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Inleiding

Insolad bestaat nu 16 jaar. In de loop van haar bestaan heeft zij een positie in
de juridische wereld veroverd. In Kamerstukken, in de literatuur, in de recht-
spraak, bij de Orde, overal duikt haar naam op, en bijna altijd in een positieve
context.

Alle faillissementsrechters kennen Insolad en velen kennen (enige) waarde
toe aan het lidmaatschap van Insolad bij benoemingen.

Insolad staat er dus goed voor. En dat vond het bestuur een mooi moment
om eens een wat gevoeliger onderwerp aan te snijden. Integriteit. De Insolad-
praktijkregels schrijven integriteit voor.

Maar maken wij in de hoedanigheid van curator wel altijd de juiste afwe-
gingen? Zijn we als curatoren daarbij volledig integer? Of zijn er soms moei-
lijke mo menten waarbij omzetdruk, ‘billables’, inkomen, reputatie, persoonlij-
ke voorkeuren, afhankelijkheid van de rechter als ‘broodheer’ of te strikt per-
soonlijke juridische opvattingen ons van het rechte pad dreigen af te drukken?
Zijn wij ons voldoende bewust van de belangen die wel of geen rol behoren te
spelen in ons afwegingsproces?

Uit het feit dat er weinig over curatoren wordt geklaagd bij de rechter-com-
missaris en uit het feit dat het aantal politieke schandaaltjes in de dagbladen het
aantal publiek gemaakte misstappen van curatoren ver overtreft mag, meen ik,
niet worden geconcludeerd dat curatoren het goed genoeg doen. Niet alles wat
curatoren doen is eenvoudig te zien en te controleren. Vaak hebben betrokkenen
geen economische drijfveer om bij de rechter te klagen: ‘het helpt toch niets en
het is goed geld naar kwaad geld gooien’.

Een aantal dilemma’s rondom integriteit komt in de bundel naar voren. De re -
dactie, mrs. Maurits Kallf, Rocco Mulder en ondergetekende, hoopt dat de be -
spreking daarvan op ons jaarcongres op 30 november 2007 en de voordrachten
en discussies zullen bijdragen aan een verdere bewustwording bij curatoren van
het belang van integer, transparant handelen en de verschillende belangen die
spelen. Het zou mooi zijn indien we bij de bespreking van een enkel dilemma
gezamenlijk een oplossingsrichting zouden kunnen vinden.

Het belang van de integriteit van de curator kan niet worden overschat. De repu-
tatie van Insolad is daar rechtstreeks mee verbonden. Vertrouwen komt te voet
en gaat te paard, goede reputaties evenzeer.
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Inleiding

De redactie wenst u leesplezier. En hoopt dat de bevrediging die wij vinden in
ons vak tenminste evenzeer wordt gevonden in de goede, integere en transpa-
rante uitoefening daarvan als in de materiele beloning en het strelen onzer ijdel-
heid.

Namens de redactie,

Sijmen de Ranitz



Andere zwaarwegende belangen

JHR. MR. J.L.R.A. HUYDECOPER*

De titel van dit stukje is – dat zal de oplettende lezertjes niet zijn ontgaan –
geplagieerd. Hij komt uit de Praktijkregels voor Curatoren van de vereniging
Insolad. Daar vindt men de uitdrukking uit deze titel een flink aantal keren,
onder andere in de art. 2.1, 3.1 en 4.1 – met parafrases elders in de tekst.

De Praktijkregels houden de curator op de plaatsen die ik bedoel telkens
voor dat hij1 zich bij zijn beleidsbeslissingen laat leiden door het boedelbelang
óf (het accentje heb ik toegevoegd) door de ‘andere zwaarwegende belangen’
die een prudent (handelend) curator2 zich mede behoort aan te trekken.

Ik denk dat degenen die de Praktijkregels hebben opgesteld, zich bij de keuze
voor het tweede element uit de door de curator in het oog te houden belangen
hebben laten inspireren door de rechtspraak van de Hoge Raad waarin is ver-
wezen naar de mogelijkheid dat de curator rekening houdt met belangen van
maatschappelijke aard.3

Daarbij ga ik ervan uit dat de Praktijkregels met het andere in dit verband
genoemde belang – het belang, dan wel de belangen, van de boedel – bedoelen,
wat van oudsher als het door de curator te bevorderen belang wordt aangemerkt:
het belang van de gezamenlijke faillissements-crediteuren (boedelcrediteuren
daaronder begrepen), dat onder vrijwel alle denkbare omstandigheden gediend
is met maximering van de (netto) opbrengst van de boedel en een dienovereen-
komstige maximale uitkering voor de crediteuren.

1

* Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
1. Zoals gebruikelijk en misschien ook moeilijk te vermijden, duid ik curatoren ongeacht leef-

tijd of geslacht aan met ‘hij’. Ik realiseer mij dat er niet weinig curatoren (moeten) zijn die
voor aanduiding als ‘zij’ in aanmerking komen. Aan deze curatoren op de voorhand mijn
verontschuldigingen. 

2. In de Praktijkregels treden de prudent handelend curator en de prudent curator zo’n beetje
beurtelings op. Men heeft, wat mij betreft terecht, kennelijk afgezien van de Angelsaksische
optie om in een definitiebepaling aan te geven wat de ‘prudente curator’ en de ‘prudent han-
delende curator’ precies zijn, of er verschil tussen beide bestaat, en dat ze ‘hereinafter’ als
zus dan wel zo (met een hoofdletter, natuurlijk) zullen worden aangeduid. 

3. Het gaat dan vooral om HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 m.nt. WMK, rov. 3.5 (slotali-
nea) (Sigmacon II), HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 m.nt. WMK, rov. 3.5.2 (Maclou) en HR
19 december 2003, NJ 2004, 293 m.nt. PvS, rov. 3.5.1 en 3.5.2 (Mobell).



Men vraagt zich bij het lezen van de Praktijkregels natuurlijk af, of die met de
hier gesignaleerde dichotomie van belangen inderdaad partij kiezen in een con-
troverse die sinds de in voetnoot 3 genoemde rechtspraak van de Hoge Raad in
de literatuur, en soms ook in de rechtspraak, valt te signaleren: mag – of moet
– de curator inderdaad bij zijn beleid rekening houden met andere (maatschap-
pelijke en zwaarwegende) belangen, dan het belang van de gezamenlijke credi-
teuren bij een optimale opbrengst, of behoort de curator alleen dat laatste
belang voor ogen te hebben? 

Aangenomen dat het antwoord op de vraag waar het in deze controverse
over gaat niet eenduidig in de laatstbedoelde zin uitvalt, is er natuurlijk meteen
een ‘vervolgvraag’, namelijk: hoe doe je dat dan? Over die vragen wil ik het in
dit artikel hebben.

