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Voorwoord

Begin 2002 is de werkgroep Insolad Praktijkregels gestart met haar werkzaam-
heden1. In diverse subwerkgroepen werd gewerkt aan de formulering van regels
die curatoren bij hun praktijkuitoefening tot richtlijn zouden kunnen dienen.
Uiteindelijk is één van de leden van de werkgroep, Eddy Meijer, gevraagd om
als eindredacteur op te treden en aldus een zekere eenheid te creëren in de vele
geproduceerde teksten. 

Na een schriftelijke en mondelinge consultatieronde van de leden van Insolad
is de daarop aangepaste versie van de Insolad Praktijkregels vastgesteld in een
bijzondere Algemene Ledenvergadering van Insolad op 8 september 2004.
Met de vaststelling van de Praktijkregels beoogt het bestuur van Insolad de ver-
dere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de beroepsuitoefening
door haar leden te bevorderen. 

De regels zijn richtinggevend. Zij vertegenwoordigen datgene wat in brede In-
solad-kring als juist wordt beleefd. De regels vormen niet de vastlegging van een
soort curatorentuchtrecht. Zij zijn eerder een uitwerking van de norm dat de cu-
rator dient te handelen overeenkomstig hetgeen een behoorlijk curator betaamt. 

Het bestuur ziet vooralsnog geen taak voor de vereniging weggelegd met be-
trekking tot een vorm van sanctionering en/of handhaving van de regels. Het
wordt gewenst geacht om de (uit)werking van de regels in de praktijk af te wach-
ten. Wel is een commissie ingesteld die het bestuur zal adviseren over de
Praktijkregels, de effecten daarvan en mogelijke verbeteringen en aanpassingen. 

Tot slot past een woord van dank aan de vele Insolad-leden die hun bijdrage
hebben geleverd aan de totstandkoming van de Insolad Praktijkregels 2004. Ik
spreek namens het bestuur van Insolad de hoop uit dat de regels hun waarde in
de praktijk ten volle zullen bewijzen.

Jan B. Dijkema, Voorzitter

1. Deelgenomen werd door: J.C. van Apeldoorn, M. Asselbergs, C.L. Berkel, H.C. Brandsma,
J.B. Dijkema, R.A.L.M. van Dooren, M.J. Drop, E.L.A. van Emden, A. van den End, H.A.M.
Gunneweg, C.M. Harmsen, A.W. de Man, J.A. van der Meer, E.T. Meijer, J.G. Princen, Ph.W.
Schreurs, R. Slotboom, M.E. Smidt-Adank, M.W.M. Souren, J.E. Stadig, J.H.Th. Veldman,
M. de Vries en M.A.L.M. Willems.

V





Inhoud

1 Praktijkregels voor curatoren

Inleiding 1
1.1 Grondbeginselen 2
1.2 Voortzetten van de onderneming door de curator 2
1.3 Verkoop van activa door de curator 3
1.4 Procederen door de curator 5
1.5 Aansprakelijkstelling van (ex) bestuurders en (ex) commissarissen 6
1.6 Crediteuren 8
1.7 Crediteuren met bijzondere rechten 10
1.8 Het verstrekken van informatie aan derden door curatoren 11
1.9 Administratie 13
1.10 Verslaglegging 15

2 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling

Voorwoord 17
2.1 Indiening faillissementsrekesten 19
2.2 Oproeping en aanhouding 19
2.3 Behandeling van het rekest 20
2.4 Meerdere rekesten tegen dezelfde verweerder 21
2.5 Eigen aangifte 21
2.6 Benoeming curator 22
2.7 Verzet tegen faillietverklaring 22
2.8 Publicaties 23
2.9 Frequentie van verslaglegging 23
2.10 Vorm van verslaglegging 23
2.11 Inhoud van verslagen 24
2.12 Financiële verslaglegging 24
2.13 Financieel beheer 24
2.14 Verzoeken tot machtiging, goedkeuring en toestemming 25
2.15 Separatisten 25
2.16 Verificatievergadering 26
2.17 Het akkoord 26
2.18 Opheffing wegens gebrek aan baten 27

VII



VIII

Inhoud

2.19 Vereenvoudigde afwikkeling 28
2.20 Tijdregistratie 28
2.21 Voorschotten op het salaris 29
2.22 Vaststelling van het salaris 29
2.23 Het uurtarief 30
2.24 Het basisuurtarief 31
2.25 Ervaringsfactor 31
2.26 Boedelfactor 31
2.27 Ongespecificeerde verschotten 32
2.28 Gespecificeerde verschotten 32
2.29 Surseance van betaling 32
2.30 Rekening en verantwoording 33
2.31 Afdekking van aansprakelijkheid 34
2.32 Overige 34

Bijlagen

Bijlage 1: Modelverslag 35
Bijlage 2: Tussentijds financieel verslag 38
Bijlage 3 (voorlopig) Financieel eindverslag 40
Bijlage 4: Model verzoek toestemming onderhandse verkoop 43
Bijlage 5: Separatistenregeling 45
Bijlage 6: Model verzoek vereenvoudigde afwikkeling 49
Bijlage 7: Lijst van tijdschrijfgroepen 50
Bijlage 8: Model weergave tijdbesteding per tijdschrijfgroep 52
Bijlage 9: Model verzoek voorschot salaris 53



Praktijkregels voor curatoren

Inleiding

Binnen de gelederen van de vereniging voor Insolventierecht Advocaten INSO-
LAD wordt er al geruime tijd op aangedrongen dat de vereniging ‘best practi-
ce rules’ zal opstellen. De bepalingen van de faillissementswet geven in hoofd-
lijnen en soms zelfs in detail aan hoe een curator en bewindvoerder hebben te
handelen en de jurisprudentie heeft intussen een groot aantal verfijningen en
aanvullingen gebracht. Maar er blijven punten over waar noch de wet noch de
jurisprudentie richting geven. 

Deze Praktijkregels beogen deze witte plekken in te vullen. Daarbij is op de
eerste plaats aansluiting gezocht bij wat in kringen van curatoren als de ‘heer-
sende leer’ geldt. Op punten waar binnen die kringen meerdere opvattingen
bestaan is – in de meeste gevallen na uitvoerige discussie – een knoop doorge-
hakt en is in het algemeen gekozen voor de oplossing die een zo breed moge-
lijke basis binnen de kring van curatoren heeft en die bovendien de meeste aan-
sluiting heeft met de regels waarover binnen die kring wel in overwegende mate
overeenstemming bestaat. Dat laatste is ook richtsnoer geweest daar waar regels
zijn geformuleerd op gebieden waarover geen duidelijk herkenbare opvattingen
bestaan. 

De Praktijkregels beogen richting te geven. Ze hebben uitdrukkelijk niet een
dwingend karakter. 

In de Praktijkregels wordt alleen gesproken over curatoren en niet over bewind-
voerders. Dat is omdat de Praktijkregels zich in de eerste plaats richten tot cura-
toren. Daar echter waar de positie van een bewindvoerder niet fundamenteel
verschilt van die van een curator zouden ook bewindvoerders de Praktijkregels
als richtsnoer voor hun handelen kunnen hanteren. 

De Praktijkregels zijn vastgesteld in de Buitengewone Ledenvergadering van
Insolad op 8 september 2004.
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1.1. Grondbeginselen 

1.1.1 De curator moet:

– zich jegens alle belanghebbenden integer gedragen; integriteit omvat eer-
lijkheid en betrouwbaarheid; 

– streven naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming;
– onafhankelijk zijn en zich primair laten leiden door de belangen van de boe-

del en voorts door die belangen die een prudent handelend curator zich
mede behoort aan te trekken;

– zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uitvoeren met
inachtneming van de professionele deskundigheid die van hem mag worden
verwacht;

– zich fatsoenlijk en respectvol gedragen jegens een ieder met wie hij, in de
uitoefening van de aan hem opgedragen taak, handelt.

Toelichting 
De grondbeginselen hebben tot doel te waarborgen dat insolventieprocedures
met een hoge mate van zekerheid in overeenstemming met de wettelijke en
andere voorschriften worden behandeld en afgewikkeld. In het algemeen zal de
curator zich in de uitoefening van de hem opgedragen taak moeten gedragen in
overeenstemming met hetgeen onder gelijke omstandigheden van een vakbe-
kwaam en redelijk handelend curator mag worden verwacht. Binnen het kader
van de wettelijke en overige voorschriften waarborgt hij bij de uitoefening van
zijn werkzaamheden de gerechtvaardigde belangen van alle bij de insolventie-
procedure betrokken partijen als onafhankelijke, objectieve en vakbekwame
deskundige. 

1.2. Voortzetten van de onderneming door de curator

1.2.1 De curator zet de onderneming van de gefailleerde alleen dan voort als
aannemelijk is dat het belang van de boedel of een ander zwaarwegend belang
dat een prudent handelend curator zich mede behoort aan te trekken dat vergt. 

Toelichting
Eén van de eerste beslissingen die een curator van een gefailleerde die een
onderneming drijft heeft te nemen is de vraag of hij die onderneming zal voort-
zetten of niet. Tenzij aanstonds duidelijk is dat voortzetting niet in het belang is
van de boedel kan de curator besluiten om hangende zijn onderzoek of voort-
zetting zinnig is de onderneming voorlopig voort te zetten. De curator neemt zo
spoedig mogelijk nadien een besluit om de onderneming al dan niet voor een
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langere periode voort te zetten. Hij zal dat alleen doen als hij voldoende inzich-
telijk kan maken dat voortzetting in het belang is van de boedel dan wel dat
daarmee een ander zwaarwegend belang dat een prudent handelend curator zich
mede behoort aan te trekken daarmee gediend is. Dat zal in het algemeen
slechts dan het geval zijn als aannemelijk is dat voorzetting per saldo leidt tot
extra inkomsten voor de boedel. 

1.2.2 Indien de curator de onderneming van de gefailleerde voortzet, handelt
hij met betrekking tot die voortgezette onderneming zoveel als binnen zijn taak
als curator mogelijk is op een wijze zoals in de gegeven omstandigheden van
een prudent ondernemer mag worden verwacht. 

Toelichting
Als een curator aan het economisch verkeer deelneemt als ondernemer mag van
hem worden verwacht dat hij zich zoveel mogelijk gedraagt als ondernemer.
Dat betekent onder meer dat hij er zorg voor moet dragen dat zijn administra-
tie in orde is, dat hij tijdig belastingen en premies afdraagt, dat hij waar nodig
verzekeringen afsluit enz. Het spreekt vanzelf – dat is overigens niet slechts het
geval bij het voortzetten van een onderneming – dat de curator geen verplich-
tingen aangaat waarvan hij weet of behoort te weten dat hij ze niet zal kunnen
nakomen. 

1.3. Verkoop van activa door de curator

1.3.1 De curator verkoopt slechts dan onderhands activa als aannemelijk is
dat de opbrengst voor de boedel per saldo gelijk of groter is dan bij een open-
bare verkoop alsmede in het geval dat daarmee een ander zwaarwegend belang
is gediend dat een prudent handelend curator zich mede behoort aan te trekken. 

Toelichting
De hoofdregel bij de verkoop van activa is de openbare verkoop. De curator kan
met toestemming van de rechter-commissaris besluiten tot een onderhandse
verkoop, echter uitsluitend als de opbrengst voor de boedel per saldo – dus na
aftrek van alle directe en indirecte kosten – gelijk of hoger is dan bij een open-
bare verkoop. Een onderhandse verkoop kan ook geboden zijn als weliswaar de
opbrengst van de verkochte activa niet hoger is dan bij een openbare verkoop
maar anderszins voordelen voor de boedel ontstaan. 

Vooral indien in een faillissement de aandelen van dochtervennootschappen of
(delen van) ondernemingen worden verkocht, bestaat bij kopers in toenemende
mate de neiging om van curatoren de garanties en vrijwaringen te vragen die in
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koopovereenkomsten in niet-faillissementssituaties gebruikelijk zijn. Als er
vervolgens met succes geclaimd wordt onder die garanties kan het zo zijn dat
de boedel per saldo in een slechtere situatie komt te verkeren dan waarin deze
zou hebben verkeerd als er in het openbaar zou zijn verkocht. De curator geeft
daarom bij voorkeur niet dergelijke garanties en vrijwaringen. Integendeel, hij
vraagt ze. Aan te bevelen is dat hij van de koper vraagt dat deze de boedel (en
eventueel ook de curator persoonlijk) vrijwaart terzake van alle aanspraken van
derden voortvloeiende uit of verband houdend met de onderhandse verkoop.

1.3.2 Tenzij sprake is van activa met een geringe waarde of van activa waar-
van het mogelijk is om de waarde op andere wijze objectief vast te stellen, ver-
koopt de curator in het algemeen onderhands geen activa dan nadat hij zich
heeft voorzien van één of meer deskundigenrapporten met betrekking tot de
waarde van te verkopen activa. 

Toelichting
In het systeem van de wet is openbare verkoop de hoofdregel. De gedachte
daarbij is dat openbaarheid en de mogelijkheid dat meerdere gegadigden zullen
bieden, de beste prijs opleveren. In geval van een onderhandse verkoop is die
objectieve toets van de markt er niet en rust op de curator de plicht aanneme-
lijk te maken dat verkocht wordt voor een goede prijs. De meest voor de hand
liggende wijze om dat te doen is door middel van een taxatierapport. Als het
gaat om grote of zeldzame objecten kan het raadzaam zijn meerdere taxateurs
in te schakelen. Bij activa met een geringe waarde kan het zo zijn dat de kosten
van taxatie niet in verhouding staan tot de verkoopopbrengst. De curator kan
dan besluiten onderhands te verkopen zonder taxatierapport. Dat laatste zal hij
ook kunnen doen met activa die een min of meer objectief vast te stellen waar-
de hebben bijvoorbeeld omdat er een concrete markt voor die activa bestaat. 

1.3.3 De curator verkoopt bij voorkeur niet onderhands activa aan natuurlij-
ke of rechtspersonen met wie hij direct of indirect een bijzondere relatie heeft. 

