, die strikt zal moeten controleren of is 
voldaan aan de door de rechtbank voor een benoeming van een beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder gehanteerde criteria en er tevens op moet toezien dat de rechtbank daadwerkelijk 
alle gevraagde informatie en stukken ontvangt. 
 
Artikelsgewijs commentaar  
 
INSOLAD heeft geen inhoudelijk commentaar bij de onder artikel I letters a tot en met f aangeduide 
wijzigingen in bestaande wetsartikelen. Deze wijzigingsvoorstellen spreken voor zich. Insolad wijst 
wel op twee onvolkomenheden die eenvoudig aan te passen zijn. 
 In artikel I onder D dient de genoemde tekst niet te worden toegevoegd aan lid 1 maar aan lid 2 van 
artikel 215 Fw na de tweede zin. In lid 3 dient in de eerste regel  “voorlopige” voor  “surseance “ te 
worden toegevoegd. 
 
 
Artikel 363 [Aanwijzing beoogd curator of beoogd bewindvoerder] 
 
Lid 1 

Het wetsvoorstel stelt als voorwaarde voor de aanwijzing van een beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder dat a) met de aanwijzing het belang van de gezamenlijke schuldeisers van de 
schuldenaar is gediend óf b) belangen van maatschappelijke aard, zoals de openbare orde en 
veiligheid, de continuïteit van de door de schuldenaar gedreven onderneming en het behoud van 
werkgelegenheid voor de in die onderneming aanwezige werknemers, gebaat zijn bij de aanwijzing. 

INSOLAD wijst erop dat de onder b) genoemde maatschappelijke belangen vaak haaks staan op 
althans zeker niet altijd parallel lopen aan het belang van de gezamenlijke schuldeisers (te weten een 
zo hoog mogelijke netto-opbrengst). Aangezien de aanwijzing van een beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder plaatsvindt vooruitlopend of met het oog op een (mogelijke) insolventieprocedure, 
die naar zijn aard gericht is op de vereffening van het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van 
zijn gezamenlijke schuldeisers, meent INSOLAD dat de belangen van laatstgenoemden zouden 
moeten prevaleren boven belangen van maatschappelijke aard en derhalve hoe dan ook gediend 
moeten zijn bij de aanwijzing van een beoogd curator. INSOLAD zou zich daarom kunnen voorstellen 
dat lid 1 sub b) wordt geschrapt en dat tegelijkertijd in de MvT duidelijk wordt gemaakt dat de 

                                                           
1  De door de rechtbank Rotterdam momenteel gehanteerde uitgebreide vragenlijst (bijlage) zou naar de 

mening van INSOLAD zeer wel als basis voor een uniforme, landelijk geldende vragenlijst kunnen dienen.  
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rechtbank bij de beoordeling van een verzoek tot aanwijzing van een beoogd curator mede belangen 
van maatschappelijke aard kan betrekken. Met deze wijzing past artikel 363 lid 1 in de optiek van 
INSOLAD ook beter bij de rest van het wetsvoorstel dat steeds (enkel)het belang van de gezamenlijke 
schuldeisers centraal stelt. 

Lid 2 

Met de hierboven voorgestelde schrapping van lid 1 sub b) zou in lid 2 de verwijzing naar sub b) 
moeten komen te vervallen. 

Lid 3 

INSOLAD wijst erop dat het verbinden van een termijn aan de aanwijzing van een beoogd curator een 
prijsdrukkend effect kan hebben, omdat in beginsel binnen die termijn overeenstemming bereikt zal 
moeten worden over een eventuele (doorstart)transactie. Dit nadeel wordt slechts deels 
weggenomen door de in lid 3 opgenomen verlengingsmogelijkheid. 

INSOLAD kan zich voorstellen dat de rechtbank en de beoogd rechter-commissaris bij de bepaling van 
de termijn van de aanwijzing en de eventuele verlenging daarvan aansluiting zoeken bij het door de 
schuldenaar bij zijn verzoek over te leggen plan (zie pagina 17 MvT) en voorts, in het geval van een 
verlengingsverzoek, de in de visie van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder benodigde 
additionele termijn. Indien uit voornoemd plan of verlengingsverzoek niet blijkt welke termijn in de 
visie van de schuldenaar nodig is voor de aanwijzing, ligt het naar het oordeel van INSOLAD op de 
weg van de rechtbank dan wel beoogd rechter-commissaris om de schuldenaar daarnaar te vragen. 