Het maakt het wat makkelijker om hierover in discussie te treden als wij ons
een beeld kunnen vormen van de belangen waar het in deze controverse om
gaat, en van hoe die belangen met elkaar kunnen botsen (als belangen niet bot-
sen is er misschien theoretisch een probleem, maar zal dat in de praktijk altijd
wel makkelijk zijn op te lossen). De (in voetnoot 3) genoemde rechtspraak van
de Hoge Raad heeft het ons in zoverre makkelijk gemaakt dat daar twee belan-
gen worden genoemd die onder de noemer van ‘(andere) belangen van maat-
schappelijke aard’ thuis horen: de continuïteit van de onderneming (van de ge -
failleerde) en de werkgelegenheid – naar wij mogen aannemen: in verband
daarmee.4 Nog weer andere belangen zijn natuurlijk wel denkbaar – het belang
bij het behoud van (industriële) monumenten5, milieubelangen, belangen bij
plaatselijke of regionale ontwikkeling (waarin de onderneming van de gefail-
leerde een wezenlijke rol zou kunnen spelen), behoud van een als waardevol
gepercipieerde traditie en/of know how op het gebied van (plaatselijk) vak-
manschap, om voorbeelden te noemen. Voorzover mij bekend heeft echter in de
praktijk alleen de werkgelegenheid zich een vaste plaats in de rij van in aan-
merking te nemen ‘andere’ belangen veroverd.6

2

4. De twee in deze volzin geplaatste bijstellingen verwijzen naar één van de tegenwerpingen
die in het debat over dit onderwerp naar voren komen: bevorderen van de continuïteit van de
onderneming van de gefailleerde kán een nadeel betekenen voor diens concurrenten, en zo
de continuïteit elders onder druk zetten; en voor de werkgelegenheid bij het bedrijf van de
gefailleerde geldt mutatis mutandis hetzelfde.

5. Met dank aan Verstijlen, De curator als maatschappelijk werker (in ‘Privaatrecht van de 21e
eeuw; Herijking van het faillissementsrecht’, 1999, p. 13 -14).

6 Zie bijvoorbeeld De Ranitz, in: De curator, een octopus, 1996, p. 187 e.v. en dezelfde in
Adv.blad 1995, p. 200. Het in de vorige voetnoot genoemde artikel verwijst naar een van de
zeldzame gevallen waarin belangen van andere aard ter beoordeling stonden. (A.) van Hees,
TvI 2004, 45, p. 203, geeft een interessant overzicht van denkbare (en volgens hem ook met
enige regelmaat voorkomende) belangenconflicten.

J.L.R.A. Huydecoper



Het werkgelegenheidsbelang kan overigens dienen als illustratie voor een
belangenconflict dat zich ook bij de andere als voorbeelden gesuggereerde
belangen geredelijk kan voordoen: namelijk het conflict dat men krijgt als het
bevorderen van het ‘andere’ belang ten koste gaat van de netto-opbrengst van
de boedel, en dus ten koste van de crediteuren (waarvan ik aanneem dat die niet
con amore hun bijdrage leveren aan het ‘andere’ belang waar het om gaat).

In de Ranitz’ in voetnoot 6 genoemde artikelen wordt dat conflict aldus be -
schreven, dat de curator bij de overname van het bedrijf moet kiezen tussen de
bieding van een gegadigde die méér werknemers wil ‘overnemen’ maar minder
betalen, en omgekeerd. Iets dergelijks kan men zich ook voorstellen bij de
gegadigde die wel resp. niet wil garanderen dat de unieke oude (bedrijfs)gebou-
wen7 behouden blijven, de voor het milieu of de lokale ontwikkeling relevante
activiteiten worden voortgezet (of, in het geval van het milieu: juist worden
‘afgebouwd’), en/of dat het ‘oude ambacht’ in ere wordt gehouden – al hebben
die gevallen zich in de praktijk nog maar weinig voorgedaan.

In dergelijke gevallen is er een evident en onmiskenbaar conflict tussen het ‘tra-
ditionele’ boedelbelang enerzijds en de ‘andere’ belangen die zich aandienen,
anderzijds: opofferen van het ‘andere’ belang betekent méér geld voor credi-
teuren, en vice versa. Of, anders (en enigszins gechargeerd) gezegd: van de cre-
diteuren wordt huns ondanks een bijdrage ten gunste van het ‘andere’ belang
gevraagd (en ook meteen genomen, als de curator voor het ‘andere’ belang
besluit). 

Men kan zich natuurlijk ook gevallen voorstellen waarin de belangen van
crediteuren en ‘anderen’ niet conflicteren, en waarin beide met – bijvoorbeeld
– voortzetting van de activiteiten van de gefailleerde gebaat zijn.8 De curatoren

3

7. Hier zien wij dat het probleem niet beperkt hoeft te zijn tot gevallen van bedrijfsovername
als ‘going concern’. Vragen van monumenten-behoud kunnen zich immers ook aandienen
als het gaat om het te gelde maken van één (monumentaal) bestanddeel uit een (al-dan-niet
een onderneming omvattende) boedel: ook dan kan de curator geconfronteerd worden met
een bieder die het monument kennelijk een warm hart toedraagt en een bieder die dat niet
doet, maar die ongelukkigerwijs wel beduidend méér wil bieden; zie ook het in de publica-
tie uit voetnoot 5 beschreven voorbeeld. 

8. Het lijkt mij overigens enigszins uitzonderlijk dat er werkelijk van een volledige ‘win-win’-
situatie sprake is. Bij gevallen van voortzetting van een onderneming – en daar gaat het, als
gezegd, bijna altijd om – laat zich niet makkelijk denken dat de ‘overnameprijs’ in het geheel
geen nadeel ondervindt van het feit dat er verplichtingen (eventueel slechts: moreel) worden
aanvaard met het oog op handhaving van werkgelegenheid, van monumentale bedrijfsmid-
delen, van traditionele werkwijzen of ‘skills’ e.t.q. Als het gaat om werkgelegenheid kan er
intussen sprake zijn van een wezenlijke beperking van de boedelvordering wegens salaris-
sen e.d. (zoals in NJ 1996, 472 aan de orde kwam). Dan is inderdaad een onvervalste ‘win-
win’- situatie denkbaar. 
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die met dergelijke gevallen geconfronteerd worden hebben het makkelijk: zij
kunnen alle in geding zijnde belangen adequaat dienen, en hoeven geen pijnlij-
ke keuzes te maken. Maar zij leveren verder geen interessant studiemateriaal op
voor het probleem waar dit artikel over gaat.