Toelichting 
De beginselen van objectiviteit, onafhankelijkheid en integriteit brengen mee
dat de curator bij voorkeur niet onderhands activa verkoopt aan natuurlijke of
rechtspersonen met wie hij een bijzondere relatie heeft. Tot die groep behoren
in elk geval de familieleden en kantoorgenoten van de curator. Onder omstan-
digheden kunnen ook de cliënten van de curator of van het kantoor van de cura-
tor in die groep vallen. Indien, alles in aanmerking genomen, aannemelijk is dat
het belang van de boedel meebrengt dat onderhands verkocht wordt aan iemand
die in een bijzondere verhouding tot de curator staat, treft de curator die maat-
regelen die nodig zijn om te bewerkstelligen dat voor iedere belanghebbende
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duidelijk is dat de prijs en de andere verkoopvoorwaarden redelijk zijn. Dat kan
betekenen dat er een (extra) taxatierapport wordt opgemaakt. De curator infor-
meert in dergelijke gevallen steeds de rechter-commissaris over het bestaan en
de aard van de bijzondere relatie. 

1.3.4 De curator streeft er naar dat Nederlands recht van toepassing is op de
door hem gesloten koopovereenkomsten en dat geschillen worden beslecht door
Nederlandse rechters. 

Toelichting
Nu de vereffening van de boedel wordt beheerst door Nederlands recht en op
die vereffening wordt toegezien door een Nederlandse rechter ligt het in de rede
om zoveel mogelijk te bevorderen dat Nederlands recht van toepassing is en dat
een Nederlandse rechter bevoegd is met betrekking tot geschillen waarbij de
boedel betrokken is. 

1.4. Procederen door de curator

1.4.1 De curator zet lopende procedures uitsluitend voort en/of maakt uit-
sluitend nieuwe procedures aanhangig als het belang van de boedel of een ander
zwaarwegend belang dat een prudent handelend curator zich mede behoort aan
te trekken dat vereist. 

Toelichting
De regel is een uitwerking van de basisregel dat de curator de boedel op een
behoorlijke wijze dient te besturen. 

1.4.2 Ook als aannemelijk is dat de boedel niet aan een eventuele proces-
kosten veroordeling zal kunnen voldoen, kan de curator besluiten een lopende
procedure voort te zetten of een nieuwe procedure aanhangig te maken. 

Toelichting
Het feit dat er sprake is van weinig of geen boedelactief is op zich geen reden
om een procedure niet voort te zetten of niet een nieuwe procedure aanhangig
te maken. 

1.4.3 Uitgangspunt bij de beslissing van de curator om zich in een procedu-
re al dan niet te laten bijstaan door een niet aan zijn kantoor verbonden advo-
caat, is dat de boedel, alles in aanmerking genomen, steeds op de best mogelij-
ke wijze dient te worden bijgestaan. 
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Toelichting
In het algemeen zal de curator zelf of één van zijn kantoorgenoten als advocaat
optreden in de zaken van de boedel. Daartegen is geen bezwaar zolang de boe-
del maar behoorlijk wordt bijgestaan. Er kunnen gevallen zijn waarin het wen-
selijk is dat de curator zich van externe advocatuurlijke hulp voorziet. Dat zal
bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de specifieke kennis die voor een bepaal-
de procedure vereist is, niet aanwezig is binnen het kantoor van de curator. Dat
zal ook het geval zijn als er sprake is van een tegenstrijdig belang of een geper-
cipieerd tegenstrijdig belang. Zo’n gepercipieerd tegenstrijdig belang kan bij-
voorbeeld aan de orde zijn als er een omvangrijke procedure met veel advoca-
tuurlijk werk moet worden gevoerd. Als een curator of een kantoorgenoot van
de curator zelf zo’n procedure voert, kan gemakkelijk de indruk ontstaan dat
het belang van de boedel is ondergeschikt gemaakt aan het belang van de cura-
tor of het kantoor van de curator om omzet te genereren. Soms heeft de curator
geen keus. Als er geen boedelactief van betekenis is, zal het beginsel dat de
curator geen verplichtingen aangaat waarvan onzeker is of ze zullen kunnen
worden nagekomen er toe kunnen leiden dat, ondanks het feit dat een externe
advocaat wellicht de voorkeur verdient, toch de curator of een kantoorgenoot
van de curator zich met de zaak gaat bezig houden. 

1.5. Aansprakelijkstelling van (ex-)bestuurders 
en (ex-) commissarissen

1.5.1 De curator van een rechtspersoon onderzoekt of er aanleiding bestaat
een vordering in te stellen tegen de (ex-)bestuurders en/of (ex-)commissarissen
van de gefailleerde.

Toelichting
Goed curatorschap brengt mee dat de curator steeds nagaat of er aanleiding
bestaat een vordering in te stellen tegen de (ex-)bestuurders en/of (ex-) com-
missarissen van de gefailleerde rechtspersoon. Daarbij gaat het niet alleen om
vorderingen op grond van de misbruikwetgeving maar ook om vorderingen als
die op grond van het niet behoorlijk vervullen van de bestuurs- of commissaris-
taak en vorderingen op grond van onrechtmatige daad. De wijze waarop de
curator zijn onderzoek uitvoert kan verschillen. In kleine faillissementen met
een overzichtelijke hoeveelheid feiten zal hij het onderzoek zelf uitvoeren. In
grotere faillissementen of faillissementen met een gecompliceerde feitenstruc-
tuur kan het nodig zijn om externe deskundigen zoals (forensic) accountants in
te schakelen. 
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Bij dat alles gaat de curator zoveel als in de gegeven omstandigheden mogelijk
is met voortvarendheid te werk. Zowel voor de boedel als voor de betrokken
bestuurders en commissarissen staan grote belangen op het spel. De laatstge-
noemden hebben er recht op dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verkeren
over de vraag of zij al dan niet aansprakelijk worden gesteld. Vaak hebben (ex-)
bestuurders en (ex-)commissarissen ook een financieel belang omdat veel be-
stuurdersaansprakelijkheidspolissen er in voorzien dat claims binnen een
bepaalde periode moeten worden ingediend. 

1.5.2 De curator van een rechtspersoon gaat in het algemeen niet over tot
aansprakelijkstelling van (ex-)bestuurders en/of (ex-)commissarissen alvorens
hij die (ex-)bestuurders en/of (ex-)commissarissen in de gelegenheid heeft
gesteld hun visie te geven op de oorzaken van het faillissement en de rol van
(ex-) bestuurders en (ex-)commissarissen. 

Toelichting
De beginselen dat de curator zich fatsoenlijk en respectvol gedraagt en dat hij
streeft naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming brengen in het algemeen mee
dat de curator niet tot aansprakelijkstelling van (ex-)bestuurders en/of (ex-)
commissarissen overgaat zonder hen eerst in de gelegenheid te stellen hun visie
op de gang van zaken te geven. Maar er kunnen goede gronden zijn voor een
curator om een gesprek als hier bedoeld achterwege te laten. Dat zal bijvoor-
beeld aan de orde zijn als de curator beslag wil leggen om het verhaal veilig te
stellen.

1.5.3 In het algemeen onthoudt de curator van een rechtspersoon zich van
uitspraken in het openbaar over de vraag of er al dan niet sprake is van aan-
sprakelijkheid van (ex-)bestuurders en/of (ex-)commissarissen totdat hij zijn
onderzoek naar die aansprakelijkheid heeft afgerond.

Toelichting
De zorgvuldigheid waarmee een prudent curator te werk behoort te gaan,
brengt mee dat een curator in het algemeen nalaat uitspraken te doen die moge-
lijk achteraf moeten worden herroepen of herzien. Bij uitspraken met betrek-
king tot bestuurdersaansprakelijkheid is dat in het bijzonder het geval. Een
opmerking van een curator dat een bestuurder aansprakelijk is, kan buitenge-
woon stigmatiserend zijn en verstrekkende gevolgen hebben, ook als de uit-
spraak na afloop wordt herroepen of herzien. 

1.5.4 De curator van een rechtspersoon gaat slechts dan over tot het aan-
sprakelijk stellen van een (ex-)bestuurder en/of een (ex-)commissaris indien hij
er van overtuigd is dat de betreffende (ex-)bestuurder en/of (ex-)commissaris
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zijn taak niet naar behoren heeft vervuld, onrechtmatig heeft gehandeld dan wel
dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. 

Toelichting
De taak van de curator is de boedel te vereffenen. In het kader daarvan dient hij
ook eventuele vorderingen te incasseren die de failliet of de boedel op (ex-)
bestuurders en/of (ex-)commissarissen heeft op grond van onbehoorlijke taak-
vervulling, kennelijk onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad. Of die vor-
deringen bestaan is niet altijd aanstonds duidelijk. In een faillissement van een
rechtspersoon zal er dikwijls wel wat aan te merken zijn op de handel en wan-
del van de (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen maar gelet op de criteria
die de jurisprudentie daaraan stelt, zal dat in het merendeel van de gevallen niet
leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid. Goed boedelbeheer brengt mee dat de
curator slechts dan tot aansprakelijkstelling overgaat als hij er na deugdelijk
onderzoek van overtuigd is dat er inderdaad sprake is van ernstige misstappen
van de (ex-) bestuurders en/of (ex-) commissarissen. 

1.6. Crediteuren

1.6.1 In het algemeen schrijft de curator binnen korte termijn na zijn aan-
stelling alle hem bekende crediteuren aan. 

Toelichting
De curator bedient zich bij voorkeur van een gestandaardiseerde brief, waarin
zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de positie van de verschillende
crediteuren. In de brief nodigt de curator de crediteuren uit hun vorderingen in
te dienen.

De termijn waarbinnen de curator de crediteuren aanschrijft, hangt af van de
omstandigheden, zoals de omvang van het faillissement, het voorhanden zijn
van een administratie en het belang om andere werkzaamheden eerst af te ron-
den. Wanneer er verzet of hoger beroep is aangetekend, kan ook dat van invloed
zijn op de termijn waarbinnen de curator de crediteuren moet aanschrijven. 

Wanneer de kosten van het aanschrijven van de crediteuren in geen enkele ver-
houding staan tot het beschikbare boedelactief, kan de curator besluiten niet
over te gaan tot het aanschrijven van alle crediteuren. 

1.6.2 De curator schrijft de crediteuren in het algemeen in het Nederlands
aan tenzij het gaat om een buitenlandse crediteur en/of een crediteur van wie de
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curator bekend is dat hij de Nederlandse taal niet machtig is. In laatstgenoemd
geval zal de curator – eventueel naast het gebruik van het Nederlands – in
beginsel in het Engels corresponderen. 

Toelichting
Op grond van het bepaalde in artikel 42 van de Insolventieverordening (‘IVO’)
wordt de oproeping tot indiening van schuldvorderingen in de taal van de lid-
staat waar de procedure is geopend gesteld ook als deze naar een crediteur in
een andere lidstaat wordt verzonden. Onder omstandigheden kan het aanbeve-
ling verdienen om ook een Engelse vertaling bij te voegen, hoewel de IVO daar-
toe niet verplicht. Ter bespoediging van de afhandeling kan het nuttig zijn om
de crediteur te verzoeken in het Engels te reageren. Dit doet overigens niet af
aan het recht om ingevolge artikel 42 IVO om een vertaling in het Nederlands
te verzoeken. 

1.6.3 De curator houdt een afzonderlijke lijst bij van de bekende vorderingen
van boedelcrediteuren. De lijst is qua indeling en samenstelling vergelijkbaar
met de lijsten van voorlopig erkende faillissementscrediteuren. 

Toelichting
Gelet op de bijzondere status van boedelcrediteuren is het zaak een deugdelij-
ke administratie bij te houden van de bekende vorderingen van boedelcrediteu-
ren. 

1.6.4 Tenzij de stand van de boedel zodanig is dat twijfel kan bestaan of alle
vorderingen van boedelcrediteuren zullen kunnen worden voldaan, voldoet de
curator zo spoedig mogelijk de vorderingen van de boedelcrediteuren. In het
algemeen voldoet de curator onmiddellijk de vorderingen van door hem ten
behoeve van de boedel ingeschakelde derden.

Toelichting
Als mogelijk sprake is van een negatieve boedel kan er reden zijn om de boe-
delcrediteuren niet onmiddellijk te voldoen. Ook het feit dat een boedelvorde-
ring nog niet vaststaat kan een reden zijn om deze niet onmiddellijk te voldoen.
In alle andere gevallen betaalt de curator in het algemeen de boedelcrediteuren
zo spoedig mogelijk. Dat de curator in het algemeen door hem ingeschakelde
derden zo spoedig mogelijk betaalt voor hun diensten spreekt voor zich. 
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1.7. Crediteuren met bijzondere rechten 

1.7.1 De curator respecteert de eigendomsrechten van derden op zaken die
zich in de boedel bevinden. Behoudens voor zover de wet of een beter recht van
derden zich daartegen verzet levert de curator de betreffende zaken uit aan de
eigenaren. Voor zover dat leidt tot kosten voor de boedel kan hij die aan die
eigenaren in rekening brengen. 

Toelichting
Dat de curator eigendomsrechten van derden respecteert spreekt voor zich. Als
het feit dat de curator derden-eigenaren hun zaken uitlevert kosten met zich
brengt, is het redelijk dat die kosten – dus de kosten van de uitlevering, niet
allerlei andere kosten – ten laste komen van degenen die gebaat zijn, derhalve
de eigenaren van de betreffende zaken. 

1.7.2 De curator stelt pand- en hypotheekhouders in staat hun rechten uit te
oefenen. Hij mag hen daarbij een termijn stellen mits die redelijk is. Voor zover
dat leidt tot kosten voor de boedel, kan hij die in rekening brengen aan de
betreffende pand- en hypotheekhouders. De curator kan besluiten mee te wer-
ken aan een onderhandse verkoop van verpande of met hypotheek bezwaarde
goederen, echter slechts indien daardoor het belang van de boedel niet geschaad
wordt. 