Het is in de visie van INSOLAD essentieel dat de beoogd curator of beoogd bewindvoerder in het 
kader van een verzoek tot verlenging van de termijn van de aanwijzing wordt gehoord. Hij kan de 
beoogd rechter-commissaris voorzien van informatie en daarbij – desgevraagd – aangeven of hij 
verlenging van de aanwijzing zinvol acht, wat de duur van de verlenging zou moeten zijn (zie 
hierboven) en voorts of daaraan naar zijn oordeel voorwaarden verbonden zouden moeten worden 
en zo ja welke. De huidige tekst van lid 3 voorziet niet in die mogelijkheid althans benoemt die 
mogelijkheid niet expliciet. INSOLAD stelt daarom voor om in de eerste zin na de woorden “,bedoeld 
in artikel 367,” in te voegen “nadat hij de beoogd curator gehoord heeft,”. 

In de tweede zin dient voor “rechter-commissaris” de term “beoogd” te worden ingevoegd. 

Lid 4 

Geen opmerkingen. 

Lid 5 

De tekst van lid 5 suggereert dat de beschikking houdende de afwijzing van een verzoek tot 
aanwijzing van een beoogd curator of beoogd bewindvoerder  (in tegenstelling tot een toewijzende 
beschikking) openbaar wordt gemaakt. INSOLAD acht dat niet wenselijk en stelt voor de tekst van lid 
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5 op dat punt te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de hoger beroepsmogelijkheid. De huidige tekst sluit 
die mogelijkheid enkel uit voor toewijzende beschikkingen. Uit de tekst van de MvT lijkt te volgen dat 
het de bedoeling van de wetgever is die mogelijkheid zowel voor toe- als afwijzende beschikkingen 
uit te sluiten. INSOLAD kan zich in een dergelijke uitsluiting vinden en stelt voor de tekst van lid 5 op 
dit punt te verduidelijken. INSOLAD stelt in dit kader de volgende tekst voor: 

“5. De beschikking op een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt niet openbaar gemaakt en tegen 
deze beschikking kan geen hoger beroep worden ingesteld.” 

Artikel 364  [Ontheffing van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder van 
zijn taken] 
 
Het wetsvoorstel verbindt aan de aanwijzing van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder geen 
wijziging in de beheers- en beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar. De MvT geeft aan dat de 
beoogd curator geen adviseur is van de onderneming, geen betrekking of bevoegdheden heeft 
binnen de onderneming en aan de onderneming geen enkele verplichting heeft (met uitzondering 
van de verplichting tot geheimhouding). Hieruit vloeit voort dat de beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder ook slechts zeer beperkte verantwoordelijkheden kan hebben. INSOLAD onderschrijft 
dit uitgangspunt en acht het hiermee in lijn dat niet van taken (artt. 364 en 365) en bevoegdheden 
(art. 365) van de beoogd curator wordt gesproken. Het verdient de voorkeur dat in plaats van 
ontheffing van taken wordt gesproken van ‘intrekking van de aanwijzing’, zowel in het kopje bij het 
artikel als in het artikel zelf. 

Het eerste lid voorziet in het horen van de beoogd curator voordat hij wordt ontheven van zijn taak  
(bij voorkeur: de aanwijzing wordt ingetrokken, zie hiervóór). Het ligt in de rede dat ook de 
schuldenaar wordt gehoord en daar lijkt de MvT ook van uit te gaan (p. 19). INSOLAD stelt daarom 
voor lid 1 zo aan te passen dat ook de schuldenaar wordt gehoord. 
 
In artikel 364 lid 2 derde regel wordt ter verduidelijking geadviseerd  “dat artikel” dat lijkt te 
verwijzen naar artikel 365 te vervangen door “artikel 363”. 