In de literatuur onmiddellijk na het eerste van de in voetnoot 3 aangehaalde
arresten werd, met meer of minder aarzeling, aangenomen dat de curator in de
gevallen van belangenconflicten tussen ‘boedelbelangen’ en ‘andere’ belangen
inderdaad mag (en dan onvermijdelijkerwijs ook: moet) kiezen, en dat het dus
niet zo is dat er rechtens een ‘in principe’-voorrang geldt voor één van de
betrokken groepen van belangen.9 De latere literatuur10 komt overwegend van
dat standpunt terug: de Faillissementswet stelt het belang van de gezamenlijke
crediteuren duidelijk voorop. Zo lang de wetgever niet een andere weg kiest
(en, mag men hopen, dan tevens criteria aangeeft voor de nieuwe keuzes die
daarbij gemaakt zouden moeten worden), moet worden vastgehouden aan de
keuze voor het ‘boedelbelang’ waar de Faillissementswet onmiskenbaar van uit
gaat.

Vóór ik verklap hoe ik er zelf over denk, nog wat beschouwingen over voors en
tegens:

Zoals de literatuur op ruime schaal signaleert – en zoals ook viel te ver-
wachten –, is de tegenstelling tussen de belangen van (de gezamenlijke) credi-
teuren en ‘andere’ belangen niet alleen in Nederland opgemerkt. Systemen van
faillissementsrecht elders zijn daar ook mee geconfronteerd. Dat heeft oplos -
singen in verschillende zin opgeleverd. In Frankrijk is gekozen voor een sys-
teem dat de nadruk legt op continuïteit/behoud van werkgelegenheid. Naar ver-
luidt is de praktijkervaring met het Franse systeem nogal teleurstellend. Volgens
sommigen zou ook in Amerika de regeling, i.h.b. onder het ook in Europa vrij
bekende ‘Chapter 11’, vooral op continuïteit van de onderneming van de be -
trokkene gericht zijn11 – maar het Amerikaanse systeem geeft crediteuren een

4

9. Kleijn, noot 5 bij NJ 1996, 472; Van der Heijden, Bb 1995, p. 72; Van Hees, NbBW 1995,
p. 81 – 82; Vriesendorp, TvI 1995, 5, p. 117; zie ook Van der Heijden, Insolventie en rechts-
persoon, proefschrift 1996, p. 30.

10. In het bijzonder het – voortreffelijke – proefschrift van Verstijlen (De faillissementscurator,
1998, i.h.b. p. 152 e.v.); Verstijlen, De curator als maatschappelijk werker (in ‘Privaatrecht
van de 21e eeuw; Herijking van het faillissementsrecht’, 1999, p. 19 e.v.); Polak-Wessels,
Insolventierecht IV, 2001, par. 4221 e.v. (maar zie ook par. 4173); De Boer, WPNR 6589 –
6590 (p. 672 en 676-677); Verstijlen-Vriesendorp, WPNR 6602, p. 996 – 997. Zie voor ver-
dere bronnen Faillissementswet (losbl.), Verstijlen, art. 68, aant. 3 (slot). Een krachtig betoog
voor de andere opvatting biedt (A.) van Hees, TvI 2004, 5, p. 200 e.v.

11. Zie bijvoorbeeld Huls, Naar een economische faillissementsfilosofie, Justitiële
Verkenningen, WODC 2000, p. 20 e.v.

J.L.R.A. Huydecoper



dusdanige mate van zeggenschap dat men moeilijk kan volhouden dat hun be -
langen in dat systeem bij ‘andere’ belangen ten achter (kunnen) worden gesteld:
als dat al zou gebeuren, zijn het de crediteuren zelf die deze keuze maken. 

De Duitse Insolvenzordnung kiest duidelijk partij voor de crediteuren.12

Ik meld als voorzichtige conclusie dat de ervaringen in het buitenland geen
doorslaggevende argumenten vóór het verlaten van het ‘traditionele’ Neder -
landse uitgangspunt opleveren.

Er wordt op gewezen dat de keuze voor een ander systeem dan ‘het boedelbe-
lang gaat vóór’, belangrijke rechtspolitieke consequenties kan hebben.13

Die keuze kan, zoals ik (in voetnoot 4) al aanstipte, voor concurrenten van de
gefailleerde problemen opleveren.

Hij kan ook gevolgen hebben voor het kredietsysteem. Kort gezegd: hoe
meer de positie van faillissementscrediteuren wordt ondergraven, hoe minder
bereidheid men van de institutionele kredietverschaffers verwacht om daad-
werkelijk krediet te verstrekken – en dan vooral, natuurlijk, aan bedrijven waar-
van de toekomst niet rooskleurig is; zodat, (al te) eenvoudig gezegd, het redden
van de één, wezenlijk tot het ten onder gaan van de ander kan bijdragen (ook
als de betrokkenen helemaal geen concurrenten zijn).

Tenslotte wordt gewaarschuwd voor de mogelijkheid van concurrentiever-
valsing: de ‘doorstartende’ onderneming zou, mede door de ten laste van credi-
teuren verkregen steun, een ongerechtvaardigde voorsprong (kunnen) krijgen.

Of zulke consequenties inderdaad gevreesd moeten worden, kan de gewone
bureaujurist allicht niet overzien. (Het ligt trouwens voor de hand dat niemand
die consequenties kan overzien zo lang hij niet nauwkeurig weet met welke
‘nieuwe’ verhoudingen de betrokkenen precies geconfronteerd (zullen) wor-
den.) 

Men is geneigd te denken dat als werkelijk ‘andere’ belangen in faillisse-
mentssituaties op substantiële schaal voorrang zouden krijgen, dat niet zonder
maatschappelijke gevolgen zal blijven. Het is trouwens de vooropgezette
bedoeling bij het ‘voortrekken’ van die belangen, dat die gevolgen er inderdaad
zullen zijn – alleen gaat men er dan van uit dat de gevolgen onverdeeld positief
zullen zijn. Dat lijkt mij, gezien de zojuist kort aangeduide bedenkingen, een
premisse die niet meteen als geoorloofd valt aan te merken.

5

12. Voor bronnen verwijs ik naar Van Apeldoorn, AAe 2003, p. 707 e.v.; Verstijlen, De curator
als maatschappelijk werker (in ‘Privaatrecht van de 21e eeuw; Herijking van het faillisse-
mentsrecht’, 1999, p. 20 e.v.); Verstijlen, De faillissementscurator, prft. 1998, p. 30 - 34.  

13. Verstijlen, De curator als maatschappelijk werker (in ‘Privaatrecht van de 21e eeuw; Her -
ijking van het faillissementsrecht’, 1999, p. 21 e.v., met verdere verwijzingen).
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De vakjurist wordt intussen door het probleem dat hier aan de orde is, ook
geconfronteerd met een louter juridisch dilemma. Dat zit zo:

Het faillissementsrecht vertoont, mede (maar wel in uitgesproken mate), het
beeld dat de wetgever zorgvuldig heeft afgewogen welke rechten er in het fail-
lissement geldend kunnen worden gemaakt, en wat de onderlinge rangorde van
die rechten is. Sterk vereenvoudigd gezegd, kennen wij in Nederland het sys-
teem van respectering (zonder meer) van rechten van goederenrechtelijke aard;
en honorering, via verificatie als preferent of concurrent crediteur, van de ande-
re op de gefailleerde geldend te maken rechten.