Toelichting
Goed curatorschap brengt mee dat de curator pand- en hypotheekhouders in
staat stelt hun rechten uit te oefenen. Net als in het geval van eigenaren die hun
rechten uitoefenen kan de curator als hij kosten moet maken om pand- en hypo-
theekhouders in staat te stellen hun rechten uit te oefenen, besluiten deze in
rekening te brengen aan de betreffende pand- en hypotheekhouders. 

De curator kan besluiten mee te werken aan een onderhandse verkoop van ver-
pande of met hypotheek bezwaarde goederen. Hij zal dat echter alleen mogen
doen als het belang van de boedel daardoor niet geschaad wordt. Dat betekent
dat de curator in het algemeen in het kader van een onderhandse verkoop geen
verplichtingen zal mogen aangaan die er toe kunnen leiden dat de boedel per
saldo in een slechtere positie geraakt dan waarin deze zou hebben verkeerd als
de pand- of hypotheekhouder de betreffende goederen in het openbaar zou heb-
ben verkocht. Dat leidt ertoe dat de curator in het geval van een onderhandse ver-
koop vrijwel nooit garanties zal kunnen geven – zelfs geen titelgaranties – en dat
hij bijna steeds van de pand- of hypotheekhouder op wiens verzoek hij meewerkt
aan een onderhandse verkoop moet bedingen dat deze de boedel zal vrijwaren
tegen alle aanspraken van derden als gevolg van of in verband met het feit dat de
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curator heeft meegewerkt aan de onderhandse verkoop. De curator mag vorde-
ren dat die vrijwaring niet alleen de boedel betreft maar ook hem privé. 

De curator kan aan zijn medewerking bij een onderhandse verkoop voorwaar-
den verbinden, bijvoorbeeld dat er een boedelbijdrage wordt betaald. Als uit-
gangspunt daarbij geldt dat – alles in aanmerking genomen – de curator recht
heeft op een redelijke vergoeding. Factoren als de aard en omvang van de werk-
zaamheden van de curator, het belang van de transactie, de stand van de boedel,
het voordeel dat de pand- of hypotheekhouder geniet als gevolg van de onder-
handse verkoop spelen daarbij een rol. 

1.7.3 De curator zal in beginsel een zaak waarop een retentierecht rust opei-
sen en verkopen indien de te verwachten opbrengst hoger zal zijn dan de kos-
ten die met verkoop gemoeid zijn. 

Toelichting
Dit is een uitwerking van het beginsel dat de curator de activa van de boedel
dient te liquideren. 

1.8. Het verstrekken van informatie aan derden door curatoren

1.8.1 De curator is terughoudend bij het verstrekken van informatie aan der-
den met betrekking tot de gefailleerde en/of de boedel anders dan indien en
voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat of het belang van de boe-
del of een zwaarwegend maatschappelijk belang zulks vordert. 

Toelichting
De primaire taak van de curator is het behartigen van de belangen van de boe-
del. Bij het verrichten van handelingen die niet gericht zijn op het behartigen
van die belangen moet de curator terughoudend zijn, met name indien die han-
delingen voor de gefailleerde of voor derden gevolgen kunnen hebben. Voor
wat betreft het verstrekken van informatie leidt dat er toe dat de curator daartoe
in het algemeen slechts overgaat als er een wettelijke verplichting bestaat of als
het belang van de boedel dat vergt. Een zwaarwegend ander belang dat een pru-
dent curator zich mede behoort aan te trekken kan voor hem ook aanleiding zijn
informatie aan derden te verstrekken. 

Tot de wettelijke verplichtingen die de curator heeft om informatie aan derden
te verstrekken behoren in elk geval die van artikel 73a Fw (faillissementsver-
slag), 76 Fw (inlichtingen aan crediteurencommissie) en 3:15 j. BW (inlichtingen
aan individuele crediteuren). 
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Het beginsel van terughoudendheid met betrekking tot het verstrekken van
informatie aan derden leidt er toe dat de curator aan onderzoeksinstanties als
het Openbaar Ministerie, de Autoriteit Financiële Markten, de Belastingdienst
etc. in het algemeen slechts dan informatie verstrekt indien daartoe een wette-
lijke verplichting bestaat. Indien die wettelijke verplichting niet op de curator
rust maar wel op de gefailleerde, brengt goed curatorschap mee dat de curator
het verzoek om informatie doorleidt naar de gefailleerde en dat hij zonodig de
gefailleerde in staat stelt om aan de hand van de gegevens in de administratie
van de gefailleerde aan de inlichtingenverplichting te voldoen. 

1.8.2 De curator treft, voor zover redelijkerwijs mogelijk, die maatregelen
die nodig zijn om te voorkomen dat door hem aan derden verstrekte informatie
wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is verstrekt. 

Toelichting 
Denkbaar is dat derden die recht hebben op informatie – bijvoorbeeld de leden
van een crediteurencommissie op grond van het bepaalde in artikel 76 Fw – die
informatie zullen willen gebruiken voor een ander doel dan het doel met het
oog waarop die informatie is verstrekt. De curator dient zodanig misbruik
zoveel mogelijk te voorkomen. Hij kan dat bijvoorbeeld doen door met diege-
nen aan wie hij informatie verstrekt overeenkomsten te sluiten waarin wordt
vastgelegd voor welk doel de informatie is verstrekt en op welke wijze van de
informatie gebruik mag worden gemaakt. 

1.8.3 Tenzij het belang van de boedel of een ander belang dat een prudent
curator zich behoort aan te trekken dan wel een op de curator rustende wette-
lijke verplichting anders vergt, vermijdt de curator zoveel mogelijk om kennis
te nemen van feiten en omstandigheden de hoogst persoonlijke levenssfeer van
de gefailleerde of derden betreffende. Dergelijke feiten en omstandigheden
maakt hij in het algemeen niet openbaar zonder degene wiens levenssfeer het
betreft daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. 

Toelichting
Gegevens de hoogstpersoonlijke levenssfeer van de gefailleerde of derden be-
treffende zullen maar zelden van belang zijn voor de boedel. In het licht van de
primaire taak van de curator, het behartigen van de belangen van de boedel, past
daarom terughoudendheid bij het kennis nemen van dergelijke feiten en omstan-
digheden. Dat geldt voor gegevens de gefailleerde zelf betreffende maar zo
mogelijk nog meer voor gegevens de hoogstpersoonlijke levenssfeer van derden
– bijvoorbeeld werknemers van de gefailleerde – betreffende. In lijn met de
jurisprudentie van de Registratiekamer is de richtlijn voor de curator dat hij van
dergelijke hoogstpersoonlijke informatie slechts kennis mag nemen en deze mag
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gebruiken als een gewichtig belang dat vergt en dan nog slechts voor zover het
kennisnemen en het gebruiken in de juiste verhouding staat tot het daarmee
nagestreefde doel en dat doel bovendien niet op een andere, minder ingrijpende
wijze kan worden bereikt. De zorgvuldigheid die een curator in acht heeft te
nemen brengt mee dat de curator indien hij overgaat tot het openbaar maken van
dergelijke informatie, degene wiens persoonlijke levenssfeer het betreft daarvan
in het algemeen uiterlijk op het moment van openbaar maken in kennis stelt.

1.8.4 Voor zover de curator kosten maakt om aan enige derde informatie te
verstrekken, mag hij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen. 

Toelichting
Vaak zal het voorkomen dat een derde informatie vraagt die niet zonder nader
onderzoek of kosten kan worden verstrekt. De wettelijke bepalingen voorzien
in het algemeen niet in een kostenvergoeding voor dergelijke werkzaamheden
maar verbieden die ook niet. Er is geen aanleiding om de als gevolg van een
informatieverzoek te maken kosten ten laste te laten komen van anderen dan
degene die de informatie wenst. 

1.8.5 Indien de curator zulks wenselijk acht uit het oogpunt van een behoor-
lijke voorlichting van in het faillissement geïnteresseerden kan hij in overleg
met de rechter-commissaris overgaan tot publicatie van de openbare verslagen
op het internet. 

Toelichting
In bepaalde faillissementen, bijvoorbeeld in faillissementen waarbij veel bui-
tenlandse crediteuren zijn betrokken, is de traditionele wijze van kennisnemen
van de openbare verslagen soms niet de meest efficiënte. De curator mag in
dergelijke gevallen in overleg met de rechter-commissaris zijn verslagen publi-
ceren op het internet. 

1.9. Administratie

1.9.1 De curator draagt zorg voor een boedeladministratie die van zodanige
aard is dat daaruit steeds de rechten en verplichtingen van de boedel gekend
kunnen worden en die hem in staat stelt aan al zijn wettelijke verplichtingen te
voldoen. 

Toelichting
De kwaliteit van de boedeladministratie dient zodanig te zijn dat de curator
steeds in staat is om binnen korte tijd vast te stellen wat de stand van de boedel
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is. Die administratie dient verder zo te zijn ingericht dat de curator aan zijn wet-
telijke verplichtingen kan voldoen. Daarbij valt op de eerste plaats te denken
aan de verplichtingen uit de Faillissementswet: het bijhouden van crediteuren-
lijsten, beschrijven van activa etc. Maar er zijn ook andere wettelijke verplich-
tingen waaraan de curator heeft te voldoen zoals het doen van belastingaangif-
tes etc. Ook op het kunnen vervullen van die verplichtingen dient de boedelad-
ministratie te zijn toegesneden. 

1.9.2 Een curator gaat slechts in uitzonderingsgevallen en alleen na toe-
stemming van de rechter-commissaris over tot een geconsolideerde afwikkeling
van samenhangende faillissementen. 

Toelichting
De hoofdregel bij het afwikkelen van faillissementen is een afwikkeling per
faillissement. Uitzonderingen op die regel zijn mogelijk als een dergelijke
afwikkeling op grote bezwaren stuit. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het
faillissement van een groep van vennootschappen die zo verweven met elkaar
zijn dat het vrijwel onmogelijk is om de rechten en verplichtingen van ieder van
die vennootschappen afzonderlijk vast te stellen. 

Wat een ‘geconsolideerde afwikkeling’ inhoudt kan overigens van geval tot
geval verschillen. Een lichte vorm van consolidatie bijvoorbeeld in de vorm van
een omslag van de boedelkosten – in plaats van een exacte toerekening – zal bij
het faillissement van een groep vennootschappen regelmatig aan de orde zijn.
Een totale consolidatie – alle activa en passiva worden op één hoop geveegd –
zal uitzondering zijn. 

1.9.3 De curator streeft ernaar om de administratie van de gefailleerde zo
snel mogelijk na zijn benoeming veilig te stellen. 

Toelichting
Deze oude regel heeft de laatste tijd nog meer betekenis gekregen dan hij al
had. Tegenwoordig is het immers vaak zo dat een belangrijk deel van de admi-
nistratie van de gefailleerde alleen via het computernetwerk toegankelijk is. Dat
betekent in de praktijk dat als het netwerk van de gefailleerde ‘down’ is, de
administratie niet of slechts tegen grote kosten toegankelijk is. 
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1.10. Verslaglegging

1.10.1 De curator richt de in artikel 73 a Fw bedoelde faillissementsverslagen
zodanig in dat daaruit de stand van de boedel zonder nader onderzoek kenbaar
is voor een belanghebbende die niet over een bijzondere deskundigheid op het
gebied van financiële verslaglegging en/of het faillissementsrecht beschikt.

Toelichting
Artikel 73a Fw geeft geen voorschriften met betrekking tot de inrichting van de
verslagen. Goed curatorschap brengt mee dat de rapportage zodanig is dat een
belanghebbende die van de verslagen kennis neemt en die niet een bijzondere
deskundigheid heeft van financiële verslaglegging en/of het faillissements-
recht, in staat is om relatief snel een goed inzicht te krijgen in de stand van de
boedel. Dat betekent in het algemeen dat uit de verslagen zal moeten blijken
welk actief de curator in de boedel heeft aangetroffen, wat de stand van zaken
is met betrekking tot de liquidatie van dat actief, welke crediteuren er zijn,
welke de kosten zijn die de curator heeft gemaakt en – zo mogelijk – welke hij
nog verwacht te zullen maken. Als de boedel betrokken is bij procedures zal de
curator ook daarvan gewag maken in het verslag. De curator zal verder – voor
zover daartoe uit een oogpunt van procestactiek of in verband met gerechtvaar-
digde belangen van derden – geen overwegende bezwaren bestaan ook verslag
doen van een eventueel onderzoek naar de mogelijkheden van het instellen van
vorderingen tegen derden. 

Indien door de rechtbank die de curator heeft aangesteld wordt voorgeschreven
dat de curator een door die rechtbank voorgeschreven model hanteert, zal de
curator dat doen. Dat betekent echter niet dat de curator daar steeds mee kan
volstaan.
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Richtlijnen voor faillissementen en 
surseances van betaling

vastgesteld door RECOFA na overleg met:
INSOLAD, NOvA, NVB juli 2004

Voorwoord

Dit zijn de vernieuwde richtlijnen in faillissementen en surseances van betaling
zoals deze, behoudens een hierna te noemen uitzondering, in werking zullen
treden op 1 januari 2005. Zij treden in de plaats van de richtlijnen van 1997. De
richtlijnen bevatten bepalingen ter uniformering van het rolbeleid van de fail-
lissementskamers van de rechtbanken en algemene instructies aan bewindvoer-
ders en curatoren. Het landelijk overleg van rechters-commissarissen insolven-
ties (Recofa) heeft de richtlijnen opgesteld na overleg met de faillissements-
commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Vereniging
Insolventierecht Advocaten (Insolad). Deze vernieuwde richtlijnen bevatten
een groot aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere versies van 1990 en
1997. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: 

1. Het meest ingrijpend is de bepaling (20d3), dat bewindvoerders en curato-
ren hun tijdregistratie dienen te specificeren naar negen tijdschrijfgroepen,
die als bijlage bij bepaling 20e zijn gedefinieerd (inventarisatie, personeel,
activa, debiteuren, zekerheden, doorstart/voortzetten, rechtmatigheid, cre-
diteuren en overige). Pro memorie is in genoemde bijlage een tiende tijd-
schrijfgroep vermeld, omdat de aard van een faillissement of surseance het
gewenst kan maken om (in overleg met de rechter-commissaris) één of
meer extra tijdschrijfgroepen te hanteren.