Artikel 365 (Taken en bevoegdheden beoogd curator/bevoegd bewindvoerder)  
 
Lid 1 
 
INSOLAD is van mening dat in lid 1 ten onrechte is opgenomen dat de beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder bij zijn handelen “steeds de taak van respectievelijk de curator dan wel de 
bewindvoerder als uitgangspunt” neemt. Het wetsvoorstel en de MvT bedelen de beoogd curator of 
beoogd bewindvoerder een wezenlijk andere (beperktere) rol toe dan die van curator of 
bewindvoerder. Volgens INSOLAD verdient het de voorkeur in de wettekst aansluiting te zoeken bij 
het op verschillende plaatsen in de MvT vermelde uitgangspunt dat de beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder zich laat leiden door de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. INSOLAD stelt 
daarom voor de tekst van lid 1 te vervangen door de volgende tekst: 



 

5 
 

90002702 P 2177179 / 6   

 
“De beoogd curator of de beoogd bewindvoerder neemt steeds de belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers van de schuldenaar als uitgangspunt.”  
 
Lid 2 
 
In lid 2 wordt een niet limitatieve opsomming gegeven van onderwerpen waarover de beoogd 
curator of beoogd bewindvoerder een verklaring kan geven aan de schuldenaar. Gezien de in het 
wetsvoorstel besloten liggende beperkte rol en bevoegdheden dient naar het oordeel van INSOLAD 
de beoogd curator of beoogd bewindvoerder een grote mate van vrijheid te hebben in het bepalen 
of en zo ja welke verklaringen hij meent te kunnen geven. Lid 2 bepaalt weliswaar dat de beoogd 
curator of beoogd bewindvoerder deze verklaringen kán geven (en dat dus niet hoeft te doen), maar 
het in de wet opnemen van deze (voorbeeld)verklaringen schept wel verwachtingen. Aan die 
verwachtingen lijken blijkens de MvT ook verantwoordelijkheden te kleven die naar het oordeel van 
INSOLAD niet passen bij de functievervulling van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder. 
INSOLAD is van oordeel dat het doel van deze kaderregeling beter wordt gediend door de beoogd 
curator of beoogd bewindvoerder de volledige vrijheid te geven om al dan niet door schuldenaar 
gevraagde verklaringen te geven. INSOLAD stelt daarom voor lid 2 in zijn geheel te schrappen. 
 
Indien lid 2 gehandhaafd zou worden, dient naar het oordeel van INSOLAD de MvT duidelijk naar 
voren te brengen dat de beoogd curator of beoogd bewindvoerder gezien zijn beperkte 
bevoegdheden een dergelijke verklaring niet lichtvaardig zal geven. Blijkens het wetsvoorstel en de 
MvT blijft de schuldenaar immers volledig beheers- en beschikkingsbevoegd, mag de beoogd curator 
of beoogd bewindvoerder niet handelen zonder de instemming van de schuldenaar en kan de 
schuldenaar de rechtbank te allen tijde verzoeken de aanwijzing in te trekken. Daarnaast is de 
beoogd curator of beoogd bewindvoerder blijkens de MvT geen toezichthouder (en ontbeert hij 
daartoe ook de instrumenten) en blijft de verantwoordelijkheid voor (de voortzetting van) de 
bedrijfsvoering geheel rusten bij de schuldenaar. Om die reden past terughoudendheid van de 
beoogd curator of beoogd bewindvoerder bij het geven van de in lid 2 genoemde verklaringen. Hij zal 
deze alleen (kunnen) geven indien in zijn visie zeer aannemelijk is dat de beoogde transactie of het 
(in dat kader) continueren van de bedrijfsvoering (waaronder het aantrekken van een noodkrediet 
waar blijkens de MvT lid 2 sub a vooral op ziet) het belang dient van de gezamenlijke schuldeisers.  
Voorzover lid 2 letter a toch gehandhaafd blijft, stellen wij voor dat in de eerste regel de woorden 
“specifiek aangeduide” worden tussengevoegd voor “rechtshandelingen”. 
 
De beoogd curator of beoogd bewindvoerder dient daarom ook grote vrijheid te hebben een in lid 2 
genoemde verklaring niet te geven. Gezien zijn beperkte bevoegdheden en de mogelijkheid die de 
schuldenaar heeft om de beoogd curator of beoogd bewindvoerder in te laten trekken, zal 
aansprakelijkheid voor zijn werkzaamheden zich slechts in zeldzame gevallen kunnen voordoen. De 
grote vrijheid die de beoogd curator of beoogd bewindvoerder dient te hebben om geen verklaring 
af te leggen is voorts enerzijds noodzakelijk omdat de beoogd bewindvoerder of beoogd curator 
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veelal niet over voldoende informatie en overzicht zal kunnen beschikken om zo'n verklaring te 
kunnen geven en anderzijds veelal weinig bezwaarlijk omdat de schuldenaar bevoegd blijft de 
voorgenomen rechtshandeling te verrichten.  
 