In een dergelijk systeem is het ‘rekening houden’ met andere belangen (dan de
belangen die in het systeem van door de Faillissementswet erkende rechten tot
uitdrukking komen), slecht in te passen. Ik zal proberen dat uit te leggen.

‘Rekening houden met’ heeft alleen dan relevantie als het belang waarmee
‘rekening gehouden’ wordt, ook tot op zekere hoogte wordt gehonoreerd.
‘Rekening houden’ met belangen zonder dat daar verder gevolgen aan worden
verbonden klinkt wel aardig, maar hoort thuis in de spreekwoordelijke catego-
rieën van de dode mus en de lege dop. 

In de voorbeelden van belangenconflicten die ik hiervóór heb genoemd,
komt dat ook tot uitdrukking: het belangenconflict mondt er in uit dat – bij-
voorbeeld – het bod van de overnamekandidaat die méér werknemers een baan
biedt (maar minder aan overnamesom wil betalen), wordt aanvaard. De aan-
spraak van een groep werknemers die anders buiten de boot zou vallen wordt
dan gehonoreerd, ten koste van het recht van de crediteuren op een (hogere) uit-
kering.

Het ‘honoreren’ van een belang is materieel niet te onderscheiden van: het
erkennen en honoreren van een recht. Voorrang geven aan het belang van werk-
nemers bij behoud van hun werkgelegenheid, komt op hetzelfde neer als voor-
rang geven aan een recht van de betrokkenen om, ten koste van (andere) credi-
teuren, werk te krijgen of te behouden. (Iets precieser gezegd, komt het er op
neer dat gevolg wordt gegeven aan een aanspraak van de betrokkenen tegen de
boedel om er geld bij te leggen, zodat hun werkgelegenheid wordt geboden).
Maar: de Faillissementswet erkent geen recht van werknemers op behoud van
hun werkgelegenheid (buiten het kader van art. 40 Fw), en ook geen aanspraak
van werknemers dat er, buiten het systeem van de erkende schuldvorderingen
om, ten laste van de boedel een bijdrage wordt geheven om die werkgelegen-
heid te bevorderen. 

De Faillissementswet voorziet er (dan ook) niet in – en, kan men op steek-
houdende gronden verdedigen: verzet zich ertegen –, dat onder de vlag van
‘rekening houden met belangen’ aanspraken ten laste van de boedel geldend
worden gemaakt die niet in de wet zijn erkend en die ook niet via het systeem

6
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van verificatie voor toetsing en beoordeling op geldigheid en rangorde in aan-
merking konden komen.

In een systeem dat nauwkeurig de erkenning en rangschikking van de aanspra-
ken van de betrokkenen regelt (en dat doet niet alleen de Nederlandse
Faillissementswet, maar dat is een element van faillissementsregelingen – vrij-
wel – overal), is het een anomalie om ten laste van de boedel tegemoet te komen
aan aanspraken die niet in het ‘erkende’ systeem passen en die (dus) ook niet in
het kader van dat systeem zijn aangemeld en onderzocht en voor beoordeling
aan de overige betrokkenen zijn voorgelegd (ik doel hier natuurlijk op het sys-
teem van verificatie, in combinatie met de mogelijkheid van verzet tegen de uit-
delingslijst). ‘Rekening houden met’ andere belangen dan die van (erkende) cre-
diteuren, in die zin dat ten laste van de boedel aan die andere belangen tegemoet
wordt gekomen, komt neer op een doorbreking van het systeem waar de erken-
ning en honorering van aanspraken binnen faillissement in essentie uit bestaat.

Ik noemde dat zojuist een zuiver juridisch dilemma. Het lijkt mij ook een
zwaarwegend tegenargument tegen aanvaarding van de mogelijkheid om ‘ande-
re belangen’ in een faillissement te honoreren, voorzover dat ten koste van de
boedel gaat.

Als men zou aannemen dat de Hoge Raad in de in voetnoot 3 genoemde recht-
spraak toch de zojuist als bezwaarlijk beschreven mogelijkheid heeft er kend,
moet men zich afvragen of de Hoge Raad aan de bezwaren die in dat verband
werden genoemd heeft voorbijgezien, of heeft gevonden dat daaraan voorbij
moet worden gegaan. 

Ik geloof niet dat dat het geval is; en wel omdat ik, evenals bijvoorbeeld Ver -
stijlen in zijn proefschrift, meen dat de zojuist genoemde consequenties niet uit
de rechtspraak van de Hoge Raad mogen worden afgeleid. Dat staat niet in de
arresten waar het hier om gaat, en het mag er ook niet bij wege van ‘hineinin-
terpretieren’ in worden ingelezen.

Alle drie de ‘standaardarresten’ waar het hier om gaat, betroffen vorderingen
van bij een faillissement betrokkenen die meenden dat de curator te hunnen
opzichte onrechtmatig had gehandeld bij de afwikkeling van het faillissement.
Het ging er dan telkens om dat de curator stappen had gezet waardoor de posi-
tie van de betrokkenen was benadeeld. 

In HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 ging het om de Ontvanger. Die had bo -
dembeslag gelegd, maar werd geconfronteerd met het feit dat de curator door
afbetaling van de schulden aan de bankier van de gefailleerde, bewerkstelligde
dat de zaken waarop het bodembeslag rustte (en die daarvóór met fiduciaire
eigendom ten gunste van de bank waren belast), weer in onbelaste eigendom
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aan de boedel ‘terugvielen’ – met als consequentie dat ook het bodembeslag
verviel. De curator had aan deze transactie meegewerkt om het mogelijk te
maken dat de onderneming van de gefailleerde, inclusief de zaken waarop het
bodembeslag rustte, als ‘going concern’ aan een koper kon worden overgedra-
gen. Dat betekende ook dat 200 arbeidsplaatsen van ex-werknemers van de
gefailleerde werden ‘gered’.14

In HR 19 april 1995, NJ 1996, 727 en HR 19 december 2003, NJ 2004, 293
ging het beide keren om leveranciers van de gefailleerde die ten aanzien van
geleverde (en uiteraard: niet betaalde) zaken aanspraak konden maken op
eigendomsvoorbehoud. 