2. Er wordt landelijk een modelverslag ingevoerd, waarvan de hoofdstukken
corresponderen met de hiervoor onder 1. genoemde tijdschrijfgroepen
(10a). 

3. Bij elk verslag wordt in een vertrouwelijk gedeelte de totale tijdbesteding
per tijdschrijfgroep opgegeven tezamen met een uitdraai van de tijdregi-
stratie (20g). De rechter-commissaris kan daardoor de relatie leggen tussen
de in het verslag per hoofdstuk beschreven werkzaamheden en de daaraan
totaal bestede tijd.

4. De periode, waarover de bewindvoerder of curator een voorschot op het
salaris kan verzoeken, is steeds gekoppeld aan (één of meer) verslagperio-
des (21).

5. Bij elk verslag wordt (behoudens uitzonderingen) een tussentijds financieel
verslag gevoegd, waarin de stand van de boedelrekening wordt verantwoord
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(12a en 30b). In het daarvoor te hanteren model is eenvoudig te herkennen
welke mutaties in de verslagperiode plaatsvonden (12).

6. De procedure voor vereenvoudigde afwikkeling is geüniformeerd. Het ver-
zoek wordt pas gedaan na vaststelling van het eindsalaris van de curator en
ingediend via een daarvoor ontwikkeld modelverzoekschrift (19). 

7. In overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Insolad is
de separatistenregeling aangepast en uitgebreid. Deze regeling is in bepa-
ling 15b van toepassing verklaard en als bijlage aan de richtlijnen gehecht.
Afspraken van de curator met de separatist dienen aan de rechter-commis-
saris ter goedkeuring te worden voorgelegd (15).

8. Voor verzoeken om toestemming tot onderhandse verkoop van activa van
enige omvang (meer dan 5.000 euro) is een modelverzoek ontwikkeld,
waarin alle vragen zijn opgenomen die doorgaans moeten worden beant-
woord (14c).

9. Bij verificatievergaderingen is in de mogelijkheid van pro forma behande-
ling voorzien (16).

10. De honorering van faillissementsmedewerkers vindt niet langer plaats op
basis van leeftijd, maar is afhankelijk van relevante ervaring in combinatie
met opleiding (20e en 20f). Faillissementsmedewerkers, van wie de werk-
zaamheden op basis van leeftijd werden beloond, ondervinden door invoe-
ring van de richtlijnen geen nadeel in die zin dat de op hen van toepassing
zijnde salarisfactor niet verlaagd kan worden (32b).

Recofa onderkent dat tijdregistratie in tijdschrijfgroepen (a) waarschijnlijk een
(mogelijk ingrijpende) aanpassing in de software van de door bewindvoerders
en curatoren gebruikte tijdregistratiesystemen noodzakelijk maakt, alsmede (b)
dat een dergelijke aanpassing enige tijd zal vergen en (c) dat het de voorkeur
verdient om deze aanpassing enigszins te begeleiden en te coördineren.
Hierdoor zullen de bepalingen 20d3 en 20e niet tegelijk met de overige richt-
lijnbepalingen in werking kunnen treden. In verband hiermee zal een commis-
sie worden ingesteld, bestaande uit een aantal rechters-commissarissen, leden
van de faillissementscommissie van NOvA en door het bestuur van Insolad aan
te wijzen curatoren. Deze commissie zal de haalbaarheid en de invoeringster-
mijn van tijdregistratie in tijdschrijfgroepen onderzoeken. De commissie zal
uiterlijk 1 november 2004 rapport uitbrengen van haar bevindingen, waarna
Recofa een besluit zal nemen over de (datum van) inwerkingtreding van de
richtlijnbepalingen 20d3 en 20e. Voor het overige wordt verwezen naar de in de
richtlijnen opgenomen overgangsbepaling (32).

Binnen Recofa is afgesproken dat de richtlijnen periodiek zullen worden ge-
evalueerd. Wij spreken de hoop en verwachting uit dat de vernieuwde richtlij-
nen zullen bijdragen aan verdere uniformering van het beleid van rechtbanken
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inzake faillissementen en surseances van betaling, alsmede dat de van bewind-
voerders en curatoren gevraagde extra inspanning op het gebied van tijdregistra-
tie zal bijdragen aan de effectiviteit van het toezicht van de rechter-commissaris.

Mr. H.H. Dethmers, Secretaris Recofa 19 juli 2004

2.1. Indiening faillissementsverzoeken

a. Het verzoekschrift wordt in viervoud ingediend (exemplaar voor verweerder
aangetekend en gewone post, voor curator en dossier rechtbank). 

b. Bij een vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap worden
twee extra exemplaren van het verzoekschrift voor iedere vennoot bijge-
voegd.

c. In het verzoekschrift wordt aangegeven in welke lidstaat van de Europese
Unie het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar is gele-
gen (art. 3 EU-insolventieverordening). Indien dat niet Nederland is, dan
wordt aangegeven of de schuldenaar een vestiging als bedoeld in artikel 2
sub h van voormelde verordening binnen Nederland heeft.

d. Bij elk verzoekschrift worden de volgende uittreksels van niet ouder dan één
maand bijgevoegd:
1. natuurlijke persoon zonder onderneming: gemeentelijke basisadmini-

stratie;
2. natuurlijke persoon met onderneming: gemeentelijke basisadministratie

én handelsregister;
3. vof en cv: handelsregister én per vennoot uit de gemeentelijke basisad-

ministratie;
4. NV, BV, coöperatie en buitenlandse rechtspersoon: handelsregister, zo

mogelijk ook van de buitenlandse vestiging(en);
5. vereniging of stichting: verenigingen- of stichtingenregister.

2.2. Oproeping en aanhouding

a. De griffier roept verweerder op voor behandeling van het verzoek in raad-
kamer. Deze oproeping vindt plaats zowel bij aangetekende brief met hand-
tekening retour als per gewone brief. De procureur van verzoeker wordt van
de behandeling op de hoogte gesteld.

b. Betreft het een faillissementsverzoek van een natuurlijk persoon, dan wordt
deze in de gelegenheid gesteld om een verzoek tot toepassing van de schuld-
saneringregeling in te dienen. De griffier houdt de procureur van het faillis-
sementsverzoek op de hoogte van de voortgang ervan. Bij (onherroepelijke)
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afwijzing van het verzoek schuldsanering zorgt de griffier voor hernieuwde
oproeping of aanzegging terzake het faillissementsverzoek.

c. Een verzoek tot faillietverklaring kan in beginsel niet vaker dan vier keer en
niet langer dan in totaal acht weken worden aangehouden.

d. Verzoeken tot aanhouding door de procureur van verzoeker binnen de ter-
mijn als genoemd onder 2c. zullen in beginsel worden gehonoreerd. De pro-
cureur van verzoeker dient verweerder van die aanhouding behoorlijk in
kennis te stellen. Indien er geen verzoek tot aanhouding is gedaan én er nie-
mand verschijnt, zal het verzoek in beginsel als ingetrokken worden
beschouwd.

e. Als verweerder verschijnt én aanhouding wordt toegestaan, worden dag en
uur waarop de behandeling in raadkamer wordt voortgezet, aan verweerder
aangezegd.

f. Als verweerder niet verschijnt én aanhouding wordt toegestaan, is het de ver-
antwoordelijkheid van verzoeker om verweerder op te roepen. Indien het be-
richt van ontvangst kennelijk door verweerder is ontvangen, kan dit bij aan-
getekend schrijven. In andere gevallen is daartoe doorgaans een oproepings-
exploot vereist.

g. Bij niet behoorlijke oproeping van verweerder wordt de behandeling ten-
minste twee weken aangehouden, teneinde verzoeker gelegenheid te geven
om verweerder alsnog op te roepen op de wijze als in de vorige richtlijnbe-
paling is voorgeschreven. Bevindt verweerder zich buiten Nederland, dan
wordt de behandeling tenminste vier weken aangehouden.

2.3. Behandeling van het rekest

a. De procureur van de aanvrager draagt er zorg voor dat de rechtbank zo goed
mogelijk is geïnformeerd over het door de verweerder met betrekking tot de
verzochte faillietverklaring ingenomen standpunt alsmede omtrent alle an-
dere aspecten die de omstandigheden van verweerder betreffen en die van
invloed kunnen zijn bij de beoordeling van de vraag hoe op het verzoek be-
slist moet worden en of op verzoek of ambtshalve een afkoelingsperiode
moet worden bepaald.

b. Is de niet verschenen verweerder naar het oordeel van de rechtbank behoor-
lijk opgeroepen en voldoet het rekest aan de wettelijke vereisten, dan kan
het faillissement worden uitgesproken. 

c. De uitspraak in faillissementszaken wordt in de regel gedaan op de zitting.
De rechter kan in gecompliceerde zaken bepalen dat op een later tijdstip uit-
spraak wordt gedaan. De uitspraak wordt aan betrokkenen zo spoedig moge-
lijk bekend gemaakt. 
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2.4. Meerdere rekesten tegen dezelfde verweerder

a. Indien er op een rolzitting meer dan één rekest met betrekking tot dezelfde
verweerder dient, wordt het faillissement op het oudste rekest dat aan de
wettelijke eisen voldoet, uitgesproken.

b. Na een uitgesproken faillissement van een verweerder worden andere rekes-
ten tegen die verweerder ambtshalve vier weken aangehouden omdat na
afloop daarvan de termijnen van verzet en hoger beroep verstreken zullen
zijn.

c. Bij onherroepelijk worden van een faillietverklaring worden andere rekes-
ten tegen die verweerder als ingetrokken beschouwd.

d. Bij vernietiging van een faillietverklaring door de rechtbank, worden de
andere rekesten behandeld in de volgorde als onder 4a genoemd.

2.5. Eigen aangifte 

a. Een eigen aangifte tot faillietverklaring wordt mondeling gedaan bij de grif-
fie van de rechtbank. Het verdient aanbeveling om daartoe telefonisch een
afspraak te maken. De rechtbank kan in plaats van de mondelinge aangifte
het gebruik van een aangifteformulier toestaan of voorschrijven. De navol-
gende regels (met uitzondering van lid c) zijn dan van overeenkomstige toe-
passing.

b. De eigen aangifte kan ook door middel van een verzoekschrift door een pro-
cureur worden gedaan. Daarbij worden de bijlagen gevoegd als hierna
bepaald. Persoonlijke verschijning bij de aangifte als bepaald onder b en c
is dan niet nodig. Het opmaken van een akte blijft alsdan achterwege.

c. Van de eigen aangifte tot faillietverklaring wordt door de griffier een akte
opgemaakt, die door de griffier en de aangever(s) wordt ondertekend.

d. De aangever dient zich bij de aangifte te legitimeren door een geldig legiti-
matiebewijs. Daarvan wordt kopie bij de akte gevoegd.

e. Bij elke aangifte worden de uittreksels overgelegd als genoemd in richtlijn
1d.

f. Bij elke aangifte wordt een overzicht gevoegd van baten en lasten.
g. Bij de natuurlijke persoon, die in enige gemeenschap van goederen is

gehuwd of als partner is geregistreerd, is persoonlijke verschijning of geldi-
ge volmacht van de (huwelijks)partner vereist.

h. De natuurlijke persoon, op wie huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn,
legt een akte van de huwelijkse voorwaarden over.

i. De natuurlijke persoon wordt door de griffier gewezen op de mogelijkheid
om een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling in te dienen.
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j. Bij de vof en cv. is persoonlijke verschijning of geldige volmacht van alle
beherende vennoten vereist. 

k. Bij de NV of BV worden tevens de navolgende stukken overgelegd:
– de statuten (origineel of door de notaris gewaarmerkte kopie)
– het aandeelhoudersregister van de BV of de NV (origineel of door de

notaris gewaarmerkte kopie)
– een origineel uittreksel uit de notulen van de vergadering van het tot het

aanvragen van het faillissement bevoegde orgaan van de rechtspersoon
alsmede de opdracht daartoe aan degene die de aangifte komt doen.

l. In de aangifte door NV en BV wordt rekenschap afgelegd van inachtneming
van artikelen 2:136 (NV) en 246 (BV), inhoudende kort gezegd dat het
bestuur alleen aangifte mag doen in opdracht van de algemene vergadering
van aandeelhouders, tenzij statuten anders bepalen, en met artikelen 2:164
(NV) en 274 (BV), inhoudende kort gezegd dat het besluit van het bestuur
tot het doen van aangifte faillissement de goedkeuring van de raad van com-
missarissen behoeft.

2.6. Benoeming curator

a. Na de uitspraak benadert de griffier de aan te stellen curator. Deze geeft aan
of hij vrij staat om het faillissement te behandelen. Bij twijfel geeft hij de
redenen daarvoor aan. Staat de curator vrij, dan wordt hij aangesteld.

b. De curator krijgt zo mogelijk nog dezelfde dag toegezonden een afschrift
van het vonnis van faillietverklaring, een exemplaar van elk verzoekschrift
en de voorhanden uittreksels en overige stukken.

c. De curator neemt onverwijld contact op met de failliet.

2.7. Verzet tegen faillietverklaring

a. Het verzet wordt behandeld zo spoedig mogelijk na het indienen van het
verzetrekest.

b. De griffier draagt zorg voor kennisgeving van datum en tijdstip van die
behandeling aan de procureur van de verzoeker tot faillietverklaring, de pro-
cureur van de opposant en de curator. Indien de procureur van de aanvrager
van het faillissement niet in raadkamer aanwezig is, dient te blijken dat hij
is opgeroepen.

c. Blijkt bij de behandeling dat het faillissement ten onrechte is aangevraagd
en dat het niet aan de gefailleerde te wijten is dat het faillissement is uitge-
sproken, dan kan overeenkomstig art. 15 lid 3 Fw de rechtbank de aanvra-
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ger in het salaris van de curator en de overige faillissementskosten veroor-
delen.

d. Blijkt bij de behandeling dat het faillissement terecht is aangevraagd, maar
wordt het faillissement toch vernietigd, dan kan de aanvrager betaling van
de aanvraagkosten verlangen (griffierecht en procureurssalaris).