De MvT gaat er voorts ten onrechte van uit dat de beoogd curator of beoogd bewindvoerder zijn 
“instemming” aan een transactie zal geven of onthouden. Het verdient de voorkeur hier te spreken 
van een positieve verklaring.   
 
Insolad kan zich er in vinden dat een eventuele andere opvolgende curator gebonden is aan door de 
stille bewindvoerder gegeven verklaringen omdat derden aan een dergelijke verklaringen 
gerechtvaardigde verwachtingen mogen ontlenen en de eisen van het rechtsverkeer met deze 
zekerheid gediend zijn. Eventuele verwijtbare onjuiste verklaringen welke ten nadele van de boedel 
strekken en tot schade voor de crediteuren hebben geleid, kunnen dan door de curator zonodig via 
een aansprakelijkheidsprocedure jegens de voormalige stille bewindvoerder in persoon worden 
opgelost. 
 
In de MvT wordt aangegeven dat schuldeisers in het faillissement alsnog zouden kunnen opkomen 
tegen transacties die voor de faillietverklaring met instemming van de beoogd curator zijn verricht of 
voorbereid. In deze situatie ontstaat tegelijkertijd een tegenstrijdig belang tussen de curator, 
voorheen beoogd curator enerzijds en anderzijds de crediteuren die op basis van artikel 69 Fw de 
rechter-commissaris verzoeken de curator te bevelen de eerder akkoord bevonden transacties alsnog 
te vernietigen. INSOLAD is van oordeel dat in een dergelijke situatie een curator door de rechtbank 
ontslagen dient te worden indien een rechter-commissaris daadwerkelijk de curator beveelt de voor 
faillietverklaring verrichte transacties alsnog te vernietigen of dat een curator dient te worden 
toegevoegd die belast is met het geschil.  
  
In de MvT bij lid 2 sub b wordt veel nadruk gelegd op de transactie en de voorwaarden waaronder 
deze na faillissementsdatum zal plaatsvinden. Daarbij wordt aangegeven dat de transactie en de 
voorwaarden waaronder deze plaatsvindt al voor het eventuele faillissement worden vormgegeven 
om zo min mogelijk waardeverlies te laten optreden. INSOLAD is van oordeel dat het raadzaam is te 
benadrukken dat een transactie pas na het uitspreken van het faillissement kan worden 
geëffectueerd indien het de bedoeling is dat niet alle werknemers mee over gaan en geeft in 
overweging in de MvT op te nemen dat het in verband met het bepaalde in art. 7:662 e.v. BW van 
belang kan zijn een zorgvuldige afweging te maken bij het verrichten van voorbereidingshandelingen.   
 
Voor een toepassing van lid 2 sub c wordt in de MvT als voorbeeld genoemd de aan de schuldenaar 
onder eigendomsvoorbehoud geleverde schoenen, die de schoenfabrikant anders onmiddellijk komt 
terughalen, wat zou leiden tot waardeverlies. Naar het oordeel van INSOLAD is dit geen goed 
voorbeeld omdat hier de mogelijkheid van een afkoelingsperiode over het hoofd wordt gezien, die in 
de weg staat aan een onmiddellijke revindicatie door de fabrikant en (mede) ten doel heeft de 
bedrijfsvoering van de failliet te kunnen continueren.  
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Lid 3 
 
INSOLAD acht het niet wenselijk om de inlichtingenplicht van de schuldenaar jegens de beoogd 
curator of beoogd bewindvoerder te beperken tot de onderwerpen als bedoeld in lid 2 (indien  
gehandhaafd) van dit artikel en dus slechts in de situatie dat de schuldenaar om een verklaring 
vraagt. Op de schuldenaar zou een inlichtingenplicht op de schuldenaar moeten rusten ter zake van 
alle onderwerpen die de beoogd curator of beoogd bewindvoerder relevant acht in het kader van de 
behartiging van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.  
 