In deze beide gevallen had de curator meegewerkt aan levering van de des-
betreffende zaken aan een derde (hoewel de curator op de hoogte was van het
eigendomsvoorbehoud); met dien verstande dat de curator had bedongen dat de
verkrijgers het eigendomsrecht zouden respecteren. Dat was in beide gevallen
niet gebeurd. 

Het eerste geval betrof levering in het kader van overdracht van de hele
onderneming als ‘going concern’ (met behoud van een deel van de werkgele-
genheid). In het tweede geval werd ‘gewoon’ geleverd aan een opkoper van fail-
lissementsboedels.

Zoals de lezer zal weten, werd in het geval van de Ontvanger en van de eerste
gerechtigde onder het eigendomsvoorbehoud, door het hof géén onrechtmatige
daad aan de kant van de curator aangenomen; en werd dat in het tweede geval
van de gerechtigde onder eigendomsvoorbehoud wél gedaan. Daarbij was in de
eerste twee gevallen in aanmerking genomen dat de curator ook belangen van
maatschappelijke aard (continuïteit en werkgelegenheid) in zijn beleid mocht
betrekken, maar werd in het derde geval, uit 2003, een beroep op ‘maatschap-
pelijke belangen’ niet gehonoreerd.

De Hoge Raad liet in alle drie gevallen het oordeel van het hof in stand.15,16
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14. En, blijkt uit het arrest (zie rov. 11 van het arrest van het hof), dat de boedel ongeveer 2 mil-
joen gulden aan boedelkosten in de vorm van salaris voor die werknemers ‘uitspaarde’.

15. Telkens met overwegingen die ertoe strekten dat het oordeel van het hof geen blijk gaf van
een onjuiste rechtsopvatting. Zoals de ‘kenners’ weten, wordt deze formulering gewoonlijk
zo uitgelegd, dat de beslissing van het hof bleef binnen de aan het hof voorbehouden beoor-
delingsmarge (en dat een beslissing van het hof in de andere zin misschien óók niet onjuist
zou zijn geweest), zie bijvoorbeeld Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen, 2005,
Cassatie, nr. 101; Ras in ‘De Hoge Raad der Nederlanden 1838–1988’, 1988, p. 77-78. 
Als de Hoge Raad in deze zin oordeelt wil dat in de literatuur nog wel eens worden gepara-
fraseerd als: ‘de Hoge Raad heeft zo beslist’, maar dat is dus niet juist: het hof heeft zo be -
slist, en de Hoge Raad heeft die beslissing als aanvaardbaar beoordeeld – maar had dat met
de beslissing in de omgekeerde zin misschien ook kunnen doen. →
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Het ging in de drie hier bedoelde gevallen telkens niet om het dilemma waar wij
ons eerder mee bezig hielden: een rechtstreeks conflict tussen het boedelbelang
(in de vorm van de voor crediteuren gezamenlijk beschikbare middelen), en
‘(andere) maatschappelijke belangen’. Het ging daarentegen om een (belan-
gen)conflict tussen (de rechten van) een bepaalde crediteur en het boedelbelang
van de gezamenlijke crediteuren. Dat de curator bij dergelijke belangenconflic-
ten een taak heeft en keuzes moet maken, is evident. (In elk van deze gevallen
had de curator gekozen voor de oplossing die (ook) voor de boedel het voorde-
ligst was – maar waarbij wel nadeel voor een of meer individuele crediteuren
was ontstaan.) 

De vraag in hoeverre de curator, bezig met het behartigen van de boedel, daar-
bij ook belangen van individuele crediteuren moet respecteren (en, in voorko-
mend geval, aan de laatstgenoemde belangen voorrang moet geven boven de
belangen van de boedel), en de keerzijde van die vraag: wanneer handelt de
curator onzorgvuldig door aan de belangen van dergelijke crediteuren géén
voorrang te geven, is een wezenlijk andere dan de vraag of de curator (soms)
het boedelbelang mag (en dan vermoedelijk ook: moet) achterstellen bij maat-
schappelijke belangen die niet in de vorm van rechten van crediteuren geldend
worden gemaakt. De beslissingen die de Hoge Raad in het eerste kader heeft
gegeven (en die er trouwens in de eerste twee gevallen op neerkwamen dat de
curator juist (mede) gezien de meespelende maatschappelijke belangen, voor-
rang mocht geven aan het boedelbelang17) zeggen daarom maar weinig over wat
in het andere kader geldt. Uit die beslissingen mag dan ook – denk ik – niet
worden afgeleid dat de Hoge Raad partij heeft gekozen in de strijdvraag waar
dit artikel over gaat. 
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16. In HR 19 december 2003, NJ 2004, 293, rov. 3.5.2, houdt de Hoge Raad zich wat minder op
de vlakte: daar wordt overwogen dat het belang van doelmatige afwikkeling van het faillis-
sement in het algemeen niet tot de zwaarwegende belangen van maatschappelijke aard kan
worden gerekend.

17. Dat algemene maatschappelijke belangen gewicht in de schaal kunnen leggen bij de waar-
dering van de zorgvuldigheid van het gedrag van een betrokkene, is in allerlei varianten
denkbaar. Dat doet zich dan ook zeker niet alleen voor bij de beoordeling van het gedrag van
curatoren ten opzichte van belanghebbenden bij de faillissementsafwikkeling. Zie voor een
voorbeeld van heel andere aard HR 20 oktober 2006, NJ 2007, 3, rov. 3.6 – 3.7.8. 
De beleidsruimte van de curator bij zijn optreden in verband met de rechten/belangen van
individuele crediteuren werd onlangs overigens in een geval waarin geen beroep op ‘belan-
gen van maatschappelijke aard’ aan de orde was, inhoudelijk getoetst, zie HR 27 juni 2007,
RvdW 2007, 606, rov. 3.4 en 3.5. De afweging waarvan uit die overwegingen blijkt sluit,
denk ik, inhoudelijk aan bij de relevante overwegingen uit de drie in voetnoot 3 genoemde
arresten.
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Met deze gegevens voor ogen zal duidelijk zijn dat ik mij aansluit bij de ‘leer’
die zo kan worden samengevat, dat de curator géén afweging mag maken tus-
sen het belang van maximalisatie van de netto opbrengst voor crediteuren – ook
wel genoemd: het boedelbelang –, en eventuele andere belangen, in dier voege
dat die andere belangen voorrang zouden mogen krijgen boven het boedelbe-
lang. Dat geldt ook voor belangen die aan de kwalificaties ‘maatschappelijk’ en
‘zwaarwegend’ beantwoorden – wat overigens voor de verschillende belangen
die hiervóór als voorbeelden werden aangehaald, in het algemeen wel het geval
zal zijn.