2.8. Publicaties

a. De griffier zorgt ervoor dat alle door de faillissementswet voorgeschreven
publicaties in staatscourant en dagbladen worden geplaatst. Dit gebeurt op
door de griffier vast te stellen wijze in de huisstijl van de Rechtspraak.

b. De kosten ervan worden bij voldoende actief doorberekend aan de boedel.
Bij onvoldoende actief worden ze ten laste van de Staat gebracht. Die kos-
ten kunnen forfaitair zijn. Geringe verschillen tussen echte en forfaitaire
kosten komen ten gunste of laste van de staat of het gerecht.

c. De griffier draagt er zorg voor dat alle publicaties in de staatscourant ook op
internet worden geplaatst.

2.9. Frequentie van verslaglegging

a. Het eerste boedelverslag wordt ingediend zodra de inventarisatiefase is
afgerond (artt. 94-96 Fw). De termijn daarvoor bedraagt uiterlijk één maand
na datum uitspraak faillissement.

b. De boedelverslagen erna worden ingediend met inachtneming van de wette-
lijke termijn van drie maanden (art. 73a), tenzij de rechter-commissaris
anders bepaalt.

2.10. Vorm van de periodieke verslaglegging

a. De verslaglegging vindt plaats volgens het model, dat als bijlage bij deze
richtlijnen is gevoegd.

b. Opvolgende verslagen in hetzelfde faillissement worden doorlopend ge-
nummerd.

c. Zodra werkzaamheden in een hoofdstuk zijn afgerond, wordt verwezen naar
het verslag, waarin de werkzaamheden zijn afgesloten.

d. Van bovenstaand model en werkwijze kan worden afgeweken, als dit in het
belang van boedel, gefailleerde of derden is dan wel de overzichtelijkheid
ten goede komt.
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2.11. Inhoud van verslagen

a. De vraagpunten uit het modelverslag worden zo volledig mogelijk beant-
woord. De in de betreffende verslagperiode verrichte werkzaamheden wor-
den zo inzichtelijk mogelijk beschreven.

b. Als bijlage bij het eerste of tweede periodieke verslag wordt een lijst van
bekende crediteuren bijgevoegd.

c. De curator beseft dat de verslagen openbaar zijn. Voor zover openbaarma-
king van informatie (onnodig) schadelijk kan zijn voor de boedel, doet hij
daarvan verslag in vertrouwelijke correspondentie. 

2.12. Financiële verslaglegging

a. Bij elk periodiek verslag wordt als bijlage een tussentijds financieel verslag
gevoegd. Dit wordt opgemaakt volgens het model, dat als bijlage bij deze
richtlijnen is gevoegd.

b. In het tussentijds financieel verslag worden alle inkomsten en uitgaven
opgenomen, zoals die aan het einde van de betreffende verslagperiode
bekend zijn. Het saldo van dat financieel verslag komt overeen met het saldo
of de saldi van de boedelrekening(en). Afschriften, waaruit dat saldo blijkt,
worden als bijlage bij het financieel verslag gevoegd.

c. Indien in een verslagperiode geen mutaties van betekenis optreden, kan vol-
staan worden met verwijzing naar het laatst opgemaakte tussentijds finan-
cieel verslag.

d. Ingeval geen vooruitzicht bestaat op enig boedelactief van betekenis, kan
het opmaken van tussentijdse financiële verslagen achterwege blijven.

e. Bij het eindverslag wordt als bijlage een voorlopig financieel eindverslag
gevoegd. Dit wordt opgemaakt volgens het model, dat als bijlage bij deze
richtlijnen is gevoegd. Daarin wordt het salaris als verzocht, voorwaardelijk
opgenomen.

f. Indien geen sprake is van opheffing wegens de toestand van de boedel,
levert de curator na vaststelling van het salaris het definitieve financiële
eindverslag aan alsmede het concept van de uitdelingslijsten.

2.13. Financieel beheer

a. De curator houdt boedelrekeningen aan bij een bankinstelling, waaraan door
de Nederlandse Bank vergunning ingevolge de Wet toezicht kredietwezen
1992 is verleend. Indien door een rechtbank daartoe een bepaalde bankin-
stelling is aangewezen, wordt de boedelrekening bij die bank geopend.
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b. De tenaamstelling van de faillissementsrekening vermeldt: ‘Mr. X in zijn /
haar hoedanigheid van curator in het faillissement van …’ Om problemen
bij rente-renseignering door de belastingdienst te voorkomen is in het bij-
zonder van belang het gebruik van de haakjes om de naam en het kantoor-
adres van de curator.

c. De curator is bij uitsluiting bevoegd om over de boedelrekening te beschik-
ken, tenzij de rechtbank anders bepaalt.

d. Betalingen worden zoveel mogelijk via de boedelrekening gedaan en ont-
vangen. Betalingen, die daarbuiten worden gedaan en ontvangen, worden in
het periodiek verslag onder het hoofdstuk Rechtbank uitdrukkelijk bespro-
ken alsmede zo spoedig mogelijk met de boedel vereffend.

e. Bedragen van enige omvang die niet dadelijk ter voldoening van boedel-
schulden of faillissementskosten besteed behoeven te worden, worden op
een depositorekening geplaatst.

2.14. Verzoeken tot machtiging, goedkeuring en toestemming

a. Genoemde verzoeken worden zo mogelijk schriftelijk gedaan.
b. Een op mondeling verzoek verleende mondelinge machtiging, goedkeuring

of toestemming wordt door de curator zo spoedig mogelijk schriftelijk sa-
mengevat en bevestigd.

c. Bij verzoeken toestemming verkoop activa (art. 176 Fw) van meer dan 5000
euro wordt gebruik gemaakt van het bij deze richtlijnen bijgevoegde model.

d. Bij activatransacties wordt zo mogelijk de concept overeenkomst bij het
verzoek gevoegd.

e. Elk eindvonnis dat naar aanleiding van een verleende machtiging tot proce-
deren is gewezen, wordt als bijlage aan het eerstvolgende periodiek verslag
toegevoegd.

2.15. Separatisten

a. De curator streeft ernaar om met de separatist zo spoedig mogelijk na uit-
spreken van het faillissement tot afspraken te komen over het – bij voorkeur
door middel van onderhandse verkoop – te gelde maken van activa ten be-
hoeve van crediteuren respectievelijk de boedel. Daarbij gaat het met name
om de vraag wie wat doet tegen welke vergoeding.

b. Daarbij worden de uitgangspunten in acht genomen, die in de als bijlage bij
deze richtlijnen gevoegde separatistenregeling zijn opgenomen.

c. Afspraken over boedelbijdragen worden steeds ter goedkeuring aan de rech-
ter-commissaris voorgelegd.
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d. De afspraken tussen bank en curator worden in de boedelverslagen onder
het hoofdstuk Bank/ Zekerheden verantwoord.

2.16. Verificatievergadering

a. Wanneer duidelijk is dat uitdeling aan concurrente crediteuren kan plaats-
vinden, verzoekt de curator dag- en tijdbepaling voor een verificatieverga-
dering. 

b. Indien niet de verwachting bestaat dat enige crediteur de verificatievergade-
ring zal bezoeken, kan de rechter-commissaris op verzoek van de curator
bepalen dat de verificatievergadering pro forma zal plaatsvinden. Het ver-
zoek daartoe kan in elk geval gedaan worden als alle tot dat moment inge-
diende vorderingen voorlopig erkend zijn. Bij toewijzing van het verzoek
zal de griffier in de publicatie aangeven dat de verificatievergadering pro
forma plaatsvindt.

c. De curator schrijft de crediteuren vervolgens aan. In de aanschrijving deelt
hij mee dat schuldvorderingen – voor zover nog niet ingediend – uiterlijk
vijftien dagen voor de verificatievergadering bij de curator moeten zijn in-
gediend. Voorts dat de lijsten van voorlopig erkende en betwiste vorderingen
gedurende zeven dagen voor de verificatievergadering kosteloos op de recht-
bank ter inzage liggen. Tenslotte verzoekt hij aan de crediteuren, die de veri-
ficatievergadering willen bezoeken, om zich op voorhand bij hem te mel-
den.

d. Uiterlijk twee weken voor de verificatievergadering verstrekt de curator de
lijsten met voorlopig erkende en betwiste vorderingen aan de rechter-com-
missaris met verzoek deze ter griffie neer te leggen.

e. Tot op de verificatievergadering kan de curator verzoeken om wijzigingen
op de lijst van erkende en betwiste vorderingen aan te brengen. 

f. Indien een of meer crediteuren aan de curator hebben laten weten dat zij de
verificatievergadering zullen bezoeken, deelt de curator dit mee aan de grif-
fier en zal hij ook zelf aanwezig zijn. Behoudens die mededeling van de
curator, zal de pro forma geagendeerde verificatievergadering pro forma
plaatsvinden.

2.17. Het akkoord

a. De curator onderzoekt op verzoek van de gefailleerde de mogelijkheden van
het aanbieden van een akkoord. De curator is binnen redelijke grenzen
gefailleerde behulpzaam bij het aanbieden daarvan.
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b. Van de aanbieding van een akkoord stelt de gefailleerde of de curator de
rechter-commissaris zo mogelijk op de hoogte gelijktijdig met het verzoek
tot bepaling van dag en tijdstip voor de verificatievergadering. 

c. Gelijktijdig met de indiening van de lijsten van voorlopig erkende en
betwiste vorderingen wordt het ontwerp van akkoord aan de rechter-com-
missaris verstrekt met verzoek deze ter griffie neer te leggen. De curator
dient daarbij zijn eindverslag in. 

d. Uiterlijk de dag voor de zitting verstrekt de gefailleerde of de curator aan de
rechter-commissaris een lijst met voorlopig erkende en betwiste vorderingen,
waarop aangegeven staat welke crediteuren machtiging verleend hebben om
voor het akkoord te stemmen alsmede welk percentage dit aantal machti-
gingen van het aantal crediteuren uitmaakt alsmede welk bedrag deze mach-
tigingen procentueel van de totaal ingediende vorderingen vertegenwoordi-
gen (art. 145 Fw). Bij die lijst zijn de originele machtigingen bijgevoegd,
althans afschriften daarvan.

e. De curator en de gefailleerde dienen aanwezig te zijn bij de behandeling van
het akkoord (en de verificatievergadering).

f. Tijdens de behandeling van het akkoord toont de gefailleerde of de curator
aan dat het akkoord kan worden aangenomen. Daarbij kan de eerder over-
gelegde lijst aangevuld worden. Voor zover de originele machtigingen niet
zijn overgelegd, gebeurt dit alsnog.

g. Indien de curator de rechtbank positief zal adviseren alsmede de rechter-
commissaris de rechtbank zal voordragen het akkoord te homologeren als-
mede het salaris van de curator vast te stellen overeenkomstig het bij het
eindverslag ingediende verzoek, kan bij aanzegging van dag en tijdstip van
homologatie aan gefailleerde en curator worden meegedeeld dat zij niet ver-
plicht zijn om op die zitting te verschijnen, tenzij de rechtbank later anders
mocht gelasten. Deze mededeling wordt in het proces-verbaal opgenomen.

2.18. Opheffing wegens de toestand van de boedel

a. De curator verzoekt opheffing van het faillissement wegens de toestand van
de boedel gelijktijdig met de indiening van het eindverslag.

b. Het verzoek van de curator gaat vergezeld van een verzoek tot vaststelling
van salaris.

c. De griffier stelt de curator in kennis en roept de gefailleerde op voor de
behandeling van het verzoek door de rechtbank. In de oproep wordt meege-
deeld dat verschijning niet noodzakelijk is.
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2.19. Vereenvoudigde afwikkeling

a. Indien de curator voorziet dat het faillissement in aanmerking komt voor
vereenvoudigde afwikkeling (artikel 137a-g), dient hij het eindverslag in
met verzoek tot vaststelling van het salaris.

b. Voor indiening van het verzoek vereenvoudigde afwikkeling (na vaststelling
van het salaris) wordt gebruik gemaakt van het bij deze richtlijnen gevoeg-
de model. Dit verzoek wordt samen met het definitieve financiële eindver-
slag aan de rechter-commissaris verstrekt.

c. In dat financiële eindverslag zijn de preferente vorderingen opgenomen als-
mede het percentage en bedrag dat op elke preferente vordering kan worden
uitgedeeld. In het aldus opgemaakte financiële verslag kan tevens de uitde-
lingslijst zijn opgenomen.

d. Het verzoek wordt na goedkeuring ondertekend aan de curator teruggezon-
den. De griffier vult voor verzending in op welke dag publicatie van de ver-
eenvoudigde afwikkeling en neerlegging uitdelingslijst zal plaatsvinden. 

e. De curator zorgt ervoor dat vóór die publicatie de crediteuren zijn aange-
schreven. In deze aanschrijving vermeldt de curator dat het faillissement
vereenvoudigd wordt afgewikkeld en derhalve geen verificatievergadering
wordt gehouden en geen uitdeling aan concurrente crediteuren plaatsvindt
(art. 137a, lid 2 Fw) alsmede dat de uitdelingslijst ter griffie ter inzage ligt
vanaf de datum publicatie tot tien dagen erna (art. 137d, lid 4 Fw).