INSOLAD stelt daarom voor de eerste volzin van lid 3 te wijzigen in:  
 
 “De schuldenaar verschaft de beoogd curator of de beoogd bewindvoerder op eerste verzoek 

alle inlichtingen die hij nodig acht voor het behartigen van de belangen van de gezamenlijke 
schuldeisers.”  

 
Artikel 366 [Kosten van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder] 

Algemeen 

Het wetsvoorstel  gaat ervan uit dat de beoogd curator of beoogd bewindvoerder en de 
onderneming/schuldenaar volledig vrij zijn in het bepalen van de (hoogte van de) beloning van de 
beoogd curator of beoogd bewindvoerder en de kosten van de door hen ingeschakelde derden. 
  
INSOLAD is in de eerste plaats van mening dat ten tijde van de behandeling van het verzoek tot 
benoeming van een beoogd curator of beoogd bewindvoerder duidelijk moet zijn dat de verzoeker 
voldoende (liquide) middelen heeft om de met deze aanwijzing gepaard gaande kosten te voldoen. 
De rechtbank dient dit ook actief te toetsen. Indien hierover gerede twijfel bestaat, staat dit naar de 
mening van INSOLAD aan een aanwijzing in de weg en lijkt het uitspreken van het faillissement van 
de schuldenaar geïndiceerd. 

Het wetsvoorstel gaat er ook van uit dat de mogelijkheid bestaat dat deze kosten niet altijd volledig 
zullen zijn voldaan op het tijdstip van het faillissement van de onderneming, in welk geval deze 
kosten als algemene faillissementskosten in de zin van art. 182 Fw worden voldaan. In dit laatste 
geval wordt het salaris van de curator uiteindelijk door de rechtbank vastgesteld met inachtneming 
van de ter zake geldende Recofa richtlijnen (zie art. 71 lid 1 Fw). 

INSOLAD vraagt zich af of het – ter vermijding van discussies achteraf – niet beter zou zijn als de 
rechtbank (achteraf) ook de hoogte van de vóór de surseance of het faillissement aan de beoogd 
curator of beoogd bewindvoerder uitbetaalde honorering vaststelt (dan wel bij rechterlijke beslissing 
bekrachtigt). 
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Lid 1 en lid 2 

In dit lid wordt gesproken over "salaris" van de beoogd curator of beoogd bewindvoerder. Ten 
aanzien van de bewindvoerder in een (voorlopig verleende) surseance van betaling spreekt de 
Faillissementswet thans over "loon" (zie art. 250 lid 1 Fw).    
 
Mede omdat de honorering eventueel met toepassing van art. 366 lid 3 door de rechtbank zou 
kunnen plaatsvinden (en dan dus sprake is van "loon"), geeft INSOLAD in overweging om de woorden 
"het salaris" in lid 1 en lid 2 te vervangen door "de kosten" als meer neutraal begrip. In lid 3 zouden 
dan de woorden "het salaris van de beoogd curator en" kunnen vervallen. 

Lid 3 

Dit lid biedt volgens de MvT een "oplossing" voor het geval "de schuldenaar niet in staat is de kosten 
van de beoogd curator of door hem ingeschakelde derden te voldoen of daarvoor zekerheid te 
stellen". De oplossing wordt gezocht in het feit dat de tijde van de faillietverklaring nog niet betaalde 
kosten als algemene faillissementskosten (boedelkosten) worden voldaan. 

INSOLAD is van mening dat in een geval waarin de schuldenaar niet in staat is de kosten van de 
beoogd curator of beoogd bewindvoerder of door hem ingeschakelde derden te voldoen of daarvoor 
zekerheid te stellen een aanwijzing van een beoogd curator of beoogd bewindvoerder niet aan de 
orde kan zijn. In dat geval is de financiële situatie van de schuldenaar kennelijk zodanig ernstig dat 
geen belanghebbende te vinden is die voor de kosten wil instaan, zodat liquidatie in faillissement 
geïndiceerd is. De rechtbank dient dit punt bij de beoordeling van het verzoek tot aanwijzing van een 
beoogd curator of beoogd bewindvoerder ook strikt te toetsen.  
 