Maar wat moet de curator dan aan met de aanwijzingen die uit de in voetnoot
3 aangehaalde rechtspraak blijken? Ik zou denken, tenminste drie dingen:
– ten eerste geldt, zoals op p. 8 en 9 hiervóór bleek, dat de curator dergelijke

belangen wél in aanmerking mag (en dan, vrees ik, ook: moet) nemen bij het
bepalen van zijn beleid bij individuele afwikkelingshandelingen. Dat mag er
dan niet toe leiden dat zulke belangen voorrang krijgen boven het algemene
boedelbelang; maar het betekent wel, dat een bepaalde beleidskeuze die
zonderdien misschien ten opzichte van bepaalde betrokkenen als ongeoor-
loofd/onrechtmatig zou moeten worden aangemerkt, door het meewegen
van dit belang kan worden ‘gelegitimeerd’. (Dat zal, zoals de eerste twee
arresten uit het aangehaalde trio illustreren, overigens vaak meebrengen dat
het boedelbelang wordt bevorderd, en dus juist niet ten achter gesteld.)

– ten tweede: binnen het kader van de algemene prioriteit van het boedelbe-
lang, bestaat een aanzienlijke speelruimte waarbinnen de curator ‘discretio-
nair’ – wat hier overigens betekent: met inachtneming van alle relevante
belangen – optreedt. Binnen die speelruimte is er volop plaats voor het
‘mee wegen’ van algemene maatschappelijke belangen (en als het zwaarwe-
gende belangen betreft, wegen die allicht zwaar).

– en ten derde: er bestaat een smalle marge waarbinnen tussen de betrokken
boedelbelangen en andere in het geding zijnde belangen een zodanig ver-
schil in gewicht bestaat, dat het niet te verantwoorden is om aan de boedel-
belangen voorrang te geven. De marge die ik hier bedoel, is vergelijkbaar
met die die art. 3:13 BW in lid 2 aangeeft: dusdanige disproportionaliteit
van belangen dat het niet aangaat, aan het lichter wegende belang voorrang
te geven. De faillissementspraktijk kent dat gegeven uit de vanouds gevoer-
de discussie over bezittingen van de gefailleerde met een geringe waarde
voor de boedel en een grote – vaak emotionele – waarde voor de gefailleer-
de. Dan mag een curator besluiten om aan het belang van de gefailleerde
voorrang te geven boven het – in een dergelijk geval veelal verwaarloosba-
re – boedelbelang. Iets dergelijks kan ook voorkomen in verband met (uiter-
aard: zwaarwegende) belangen van maatschappelijke aard.
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De zojuist verdedigde uitkomsten berusten in belangrijke mate op de keuzes die
besloten liggen in de huidige (faillissements)wet. Men vraagt zich dan natuur-
lijk af of men de keuzes waar die wet blijk van geeft, ook heden ten dage nog
aanvaardbaar vindt. Gaat het, anno nu, (nog) aan dat in faillissementen het
belang van de (gezamenlijke) crediteuren alle aandacht krijgt, en allerlei ande-
re – zwaarwegende – maatschappelijke belangen in de wachtrij (moeten) staan?

Sommigen – zie de in voetnoot 11 aangehaalde publicatie van Huls – vinden
van niet. Men denkt in die kring overigens niet over onverkort ‘binnenhalen’
van andere maatschappelijke belangen van allerlei aard: men denkt aan ver-
sterking van de impulsen voor ‘doorstart’ van ondernemingen of van gefail-
leerden die (overigens) een betere kans verdienen; én men denkt aan werkgele-
genheid. 

Zoals uit het op p. 4 en 5 gegeven overzichtje van de opvattingen in het bui-
tenland, en uit de in voetnoot 10 gegeven vindplaatsen al bleek, denkt men er
ook anders over. 

De Commissie Insolventierecht doet in haar rapport van juni vorig jaar geen
baanbrekende voorstellen voor heroverweging van de prioriteiten zoals de wet
die nu aangeeft, al wordt wel gepleit voor een beter regime voor reorganisatie
met het oog op ‘levensvatbare’ delen uit een failliete boedel (maar dat hoeft,
naar in de rede ligt, aan prioriteit van het crediteurenbelang niet in de weg te
staan).18

Zelf denk ik er net zo over als de laatstgenoemde bronnen. Als de samenleving
bepaalde (zwaarwegende) belangen de moeite van het behartigen waard vindt,
worden daarvoor specifieke middelen in het leven geroepen: bestuursrechtelij-
ke voorschriften, heffingen of subsidies, ruimte voor aftrekposten, etc. Dat
gebeurt dan, naar wij hopen, na zorgvuldige afweging van alle in aanmerking
komende belangen, op een doelmatige en effectieve manier.

Buiten dat kader staat het iedereen vrij om het zijne aan de bevordering van
‘goede doelen’ bij te dragen – als donateur of vrijwilliger, om de meest voor de
hand liggende manieren te noemen. Maar niemand is verplicht tot (een zeker
minimum van) bijdragen aan die doelen. 

Dan vraagt men zich af welke rechtvaardiging er kan bestaan om van faillisse-
ments-crediteuren wél een onvrijwillige bijdrage aan bepaalde doelen van
maatschappelijk belang te eisen – nog daargelaten de vorm waarin dat dan zou
moeten gebeuren. Want dat laatste lijkt mij een zelfstandig bezwaar tegen aan-
vaarding van een ‘altruïstische’ component in de beleidsbepaling van de cura-
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18. Kortmann, Advies Commissie Insolventierecht, TvI 2006, 34, p. 160 e.v.
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tor: hoe moet de curator dat doen? Willen we de behartiging van het ‘algemeen
belang’ inderdaad ‘onderbrengen’ bij de curator, of zouden daar, áls het die kant
op gaat, andere beslissers bij moeten worden betrokken? En hoe zit het met de
maatschappelijke ‘schaduwzijden’ waar ik op p. 5 hiervóór naar verwees? Wie
houdt die kant van de zaak in het oog?

Aan het slot een schuchtere vraag: brengt wat ik hiervóór heb neergeschreven
niet mee dat (ik vind dat) de Insolad-Praktijkregels de ‘andere zwaarwegende
belangen’ wat zwaarder en prominenter ten tonele voeren dan met het oog op
de toch wat ondergeschikte positie daarvan, misschien gewettigd is?
Ik denk dat ik er goed aan doe, het bij het stellen van de vraag te laten.

Tot besluit: ‘Daar naderde de opgewekte gestalte van Wammes Waggel over de
heuvel. Zijn knopenaanzetterij was zojuist failliet verklaard, en hij was dus op
zoek naar nieuwe broodwinning’. 

Ik citeer deze zinnen van Marten Toonder jammer genoeg uit het hoofd (en
dus waarschijnlijk niet correct) – ik heb niet meer kunnen vinden, waar ze zijn
neergeschreven.