2.20. Tijdregistratie

a. Salaris kan alleen verzocht worden op basis van een gespecificeerde regi-
stratie van daadwerkelijk door degene die registreert aan het faillissement
bestede tijd.

b. Bij de tijdregistratie kan gebruik worden gemaakt van vaste tijdeenheden,
mits deze niet groter zijn dan zes minuten.

c. Als meerdere werkzaamheden achtereenvolgens worden uitgevoerd, wordt
de daadwerkelijk door degene die registreert, in totaal daaraan bestede tijd
genoteerd.

d. De tijdregistratie wordt aldus gespecificeerd dat daaruit is af te leiden:
1. de datum waarop de werkzaamheid is verricht;
2. de persoon door wie dat is gebeurd;
3. de tijdschrijfgroep, waarin die werkzaamheid viel;
4. de soort van de werkzaamheid;
5. een korte aanduiding met wie gesproken of gecorrespondeerd is of het

onderwerp waarop studie of overleg betrekking had.
e. Bij de plaatsing in een tijdschrijfgroep wordt gebruik gemaakt van de inde-
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ling als aangebracht in het overzicht, dat aan deze richtlijnen als bijlage is
gevoegd.

f. Bij de soort van werkzaamheid wordt tenminste onderscheiden in corres-
pondentie, telefoon, conferentie, procedure, studie en overleg. Indien binnen
een tijdschrijfgroep meerdere procedures worden gevoerd, moet de daaraan
bestede tijd zodanig worden verantwoord, dat de afzonderlijke procedures
kunnen worden onderscheiden.

g. Bij elk verslag wordt de tijdregistratie gevoegd, die betrekking heeft op de
verslagtermijn. Voorts worden op een afzonderlijk (voor)blad de (sub)tota-
len per tijdschrijfgroep vermeld op de wijze als in bijgevoegd model is
weergegeven.

h. Het registratiesysteem moet beschikken over de mogelijkheid om per speci-
ficatie sub d1-d4 totalen te berekenen en eventueel de daarbij horende regi-
straties te selecteren. De rechter-commissaris kan de curator verzoeken der-
gelijke totalen te berekenen en/of een overzicht te geven van een of meer
soorten registraties.

2.21. Voorschotten op het salaris

a. Voorschot op salaris kan alleen verzocht worden op het moment van in-
diening van het verslag over de periode waarop een of meer verslagen be-
trekking hebben, voor zover de boedel dit toelaat.

b. Een verzoek voorschot op salaris wordt eenmaal per jaar verstrekt, tenzij de
rechtbank anders bepaalt.

c. Er kan nadien voorschot op salaris worden verzocht over vorige periode(n), als
het verzoek daartoe achterwege is gebleven wegens onvoldoende boedelactief.

d. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het model,
dat als bijlage bij deze richtlijnen is gevoegd.

e. De in het voorschot gedeclareerde tijdbesteding dient gelijk te zijn aan de
som van de in betreffende verslag(en) in alle hoofdstukken opgegeven tijd-
besteding.

f. De opgegeven uurtarieven dienen aan te sluiten bij hetgeen daarover onder
uurtarieven is opgenomen.

g. Bij elk verslag worden de tijdregistraties per tijdschrijfgroep over de be-
treffende periode bijgevoegd. Deze zijn niet openbaar.

2.22. Vaststelling van het salaris

a. Het salaris van curator, kantoorgenoten en medewerkers wordt door de
rechtbank geheel ten name van de curator vastgesteld.
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b. Het salaris van de curator wordt aan het einde van het faillissement vastge-
steld.

c. Voor afwikkeling van faillissementen mag forfaitair twee uur worden be-
groot ingeval er geen uitdeling plaatsvindt, anders vier uur. Een verzoek om
meer uren dient afzonderlijk gemotiveerd te worden.

d. Het verzoek daartoe gaat vergezeld van het eindverslag en het voorlopig
financieel eindverslag.

e. Het salaris inclusief verschotten zal in de regel niet vastgesteld worden op
een bedrag hoger dan het beschikbaar actief.

2.23. Het uurtarief

a. Het uurtarief van de curator en kantoorgenoten (advocaten) is het product van: 
– Het basisuurtarief in het jaar van de tijdbesteding (zie richtlijn 24); 
– De ervaringsfactor van de curator of diens kantoorgenoot (zie richtlijn

25), de laatste echter tot het maximum van de ervaringsfactor van de
curator;

– De boedelfactor (zie richtlijn 26);
b. Het product wordt als volgt afgerond:

0,6 0,8 1,0 1,3
1,0 0,6 0,8 1,0 1,3
1,1 0,7 0,9 1,1 1,45
1,2 0,8 1,0 1,2 1,6

c. In bijzondere gevallen kan een afwijkend uurtarief aan de rechter-commis-
saris worden voorgesteld. 

d. Het uurtarief voor medewerkers, niet zijnde advocaten (faillissementsmede-
werkers), is afhankelijk van relevante ervaring in combinatie met opleiding
van betrokkene, waarbij de navolgende factor ten opzichte van het basis-
uurtarief wordt toegepast: 
1. factor 0,4: tot en met 5 jaar ervaring;
2. factor 0,5: meer dan vijf jaar doch minder dan 10 jaar ervaring;
3. factor 0,6: meer dan 10 jaar ervaring.

e. De inzet en hoogte van de honorering van faillissementsmedewerkers wordt
voorafgaande aan hun inzet voor goedkeuring aan de rechter-commissaris
voorgelegd.

f. In geval de werkzaamheden zich over meer dan één kalenderjaar hebben uit-
gestrekt, wordt voor elk kalenderjaar het in dat jaar geldende basisuurtarief
toegepast.

g. De curator ijvert om de werkzaamheden in het faillissement zodanig qua
moeilijkheidsgraad te verdelen over hemzelf en zijn kantoorgenoten en fail-
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lissementsmedewerkers, dat die werkzaamheden tegen het laagst mogelijke
uurtarief plaatsvinden.

2.24. Het basisuurtarief

a. Het basisuurtarief wordt jaarlijks aangepast (in 2004 bedraagt het 170 euro).
b. Indien Recofa in overleg met NOvA en Insolad voorafgaande aan een nieuw

kalenderjaar geen tarief vaststelt, wordt het basisuurtarief per 1 januari aan-
gepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil
tussen het indexcijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,
reeks voor de Overheid (juli publicatie), van enig jaar en het overeenkom-
stige indexcijfer in het voorafgaande jaar.

c. De NOvA zal jaarlijks tijdig aan Recofa opgave doen van het aanpassings-
percentage.

d. In het basisuurtarief zijn begrepen de algemene kosten van de praktijk, zoals
de kosten van:
1. het kantoor
2. de kantoororganisatie
3. De secretaresse en de overige personeelsleden, voor zover niet vallend

onder richtlijn 23.

2.25. Ervaringsfactor

a. Deze factor heeft betrekking op het aantal praktijkjaren vanaf de datum van
(eerste) beëdiging:
1. factor 0,6: korter dan 4 jaar advocaat;
2. factor 0.8: 4 jaar of langer advocaat, doch korter dan 8 jaar;
3. factor 1,0: 8 jaar of langer advocaat, doch korter dan 12 jaar;
4. factor 1,3: 12 jaar of langer advocaat.

2.26. Boedelfactor

a. Deze factor wordt als volgt bepaald:
1. factor 1,0: actief is minder dan € 25.000,-;
2. factor 1,1: actief is € 25.000,- of meer doch minder dan € 50.000;
3. factor 1,2: actief is € 50.000,- of meer.

b. In iedere (voorlopige) surseance wordt een factor tussen 1,0 en 1,2 door de
rechtbank bepaald. Toetsingscriteria daarvoor zijn ingewikkeldheid van de
zaak en het maatschappelijk belang.
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c. Onder het actief wordt het uiteindelijk gerealiseerde actief verstaan exclu-
sief reeds voldane faillissementskosten.

2.27. Niet gespecificeerde verschotten

a. Dit zijn onder andere in het kader van het faillissement uitgegeven:
1. portokosten;
2. telefoonkosten;
3. telefax-, telegram- en telexkosten;
4. kopieerkosten.

b. Deze kosten worden gesteld op 4% van het salaris van de curator.

2.28. Gespecificeerde verschotten

a. Dit zijn onder andere:
1. griffierechten;
2. deurwaarderskosten;
3. reis- en verblijfkosten;
4. taxatiekosten;
5. veilingkosten;
6. kosten van deskundigen;
7. kosten van niet in dienst zijnde hulpkrachten

b. Voor de onder 1-5 genoemde kosten hoeft geen afzonderlijke toestemming
te worden verzocht. Zij kunnen gesaldeerd in het financieel verslag worden
opgenomen. 

c. Voor het inschakelen van deskundigen en niet in dienst zijnde hulpkrachten
wordt vooraf toestemming aan de rechter-commissaris gevraagd. Daarbij
wordt toegelicht welke opdracht deze derde krijgt en welke te verwachten
kosten daarmee gemoeid zijn.

d. De onder c. door de rechter-commissaris gegeven toestemming wordt mede
geacht betrekking te hebben op het betalen van de facturen van die derden.
Voor zover die kosten hoger zijn dan begroot, legt de curator daarvan ver-
antwoording af.

2.29. Surseance van betaling

a. Hetgeen in deze richtlijnen wordt gezegd over het faillissement en over de
curator, is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de (voorlo-
pige) surseance en de daarin benoemde bewindvoerder(s).
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b. Het verzoek tot het verlenen van surseance van betaling moet ondertekend
zijn door een procureur en de verzoeker zelf. Daarbij zullen dezelfde stuk-
ken gevoegd worden als hiervoor vermeld ten aanzien van natuurlijke per-
sonen, vennootschappen c.a. en rechtspersonen, echter met uitzondering van
een aandeelhoudersregister en een uittreksel uit de notulen van de vergade-
ring van het bedoelde bevoegde orgaan. De staat van baten en lasten bevat
een lijst van crediteuren.

c. Indien het verzoek en de bijlagen aan de in de wet alsmede deze richtlijnen
gestelde eisen voldoet, kan de voorlopige surseance van betaling zonder
mondelinge behandeling onverwijld worden uitgesproken. In de beschik-
king wordt in verband met de definitieve verlening van de surseance van
betaling een crediteurenvergadering bepaald op een termijn van twee tot vier
maanden.

d. Ongeveer zes weken voor de datum waarop de crediteurenvergadering vol-
gens de beschikking van de rechtbank zal plaatsvinden, deelt de bewind-
voerder aan de rechter-commissaris mee of deze inderdaad doorgang zal
vinden. Zo ja dan verstrekt de bewindvoerder een recente bijgewerkte
genummerde crediteurenlijst met namen en volledige adressen en postcodes
alsmede – zo mogelijk – adresstickers. Bij afwezigheid daarvan wordt in
beginsel aangenomen dat de sursiet zelf zorg draagt voor verzending van de
noodzakelijke stukken.

2.30. Rekening en verantwoording

a. In de tussentijdse financiële verslagen wordt verantwoording afgelegd van
de inkomsten en uitgaven van de boedel. In de periodieke verslagen worden
de rechten en plichten van de boedel voor zover mogelijk opgenomen. Het
(voorlopig) financieel eindverslag inclusief de uitdelingslijst bevat zowel de
in- en uitgaven als de rechten en plichten.

b. De controle op de rekening vindt per verslagperiode plaats doordat de saldi
van de boedelrekening en (eventueel) de depositorekening moeten overeen-
komen met het saldo van het (tussentijds) financieel verslag. De bankaf-
schriften, waarop die controle kan worden uitgevoerd, worden bij het be-
treffende financieel verslag gevoegd.

c. Bij opheffingen wegens de toestand van de boedel, waarbij het totaal gere-
aliseerde actief ontoereikend is voor voldoening van het salaris van de cura-
tor, kan rekening en verantwoording achterwege blijven. In alle andere
gevallen worden binnen twee maanden na de opheffing of het verbindend
worden van de uitdelingslijst alle bankbescheiden ter goedkeuring aan de
rechter-commissaris voorgelegd. Bij rechtbanken waar de regel geldt dat de
curator slechts tezamen met de rechter-commissaris over de boedelrekening

33

Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling



kan beschikken, bestaat deze verplichting niet, tenzij de rechter-commissa-
ris anders bepaalt.

d. In faillissementen, waarin de toestand van de boedel dat toelaat, kan de
rechter-commissaris op elk moment verlangen dat een door hem aan te wij-
zen accountant (tussentijds) de rekening en verantwoording van de curator
controleert. Diens kosten komen ten laste van de boedel.

2.31. Afdekking van aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van curatoren, bewindvoerders en hun medewerkers
dient in beginsel gedekt te zijn door verzekering, hetzij privé hetzij via zijn
kantoor. Deze aansprakelijkheid dient te betreffen dekking voor beroeps-
fouten voor zover de curator hiervoor aansprakelijk kan zijn.

b. Een en ander laat onverlet, dat per arrondissement curatoren en bewindvoer-
ders een gezamenlijke verzekering kunnen afsluiten, die de individuele aan-
sprakelijkheidsverzekering voor insolventiehandelingen vervangt of aanvult.

c. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een aparte, uitsluitend voor die boe-
del bedoelde verzekering worden afgesloten, waarvan de premie ten laste
van de boedel mag worden gebracht. Voor het afsluiten daarvan is toestem-
ming van de rechter-commissaris vereist. De premiebetalingen zijn gespeci-
ficeerde boedelschulden en dienen als zodanig verantwoord te worden.

d. Ditzelfde geldt ook voor een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering bo-
ven de gewone verzekering van de curator of bewindvoerder. Deze kan
alleen afgesloten worden als niet onder de normale verzekering gedekt risi-
co te verwachten is voor bijvoorbeeld bestuurders-, milieu- of productaan-
sprakelijkheid.