De kwalificatie van de ten tijde van het faillissement nog niet betaalde kosten van de beoogd curator 
of beoogd bewindvoerder als "algemene faillissementskosten" (en daarmee als boedelschulden) is 
ook overigens geen oplossing voor het hier gesignaleerde probleem. Het is een feit van algemene 
bekendheid dat in veel faillissementen – ondanks de hoge voorrang van het salaris van de curator – 
niet voldoende middelen beschikbaar zijn om het salaris van de curator (volledig) te voldoen (de 
bekende "lege boedel”-problematiek). Het artikellid bevat in die zin dus slechts een schijnoplossing. 

Aanvullende opmerkingen 

Het wetsvoorstel voorziet niet in de situatie van een samenloop tussen een externe 
faillissementsaanvraag en een (verzoek tot) aanwijzing van een beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder.  Tijdens de periode van aanwijzing van een beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder kan een schuldeiser het faillissement van de schuldenaar aanvragen. Het is de vraag 
of daarmee de aanwijzing moet kunnen worden doorkruist.  Naar het oordeel van INSOLAD dient, 
mede gezien de als uitgangpunt korte periode van de aanwijzing, de behandeling van een 
faillissementsaanvraag te worden aangehouden tot de termijn van de aanwijzing is verstreken. Een 
tweede vraag is of nadat een externe faillissementsaanvraag is ingediend een aanwijzing van een 
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beoogd curator of beoogd bewindvoerder nog mogelijk is. INSOLAD is van oordeel dat een dergelijk 
verzoek ontvankelijk zou moeten zijn en bij toewijzing leidt tot aanhouding van de 
faillissementsaanvraag. Een dergelijk verzoek kan uiteraard niet uitsluitend dienen om het 
faillissement af te wenden of uit te stellen, zodat het extra kritisch zal moeten worden beschouwd. 
Beide situaties hebben overigens tot  gevolg dat in ieder geval de aanvrager van het faillissement op 
de hoogte zal komen van (het verzoek tot) de aanwijzing van de beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder, maar naar het oordeel van INSOLAD weegt dit bezwaar niet op tegen het alternatief 
dat een (voortdurende) aanwijzing als gevolg van een faillissementsaanvraag niet langer tot de 
mogelijkheden zou behoren. 

[(Het verzoek tot) aanwijzing van een beoogd curator of beoogd bewindvoerder zal niet volledig ‘stil’ 
blijven en doorgaans snel bekend worden bij de belangrijkste schuldeisers van de schuldenaar, zoals 
de huisbankier. Niettemin kan het van belang zijn dat de schuldenaar niet verplicht is de opening van 
de procedure aan specifieke schuldeisers te melden. Wil de aanwijzing het beoogde effect kunnen 
sorteren, zal bekendheid met (het verzoek tot) de aanwijzing bovendien niet mogen leiden tot 
beëindiging door schuldeisers van overeenkomsten gesloten met de schuldenaar of het gebruik 
maken van opschortingsrechten.  Insolad stelt daarom voor aan de regeling een artikel toe te 
voegen, luidende als volgt: 

Artikel 368 

1. Bedingen die de schuldenaar verplichten informatie te verstrekken over een verzoek als bedoeld in 
artikel 363 lid 1 of over de aanwijzing van een beoogd curator of beoogd bewindvoerder als bedoeld 
in die bepaling zijn nietig. 

2. Bedingen die beëindiging of wijziging van een overeenkomst behelzen wegens indiening van een 
verzoek als bedoeld in artikel 363 lid 1 of wegens de aanwijzing van een beoogd curator of beoogd 
bewindvoerder  als bedoeld in die bepaling of die in zodanig geval voorzien in een 
opzeggingsbevoegdheid voor de wederpartij van de schuldenaar zijn nietig. 
Mogelijk zal de herziene Europese Insolventieverordening voorzien in erkenning van procedures als 
de onderhavige. Voorts is bekend dat een Europese richtlijn in voorbereiding is die voorziet in 
vertrouwelijke insolventieprocedures, waartoe ook de onderhavige zou kunnen behoren. Mogelijk 
zal de regeling aangepast moeten worden om aan de eisen van die richtlijn te voldoen. 
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