Hoogstwaarschijnlijk heeft Toonder niet bedoeld, ons Wammes Waggel als
voorbeeld voor te houden. Zijn (ik bedoel Waggels, niet Toonders) blijmoedige
benadering van het faillissement mag ons intussen best tot voorbeeld strekken.
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Andere tijden: 
boedelafwikkeling in de 17e en 18e eeuw

MR. M. AUKEMA*

Inleiding

Het thema van deze bundel mag ook in een historisch perspectief worden be -
zien. Dit artikel gaat over de afwikkeling van faillissementen onder oud-vader-
lands recht. De periode die hier wordt geschilderd vangt aan met een tweeledi-
ge ontwikkeling. Ten eerste de delegatie van een deel van de overheidstaak aan
een speciaal daartoe opgericht lichaam (zo u wilt: een zelfstandig bestuursor-
gaan avant la lettre). En ten tweede een codificatie van het formele faillisse-
mentsrecht. De periode eindigt met de invoering van de Franse Code de Com -
merce in 1811, het einde van het oud-vaderlandse faillissementsrecht.

De afwikkeling van faillissementen is van oorsprong steeds een taak geweest
van de overheid. Locale overheid, want de steden kenden een grote mate van
autonomie. Die taak is altijd bij die overheid gebleven, tot in de huidige Fail -
lissementswet toe. Maar een ontwikkeling is zichtbaar waarbij de verworven
zelfstandigheid van dat speciaal opgerichte lichaam heeft geleid tot de bevoegd-
heid tot geschillenbeslechting en regelgeving op het gebied van de faillisse-
mentsafwikkeling.

Die lichamen zijn bijzondere kamers, in de 17e eeuw door de handelssteden in
Ne derland ieder voor zich opgericht. Dit heeft ertoe geleid dat de diverse Hol -
landse steden ieder een eigen, van elkaar verschillend, formeel faillissements-
recht ontwikkelden. Het Amsterdamse faillissementsrecht is van alle Hol landse
steden in de Gouden Eeuw als eerste gecodificeerd en bovendien redelijk goed
kenbaar uit de nu (nog) beschikbare archieven en overige bronnen. Dit artikel
beoogt een beschrijving te geven van de uitvoering van en het toezicht en de
controle op de afwikkeling van insolvente boedels in de 17e eeuw aan de hand
van die Amsterdamse faillissementswetgeving. 

Keizerlijke placcaten en costumen (1531-1643)

Het oud-vaderlandse locale faillissementsrecht nam als zodanig aanvankelijk
geen noemenswaardige eigen plaats in. De vermogensuitwinning was geregeld
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in het executierecht. Dat kende de mogelijkheid tot lijfsdwang om nakoming
(gijzeling) of betaling (apprehentie) af te dwingen: de schuldeiser kon zijn
schuldenaar gevangen zetten, aanvankelijk bij hem thuis, later in een over-
heidsgevangenis.1 Moreel verwerpelijk gedrag werd door de overheid bestreden
met strafrechtelijke sancties, maar die laat ik hier verder voor wat ze zijn. Er
zijn wel oude keuren bekend over de rechten van crediteuren2 uit bijvoorbeeld
1422 en 1530, maar de oudst bekende regeling die specifiek op het insolven-
tierecht ziet, is het plakkaat van 7 oktober 1531. Het is uitgebracht door Karel
V met als titel ‘rakende vercheijde saaken van de Policie’ met daarin een arti-
kel over ‘een remedie tegen de banqruerouten en fugitiven’. Op 4 oktober 1540
werd door Karel V het Eewich Edict uitgevaardigd, waarin een nieuw plakkaat
tegen ‘banckerouten’, aangezien de ordonnantiën uit 1531 onvoldoende waren
bijgehouden en onderhouden.3 Ook werd vastgesteld dat de bestaande regeling
te veel ten gunste van de schuldenaren werd uitgelegd en toegepast.4 De rege-
lingen hebben lange tijd gegolden in het hele land. 

In de steden binnen het rijk van Karel V was daarnaast eigen recht ontwikkeld
in de vorm van costumen: specifieke lagere regelingen binnen de overkoepe-
lende regeling van het Eeuwig Edict. Zo had de stad Antwerpen reeds een goed
ontwikkelde eigen regelgeving5 die in de Nederlanden in die tijd geen gelijke
kende: serieus privaatrechtelijke wetgeving die vergaand de verhoudingen tus-
sen personen regelde en de bestaande insolventieregelingen beschreef. Dat deze
costumen werking hebben gehad in de Nederlanden wordt in de gehele litera-
tuur aangenomen. Bewijs daarvoor wordt gevonden in een arrest van het Hof
van Holland, Zeeland en West-Friesland van 20 juni 1638.6
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1. Artikel 194 van de Instructie van het Hof van Holland en Zeeland van 1531 luidt: ‘… den
persoon van den gecondemneerden apprehenderen en die leyden gevangen ter naester goe-
der stadt ofte andere seeckere plaetse en die leveren den officier, dewelcke gheouden sal
wesen zijngevangnisse te leenen ende den voorsz. ghecondemneerde te bewaren tot sijnen
laste en tot koste van den impetrant oft van den executeur die dat begeeren sal’.

2. Moll p. 1.
3. welcke Ordonnantien niet bewaert noch onderhouden en zij geweest als ‘t wel van noode

hadde geweest
4. dat eenige hun vervordert hebben onse voorschreven Ordonnantien te gloseren ende inter-

preteren, anders dan men behoort, ten voordeele vanden voorsz Banckeroeten ende Fugitij -
ven.

5. Deze zijn meermalen opgeschreven, zoals in 1540 (beschreven in 16 titels), 1582 (72 titels)
en in 1609 (7 delen, welke in titels werden onderverdeeld).

6. En met name de overweging: ‘… daar in patria nostra en andere landen, (daer) de negotie
en koopmanschap vigeren’, arrest aangehaald in Loenius, Decisiën en Observatoriën, n. 88,
p. 565.
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Amsterdams faillissementsrecht (1643-1811)

Met de ontwikkeling van Amsterdam tot een grote handelsstad moet ook daar
een behoefte zijn ontstaan aan een meer specifieke crediteurenbescherming en
een regeling voor de gelijke behandeling van die crediteuren. 