2.32. Overige

a. Deze richtlijnen treden in werking op 1 januari 2005, met uitzondering van
richtlijnbepaling 20d3, 20e en 20g, tweede volzin. De invoering daarvan
wordt nader bekend gemaakt.

b. Richtlijn 23e en 23f is van toepassing op alle medewerkers, niet zijnde advo-
caten, die vanaf 1 januari 2005 werkzaamheden in faillissementen verrich-
ten. Het van toepassing zijnde tarief wordt niet lager vastgesteld dan dat,
waartegen de medewerker op het moment van invoering van deze richtlijnen
werkzaamheden verrichtte.

c. Deze richtlijnen worden zo spoedig mogelijk na vaststelling geplaatst op de
websites van rechtspraak, Insolad en NOvA. Daarvan wordt aankondiging
gedaan in het advocatenblad.
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Bijlage 1
Faillissementsverslag 

Nummer: *** Datum: ***

Gegevens onderneming : ***
Faillissementsnummer : ***
Datum uitspraak : ***
Curator : ***
R-C : ***

Activiteiten onderneming : ***
Omzetgegevens : ***
Personeel gemiddeld aantal : ***

Verslagperiode : ***
Bestede uren in verslagperiode : ***
Bestede uren Totaal : ***

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie : ***
1.2 Winst en verlies : ***
1.3 Balanstotaal : ***
1.4 Lopende procedures : ***
1.5 Verzekeringen : ***
1.6 Huur : ***
1.7 Oorzaak faillissement : ***

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faill. : ***
2.2 Aantal in jaar voor faill. : ***
2.3 Datum ontslagaanzegging : ***

Werkzaamheden : ***

3. Activa
Onroerende zaken
3.1 Beschrijving : ***
3.2 Verkoopopbrengst : ***
3.3 Hoogte hypotheek : ***
3.4 Boedelbijdrage : ***

Werkzaamheden : ***

35



Bedrijfsmiddelen
3.5 Beschrijving : ***
3.6 Verkoopopbrengst : ***
3.7 Boedelbijdrage : ***
3.8 Bodemvoorrecht fiscus : ***

Werkzaamheden : ***

Voorraden/ onderhanden werk
3.9 Beschrijving : ***
3.10 Verkoopopbrengst : ***
3.11 Boedelbijdrage : ***

Werkzaamheden : ***

Andere activa
3.12 Beschrijving : ***
3.13 Verkoopopbrengst : ***

Werkzaamheden : ***

4. Debiteuren
4.1 Omvang debiteuren : ***
4.2 Opbrengst : ***
4.3 Boedelbijdrage : ***

Werkzaamheden : ***

5. Bank / Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en) : ***
5.2 Leasecontracten : ***
5.3 Beschrijving zekerheden : ***
5.4 Separatistenpositie : ***
5.5 Boedelbijdragen : ***
5.6 Eigendomsvoorbehoud : ***
5.7 Reclamerechten : ***
5.8 Retentierechten : ***

Werkzaamheden : ***

6. Doorstart / voortzetten
Voortzetten
6.1 Exploitatie / zekerheden : ***
6.2 Financiële verslaglegging : ***

Werkzaamheden : ***
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Doorstart
6.3 Beschrijving : ***
6.4 Verantwoording : ***
6.5 Opbrengst : ***
6.6 Boedelbijdrage : ***

Werkzaamheden : ***

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht : ***
7.2 Depot jaarrekeningen : ***
7.3 Goedk. Verkl. Accountant : ***
7.4 Stortingsverpl. aandelen : ***
7.5 Onbehoorlijk bestuur : ***
7.6 Paulianeus handelen : ***

Werkzaamheden : ***

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen : ***
8.2 Pref. vord. van de fiscus : ***
8.3 Pref. vord. van het UWV : ***
8.4 Andere pref. crediteuren : ***
8.5 Aantal concurrente crediteuren : ***
8.6 Bedrag concurrente crediteuren : ***
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : ***

Werkzaamheden : ***

9. Overig
9.1 Termijn afwikkeling faill. : ***
9.2 Plan van aanpak : ***
9.3 Indiening volgend verslag : ***

Werkzaamheden : ***
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Bijlage 2
Tussentijds financieel verslag 

Datum: ______________________________________________________________________

in het faillissement van: _________________________________________________________

faillissementsnummer __________________________________________________________

datum uitspraak _______________________________________________________________

rechter-commissaris ____________________________________________________________

curator ______________________________________________________________________

betrekking hebbend op verslag nrs. ________________________________________________

A.Baten subtotaal mutaties totaal af te dragen
incl. BTW BTW

1. aangetroffen middelen
kas € € €

bank € € €

giro € € €

2. opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen € € € €

kosten i.v.m. verkoop € € € €

3. debiteuren
prae-faillissement debiteuren € € €

boedeldebiteuren € € € €

4. overige baten
boedelbijdrage € € €

restitutie belastingdienst € € €

rente € € €

5. totaal € € € €
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B.Reeds betaalde verschotten / subtotaal mutaties totaal terug te 
boedelschulden incl. BTW ontvangen BTW

salaris curator € € € €

publicatiekosten € € € €

uittreksel € € € €

gas / water / electra € € € €

verzekeringen € € € €

fiscus € € €

UWV € € €

6. totaal € € € €

C.Thans nog beschikbaar

totaal A € € €

totaal B € € €

7. saldo boedelrekening € € €
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Bijlage 3
(voorlopig) Financieel eindverslag 

Datum: ______________________________________________________________________

in het faillissement van: _________________________________________________________

faillissementsnummer __________________________________________________________

datum uitspraak _______________________________________________________________

rechter-commissaris ____________________________________________________________

curator ______________________________________________________________________

A.Baten incl. BTW totaal af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen
kas €

bank €

giro €

€

2. opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen € €

kosten i.v.m. verkoop € €

€

3 debiteuren
prae-faillissement debiteuren €

boedeldebiteuren € €

€ €

4 overige baten
boedelbijdrage €

restitutie belastingdienst €

rente €

€

5 totaal € €
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B.Reeds betaalde verschotten/ incl. BTW totaal terug te 
boedelschulden ontvangen BTW

salaris curator € €

publicatiekosten € €

uittreksel € €

gas / water / electra € €

verzekeringen € €

fiscus €

UWV €

6 totaal € €

C.Thans nog beschikbaar

totaal A €

totaal B €

7 saldo boedelrekening €

D.Nog te betalen verschotten/ incl. BTW totaal terug te 
boedelschulden ontvangen BTW

salaris curator € €

publicatiekosten € €

verschotten belast € €

verschotten onbelast €

UWV €

belastingdienst €

totaal € €

E.BTW

af te dragen / terug te ontvangen A-B-D
A (af te dragen) €

B (terug te ontvangen) €

D (terug te ontvangen) €

saldo €
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F. Definitief saldo

boedelrekening minus nog te betalen €

betaalde / ontvangen BTW €

saldo voor uitdeling €

G. Saldo uit te betalen aan totaal vordering uitkering percentage 

1. preferente schuldeisers totaal
a. kosten aanvragen faillissement €

€ 0,00%
b. fiscus €

c. UWV ex art. 16 CSV €

€ 0,00%
d. UWV ex art. 3:288 sub e BW €

e. werknemers ex art. 3:288 sub e BW €

€ 0,00%

2. concurrente crediteuren
conform bijlage
concurrente crediteuren €

€ 0,00%
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Bijlage 4
Verzoek toestemming onderhandse verkoop (blad 1)

Curator: mr. _____________________________________

Nummer faillissement: F_______________________________________

Naam faillissement: ________________________________________

Rechter-commissaris: mr. _____________________________________

Rechtbank: ________________________________________

1. Beschrijving van het te verkopen object
(wanneer is het aangekocht, voor welke prijs, wat is de boekwaarde enz.)

2. Zijn er taxatierapporten bekend? 
(Zo ja, s.v.p. bijvoegen; zo nee, waarom wordt van het opmaken ervan afge-
zien?)

3. Welke verkoopinspanningen zijn er verricht?
(Wie zijn benaderd, hoe is geadverteerd)

4. Hoeveel gegadigden hebben zich gemeld?
(aangeven welke telefonische, schriftelijke contacten zijn geweest en wie
het object daadwerkelijk heeft bekeken)

5. Welke biedingen zijn er gedaan?

6. Waarom heeft verder onderhandelen geen zin?
(Zijn alle gegadigden uitgenodigd om te bieden, heeft het tegen elkaar uit-
spelen geen zin?)

7. Waarom heeft verder zoeken naar andere gegadigden geen zin?

8. Hoe is betaling geregeld?
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9. Is er een verkoopovereenkomst opgesteld?
(Zo ja, svp bijvoegen, zo nee, waarom niet?)

10.Hoe staat de (bestuurder van) failliet tegenover het (hoogste) bod?
(Indien niet benaderd, waarom niet? Indien afwijzend, aangeven waarom, is
hij uitgenodigd om kopers te zoeken enz.)

De curator verklaart de relevante gegevens met betrekking tot dit verzoek
onderhandse verkoop zo volledig mogelijk te hebben gegeven en verzoekt toe-
stemming te verlenen tot verkoop aan de bovenbeschreven hoogst biedende.

Datum Handtekening curator

De rechter-commissaris stelt vast dat het verzoek met redenen omkleed is en is
van oordeel dat op basis daarvan goedkeuring tot onderhandse verkoop kan
worden verleend.

Datum Handtekening rechter-commissaris
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Bijlage 5
Separatistenregeling1

1. Medewerking curator aan onderhandse verkoop (algemeen)

De curator kan besluiten mee te werken aan een onderhandse verkoop van ver-
pande of met hypotheek bezwaarde zaken. Hij zal dat echter in het algemeen
alleen mogen doen als het belang van de gezamenlijke crediteuren of de boedel
daardoor niet wordt geschaad. Dat betekent dat de curator in het algemeen in
het kader van een onderhandse verkoop geen verplichtingen zal mogen aangaan
die er toe kunnen leiden dat de boedel in een slechtere positie geraakt dan waar-
in de boedel zou hebben verkeerd als de betreffende zaken in het openbaar zou-
den zijn verkocht. 

Indien de curator zijn medewerking verleent, geldt dat de banken de curator
altijd een redelijke termijn moeten gunnen om te onderzoeken in hoeverre de te
sluiten koopovereenkomst verantwoord is, rechten van derden (meer in het bij-
zonder crediteuren met een eigendomsvoorbehoud) te verifiëren, dan wel na te
gaan in hoeverre aan andere opties (bijvoorbeeld aan een andere dan de door de
banken voorgestelde kandidaat-koper) de voorkeur zou moeten worden gege-
ven. Voorts dient altijd in de te sluiten koopovereenkomst te worden bepaald dat
de boedel activa zonder enige garantie (‘voetstoots’) verkoopt. 

Bij onderhandse verkoop dient voorts een onderscheid te worden gemaakt tus-
sen de gevallen, waarin de curator materiële verkoopinspanningen verricht en
die waarin de curator slechts toetst en formele verkoophandelingen verricht. 

2. Materiële verkoopinspanningen door de curator

Indien de curator zelf materiële verkoopinspanningen ter zake van de onder-
handse verkoop van de activa verricht op basis van de met de bank gemaakte
afspraken, zal in alle gevallen een vergoeding aan de boedel worden betaald
conform de hierna weer te geven percentageregeling. 
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Indien de curator zelf materiële verkoopinspanningen verricht, geven de ban-
ken de boedel geen algemene vrijwaring. Incidenteel kan een vrijwaring voor
specifieke risico’s (bijvoorbeeld milieurisico’s) aan de orde zijn. Daarvoor is
dan altijd nader overleg tussen de banken en de curator noodzakelijk.

3. Toetsing en formele verkoophandelingen door de curator

Indien de inspanningen van de curator beperkt blijven tot een (beperkte) con-
trole van de koopovereenkomst, de prijs, de transportakte en/of taxatierap-
port(en) en het overleg met de rechter-commissaris, en de curator dus geen
materiële verkoopinspanningen verricht, zal aan de boedel de hierna aangege-
ven vergoeding worden betaald. 

Indien naderhand komt vast te staan dat toch rechten van derden (bijvoorbeeld
crediteuren met een eigendomsvoorbehoud) zijn geschonden en de boedel met
claims terzake wordt geconfronteerd, zullen de banken dát deel van de door hen
ontvangen koopprijs dat betrekking heeft op de zaken, ten aanzien waarvan de
rechten van derden zijn geschonden, aanwenden om de benadeelde crediteur
alsnog schadeloos te stellen dan wel de curator in staat stellen deze crediteur
schadeloos te stellen. Verdere vrijwaringen zullen in elk concreet geval tussen
de curator en de bank moeten worden overeengekomen.

Eventuele kosten van een – in geval van gerede twijfel – op verzoek van de
curator verrichte of door de rechter-commissaris verlangde taxatie door een ta-
xateur/makelaar in verband met controle op de juistheid van een door de bank
bedongen koopprijs, komen voor rekening van de bank met inachtneming van
het sub 7 bepaalde .

4. Onroerende zaken

Wat onroerende zaken betreft kan de netto-opbrengst bij onderhandse verkoop
hoger zijn dan bij verkoop in het openbaar, reden voor hypotheekhouder(s) en
boedel om een veiling te mijden.
Onderhandse verkoop kan plaatsvinden door de curator, krachtens onderlinge
overeenstemming tussen alle betrokken belanghebbenden (hypotheekhouders
en curator) en met toestemming van de rechter-commissaris. Het kan ook
krachtens art. 3:268 lid 2 BW, op grond waarvan zowel de curator als de hypo-
theekhouder de voorzieningenrechter kan verzoeken te bepalen dat de verkoop
onderhands zal geschieden.

Gaat, conform eerder bedoelde afspraak, de medewerking van de curator niet
verder dan de formele verkoophandeling alsmede toetsing van de door de hypo-
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theekhouder voorgestelde transactie, verricht aldus de hypotheekhouder de ma-
teriële verkooponderhandelingen en onthoudt de curator zich van werkzaamhe-
den te dien aanzien, dan is het niettemin redelijk de boedel een bijdrage in de
faillissementskosten te geven; immers de curator zal toch nog de koopovereen-
komst moeten bezien, evenals de prijs, de transportakte en/of taxatierapport(en)
en overleg voeren met de rechter-commissaris. De hoogte van deze boedelbij-
drage zal, afhankelijk van de mate van inspanning van de curator, variëren tus-
sen, € 1.000,- en € 2.500,-. Dit is niet van toepassing wanneer de hypotheek-
houder krachtens art. 3:268 lid 2 BW de verkoop verricht, tenzij de curator op
verzoek van de hypotheekhouder in dit kader een bijzondere dienst verricht. 

In de gevallen dat, alweer op basis van gemaakte afspraken, de curator ook de
materiële verkoopinspanningen verricht, is er alle aanleiding dat de hypotheek-
houder een bijdrage geeft in de faillissementskosten. Regel zal daarbij blijven
het systeem van de inmiddels alom gehanteerde constructie inhoudende dat de
bijdrage gevormd wordt door een percentage van de koopsom (exclusief de op
de verkoop en levering drukkende kosten) met een degressief verloop naarma-
te de opbrengst stijgt:
4% (maar minimaal € 1.000,-) over de eerste € 45.000,-;
3% over het meerdere boven € 45.000,- tot € 112.500,-;
2% over het meerdere boven € 112.500,- tot € 225.000,-;
boven de € 225.000,- dienen nadere afspraken te worden gemaakt.

Hierbij is in aanmerking genomen, dat de kosten (zoals taxatiekosten, kosten
van instandhouding van de onroerende zaak, assurantiën en bewakingskosten)
voor rekening van de hypotheekhouder zullen komen met inachtneming van het
sub e bepaalde. De volgende uitgangspunten spelen mee: Nu slechts een hoge-
re opbrengst ten grondslag ligt aan deze richtlijn treedt er geen verandering op
in de positie van de hypotheekhouder als separatist. Zo blijft onverlet de termijn
van art. 58 Fw.
Zodra het meerdere onroerende zaken betreft wordt ter bepaling van het per-
centage de waarde van het totaal genomen, tenzij het duidelijk afzonderlijke en
gescheiden bewerkelijke transacties betreft. Ook hier zijn duidelijke afspraken
vooraf wezenlijk.

5. Verpande goederen

Tijdig dienen afspraken gemaakt te worden: verkoopt de pandhouder of laat hij
dat over aan de curator, een en ander al dan niet met toepassing van art. 3:251
BW. Gaat, conform eerder bedoelde afspraak, de medewerking van de curator
niet verder dan het zorgen voor eerste behoud, het verrichten van de formele
verkoophandeling dan wel toetsing van de door de pandhouder voorgestelde
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transactie, dan is een bijdrage in de faillissementskosten, variërend tussen
€ 1.000,- en € 2.500,-, afhankelijk van de mate van inspanning van de curator,
op zijn plaats.
Nota zij ervan genomen dat de werkzaamheden van de curator ter zake van het
inventariseren van de activa en de aanspraken in het kader van eigendomsvoor-
behoud, verpanding en dergelijke alsmede de beslissingen daaromtrent tot zijn
wettelijke taak behoren en geen onderwerp uitmaken van de boedelbijdragere-
geling. De bijdrage van € 1. 000,- tot € 2.500,- vervalt zodra de curator, con-
form de bedoelde afspraken, de verkoop van de goederen ter hand neemt. In dat
geval wordt de hoogte van de bijdragen weer gevonden in een percentagerege-
ling. Afhankelijk van de hoogte van de opbrengst en het kostenaspect wordt een
percentage vastgesteld tussen 10% aflopend tot 3% bij een verkoopopbrengst
van nihil tot € 450.000,-. Bij hogere waarden zijn nadere afspraken nodig. In
zijn algemeenheid is het niet doenlijk een schijventarief vast te stellen. 
Het is gewenst bij de afspraken tevens de kosten (voor bewaking, verzekering,
taxatie of wat dies meer zij) te betrekken; deze zijn namelijk – evenals de bij-
dragen – als kosten van verhaal van belang voor de pandhouder, andere zeker-
heidsgerechtigden en de boedel. Het bijdragepercentage wordt gerelateerd aan
het totaal der bedoelde activa minus de kosten.

6. Verpande vorderingen

Ten aanzien van de verpande vorderingen is aanvaard, dat de boedel ter zake
van aan de curator opgedragen incasso een bijdrage toekomt ter hoogte van
10% der geïncasseerde vorderingen. Een minimum vergoeding is niet aan de
orde. Indien procedures nodig zijn, zullen nadere afspraken gemaakt dienen te
worden.

7. Overigens

Alle hiervoor bedoelde kosten zijn kosten van verhaal: van enig surplus zal der-
halve eerst sprake zijn, zodra niet alleen de hoofdsom en rente en dergelijke
maar ook de betreffende boedelbijdrage en de overige kosten op de opbrengst
verhaald zijn.

De procentuele bijdrageregeling wordt beheerst door het adagium ‘no cure no
pay’. Deze richtlijn is in beginsel toepasselijk tussen banken en curatoren op
alle faillissementen. Eerst wanneer er sprake is van gecompliceerde gevallen
die niet in deze generale regeling passen ligt dat anders.

48

Bijlage 5. Separatistenregeling



Bijlage 6
Vereenvoudigde afwikkeling faillissement
goedkeuring en neerlegging uitdelingslijst

Naam curator: mr. _____________________________________

Nummer faillissement: F ______________________________________

Naam faillissement: ________________________________________

Datum uitspraak: ________________________________________

Plaats Rechtbank: ________________________________________

Bijgaand zend ik u in bovenstaand faillissement het financieel eindverslag toe.
Daaruit blijkt dat het boedelactief hoger is dan de boedelschulden. Daardoor
kan er een uitkering plaatsvinden aan de preferente crediteuren. Het boedelac-
tief is echter ontoereikend om aan concurrente crediteuren een uitkering te
doen. Aangezien zich daardoor de situatie voordoet als bedoeld in artikel 137a
Faillissementswet, verzoek ik u te beschikken dat dit faillissement vereenvou-
digd kan worden afgewikkeld en er derhalve geen verificatievergadering hoeft
plaats te vinden. Voorts verzoek ik u het financieel eindverslag tevens te
beschouwen als verslag over de toestand van de boedel en als uitdelingslijst en
dit verslag na goedkeuring op uw griffie ter inzage te leggen.

Aldus verzocht, gedagtekend en ondertekend.

Datum Handtekening curator

De rechter-commissaris faillissementen van de rechtbank:
– bepaalt dat afhandeling van concurrente vorderingen achterwege blijft en

geen verificatievergadering wordt gehouden;
– verstaat het financieel eindverslag als verslag over de toestand van de boe-

del, tevens bevattende een uitdelingslijst en keurt deze lijst goed;

Datum Handtekening rechter-commissaris

N.B. Publicatie vindt plaats op ____________________________________
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Bijlage 7
Tijdschrijfgroepen faillissementen

De tijdschrijfcodes zijn onderverdeeld in 9 hoofdgroepen. De namen van die
hoofdgroepen zijn hieronder vet afgedrukt. Daarachter is een korte toelichting
gegeven van wat daar in ieder geval onder valt. Indien werkzaamheden onder
verschillende groepen kunnen worden ondergebracht, handelt de curator naar
bevind van zaken, eventueel met een aantekening daarover in het boedelverslag.

1. Inventarisatie
Dit betreft de vaak hectische aanvangsperiode in de meeste faillissementen.
Deze algemene code is gehanteerd omdat in de eerste dagen/weken van een
faillissement allerlei werkzaamheden door elkaar lopen. Niettemin wordt uit-
drukkelijk vastgelegd (a) dat indien werkzaamheden wel op eenvoudige wijze
met andere codes zijn te specificeren, dit dient te gebeuren en (b) dat de perio-
de van inventarisatie in een klein faillissement hooguit enkele dagen en in een
groot faillissement hooguit een paar weken kan beslaan.

2. Personeel
Hieronder vallen de werkzaamheden die met name in de aanvang van een fail-
lissement vaak omvangrijk zijn betreffende ontslag personeel en het begelei-
den, voorbereiden en dergelijke van de vordering die de personeelsleden kun-
nen indienen bij het UWV. De veelal gehouden intakedag waarbij het UWV
assisteert wordt onder deze code geboekt.

3. Activa
Het betreft hier met name de vereffening van alle activa met uitzondering van
debiteuren, die zijn opgenomen onder 4. Het gaat derhalve over onroerende en
roerende zaken, intellectuele eigendommen, goodwill en dergelijke.

4. Debiteuren
Dit omvat zowel het aanschrijven als het voeren van eventuele procedures. Uiter-
aard is ook denkbaar dat een portefeuille debiteuren als geheel wordt verkocht.

5. Bank/zekerheden
Dit omvat alle werkzaamheden samenhangende met de positie van de door-
gaans separatistisch opererende kredietverstrekker(s). Voor wat betreft eigen-
domsvoorbehoud geldt dat het in de aanvang van een faillissement van belang
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is dat een curator (mede gelet op eventuele persoonlijke aansprakelijkheid) de
eigendomsvoorbehouden inventariseert en afwikkelt, al dan niet via een kijk-
en terughaaldag. Tevens is denkbaar dat pretense eigendomsvoorbehouden niet
worden erkend en daaromtrent een procedure moet worden gevoerd.

6. Doorstart/voortzetten
Dit omvat alle werkzaamheden die samenhangen met het eventuele voortzetten
van de onderneming alsmede (al dan niet succesvolle) pogingen om een door-
start te bewerkstellingen en deze vervolgens te formaliseren in een overeen-
komst.

7. Rechtmatigheid
Dit omvat alle werkzaamheden van financieel/administratieve aard met betrek-
king tot de failliet (hieronder valt derhalve bijvoorbeeld geen salarisverzoek
voor de curator zelf). 
Voorts zowel het onderzoek als de werkzaamheden die samenhangen met het in-
roepen van de pauliana en het eventuele voeren van een procedure daaromtrent.
Tenslotte zowel het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid als de daaruit
voortvloeiende (rechts)maatregelen.

8. Crediteuren
Het betreft hier de communicatie met crediteuren, waaronder in ieder geval het
aanschrijven in het begin en aan het einde van het faillissement alsmede even-
tuele discussies over de hoogte van vorderingen en dergelijke.
Voorts alle werkzaamheden die betrekking hebben op preferente (boedel)credi-
teuren.
Verificatievergadering en akkoordbehandeling worden onder deze groep ge-
schreven.

9. Overig
Hieronder vallen alle werkzaamheden die zich moeilijk laten oormerken aan de
hand van een van de hiervoor bedoelde 8 kopjes. Te denken valt aan verslag-
legging aan de rechtbank en eventuele contacten met de pers en wat dies meer
zij. In beginsel zullen deze werkzaamheden nader gespecificeerd of toegelicht
moeten worden.

10. P.M.
In grote of complexe zaken met zeer omvangrijke werkzaamheden binnen één
groep, kan de curator op eigen initiatief of op verzoek van de rechter-commis-
saris af te scheiden delen van die werkzaamheden in een of meer afzonderlijke
‘ad hoc’ groepen onderbrengen. Dit kunnen ook werkzaamheden aan een af-
zonderlijke procedure betreffen.
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Bijlage 8
Tijdregistratie per tijdschrijfgroep

Verslag nummer: ________________________________________

Declaratieperiode: ________________________________________

Curator: mr. _____________________________________

Nummer faillissement: F_______________________________________

Naam faillissement: ________________________________________

Rechter-commissaris: ________________________________________

Rechtbank: ________________________________________

Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in nieuw totaal
verslagperiode

1. Inventarisatie ____________ 0.00
2. Personeel ____________ 0.00
3. Activa ____________ 0.00
4. Debiteuren ____________ 0.00
5. Bank / Zekerheden ____________ 0.00
6. Doorstart / Vrtz. ____________ 0.00
7. Rechtmatigheid ____________ 0.00
8. Crediteuren ____________ 0.00
9. Overige ____________ 0.00
10. P.M. ____________ 0.00

Totaal 0.00 0.00 0.00
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Bijlage 9
Verzoek voorschot op salaris

naam curator: _____________________________
nummer faillissement: _____________________________
naam faillissement: _____________________________
datum uitspraak: _____________________________
naam rechter-commissaris: _____________________________
plaats rechtbank: _____________________________

begindatum voorschotverzoek: _____________________________
einddatum voorschotverzoek: _____________________________
betrekking op verslag(en) nummer(s): _____________________________
bestede uren in voorschotperiode: _____________________________
gemidddeld uurtarief excl. BTW: _____________________________

totaal voorschot salaris exclusief BTW: _____________________________
verschotten 4% exclusief BTW: _____________________________
totaal voorschot inclusief BTW: _____________________________

De curator verklaart dat de opgegeven uren zoals gespecificeerd in bijgevoeg-
de bijlage daadwerkelijk aan het faillissement zijn besteed en bovenstaande
gegevens naar waarheid zijn ingevuld. De curator verzoekt om het totaal voor-
schot inclusief BTW van de 

Dit verzoek is met de urenspecificatie en urenregistratie ingediend, gedagte-
kend en ondertekend.

datum handtekening curator

De rechter-commissaris insolventies van de rechtbank is op basis van boven-
staande opgave en de bijgevoegde urenspecificatie van oordeel dat het gevraag-
de voorschot kan worden verleend en draagt aan de rechtbank voor om aldus te
beslissen.

datum handtekening rechter-commissaris
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Urenspecificatie jaar 1 bij verzoek voorschot op salaris

naam curator: _____________________________
nummer faillissement: _____________________________
naam faillissement: _____________________________
datum uitspraak: _____________________________
naam rechter-commissaris: _____________________________
plaats rechtbank: _____________________________

begindatum voorschotverzoek: _____________________________
eindddatum voorschotverzoek: _____________________________
betrekking op verslag(en) nummer(s): _____________________________
basis uursalaris in voorschotperiode (excl. BTW): €

gerealiseerd actief: _____________________________
bijbehorende boedelfactor: 0.0

naam curator: _____________________________
datum beëdiging: _____________________________

bestede uren volgens bijgevoegde urenregistratie:
ervaringsfactor: 0.0
gecombineerde boedelfactor en ervaringsfactor: 0.0
gevraagd voorschot exclusief BTW: €

totaal voorschot exclusief BTW: €

totaal voorschot inclusief BTW: €
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Urenspecificatie jaar 2 bij verzoek voorschot op salaris

naam advocaat: _____________________________
datum beëdiging: _____________________________

bestede uren volgens bijgevoegde urenregistratie: €

ervaringsfactor: 0.0
gecombineerde boedelfactor en ervaringsfactor: 0.0
gevraagd voorschot exclusief BTW: €

naam medewerker: ______________________________________________
ervaringsjaren:__________________________________________________

bestede uren volgens bijgevoegde urenregistratie: €

toepasselijke factor: 0.0
gevraagd voorschot exclusief BTW: €
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