Costumen

In Amsterdam was het faillissementsrecht ook costumier geregeld. Eerder heb
ik al gesteld dat een deel van de Antwerpse costumen ook in Amsterdam zal
zijn toegepast. In Antwerpen werd de failliete boedel in beginsel alleen door de
Ambtman beheerd zonder dat curatoren werden aangesteld, terwijl in Amster -
dam de schepenen de boedel in beheer namen en tevens curatoren aanstelden
die onder hun toezicht het beheer over de boedel moesten uitvoeren. Uit een
keur7 met als onderwerp ‘Van preferentie onder de crediteuren’ blijkt dat wan-
neer een persoon failliet was of insolvent was overleden, op verzoek van de cre-
diteuren door de Schepenen curatoren werden benoemd. Tot curator werd
benoemd één van de crediteuren of een andere ‘daartoe bekwame’ persoon,
waar schijnlijk een advocaat. De curator diende alle aangetroffen boedelactiva
binnen en buiten de stad in te nemen en daarvan een inventarislijst te maken.
De lijst werd gecontroleerd en geformaliseerd, want ze moest worden opgesteld
ten overstaan van de Schout en twee Schepenen, en te worden gezien door een
notaris en getuigen. De curatoren hadden de bevoegdheid de zaken te verkopen
onder de verplichting de ontvangen gelden in consignatie van de stad te storten.
Behoudens regels hoe om te gaan met voorrechten op de onderscheidenlijke
zaken en de verkoop van verpande zaken werden in deze regeling verder geen
bepalingen gewijd aan het optreden van de curatoren. Het is bekend dat cura-
toren een borgsom moesten betalen als zekerheid voor de doorbetaling van ont-
vangen gelden en dat zij met lijfsdwang tot nakoming van hun verplichtingen
werden gemaand. In eenvoudige geschillen over preferentie werd recht gedaan
door de Schepenen.

De Amsterdamse Ordonnantiën en de Desolate Boedelskamer

De algemene taken en werkzaamheden van de Schepenen werden met de groei
van de stad ook steeds verder uitgebreid. De taak van de Schepenen om in alle
zaken recht te spreken kwam daardoor onder druk te staan. Daarnaast ontwik-
kelde zich een kredietsysteem, waarbij crediteuren moesten kunnen vertrouwen
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7. G. Rooseboom, p. 182 en verder.
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in een regeling van de paritas die het systeem van ‘wie het eerst komt die het
eerst maalt’ zou moeten vervangen. 

De druk op de overheid werd verminderd met delegatie: de rechtspraak in ver-
zekeringszaken werd in 1598 al uitbesteed aan een apart college van assuran-
tiemeesters. In 1611 werd een Commissie voor kleine zaken opgericht (een
soort kantonrechter).8 In 1641 volgde de kamer voor zeezaken. En in 1643
volgde de oprichting van een insolventiekamer.9 Ook andere steden en overhe-
den stelden (later) lokaal faillissementsrecht te boek op deze wijze. 

Geen delegatie dus aan de bestaande rechtsprekende instanties, maar aan een
bijzonder nieuw opgericht overheidsorgaan. En dat kan ook weer niet verbazen,
nu dit overheidsorgaan (uiteindelijk) beheerder en bewaarder van alle insolven-
te boedels bleef: zowel van de boeken als de gelden als de schulden. Voor het
beheren en bewaren waren de bestaande rechtbanken niet uitgerust.

Het faillissementsrecht in deze periode van bijna tweehonderd jaar heeft haar
grondslag in een drietal ordonnantiën, waarvan de laatste de meest uitgebreide
is geweest. Op 6 november 1643 werd de ordonnantie voor de Desolate Boe -
dels kamer gepubliceerd. Op 12 november 1643 begonnen de bij deze ordon-
nantie benoemde Commissarissen hun functie uit te oefenen. De ordonnantie in
deze vorm heeft met diverse wijzigingen10 maar heel kort gegolden, namelijk
tot 1659. Deze eerste ordonnantie is nooit geformaliseerd door middel van
octrooi door de Staten van Holland en Zeeland, en moet daarmee worden
geduid als gewoonterecht. Wel formeel goedgekeurd is de opvolgende ordon-
nantie uit 1659.11 Deze regeling heeft (118 jaren) lang gegolden tot 17 januari
1777.12 De derde en laatste ordonnantie heeft gegolden tot de invoering van de
Franse Code de Commerce in 1811. In 1809 werd nog een nieuwe tekst voorge-
steld, maar deze heeft nooit kracht van ordonnantie gekregen. De ordonnanties
golden slechts voor de stad Amsterdam. Ter uitvoering van de ordonnanties kon-
den nadere in structies worden gegeven die werden vastgelegd. 

16

8. Voor geschillen tot f 40 later verhoogd tot f 600.
9. Al op 30 januari 1627 had de Vroedschap een commissie van drie heren verzocht een con-

cept van ordonnantie samen te stellen.
10. Moll, p. 22 en 23; Polak-Wessels hanteert andere data in par. 1039.
11. Gearresteerd 2 april 1659, tekst te vinden in het Groot Placaet-Boeck, deel IV, p. 479 en ver-

der.
12. Gearresteerd 30 januari 1777.
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Bij de Desolate Boedelskamer waren naast de Commissarissen13 werkzaam een
Secretaris, een Boekhouder, een Contra-Boekhouder, een Assistent-Boekhou -
der tevens Kassier, een Eerste Commies, de Rekenmeester, Klerken (twee in het
begin, later uitgebreid), Bewaarders, Directeur en Onder-Directeur van het
Pakhuis en nog wat andere functionarissen.

De Boedelskamer kende een eigen zelfstandige begroting en was voor haar
inkomsten afhankelijk van een stadrecht ter hoogte van een half procent van het
bij akkoord aangeboden bedrag, tot één procent van de opbrengst van de ver-
kochte zaken bij insolventie. Daarnaast verkreeg de Boedelskamer een grote
inkomstenbron in het tegen rente uitlenen van de bewaarde gelden aan onder
andere de stad Amsterdam. Met dit laatste ontstond feitelijk een beloning voor
het met vertraging uitbetalen van gelden aan de crediteuren van de desolate
boedels.

In 1811 werd bij invoering van de Code de Commerce besloten tot liquidatie
van de Desolate Boedelskamer. De Commissarissen werden benoemd tot liqui-
datoren, in 1835 legden zij rekening en verantwoording af, in 1852 werden alle
stukken gearchiveerd.

Geen van de drie ordonnantiën maakte een onderscheid naar kooplieden en
niet-kooplieden. Zodra bekend werd dat iemand niet in staat bleek om zijn
schulden te voldoen, diende de Commissie zich over de boedel te ontfermen
door zich naar het huis van de schuldenaar te begeven.14 Tenzij de schuldenaar
de onwaarachtigheid van zijn schulden bewees, verkeerde hij door het zich ont-
fermen van de Commissie over zijn boedel in staat van faillissement. Com -
missarissen werden benoemd door de President van de Commissie. Zij dienden
de boedel en boeken van de schuldenaar te verzegelen. 

17

13. Bij aanvaarding van hun ambt werd in 1795 werd de volgende eed afgelegd door de
Commissarissen (Moll, p. 214) waarbij ook hun integriteit wordt beloofd: ‘Ik beloove in de
teegenwoordigheid van een Alwetend God, aan wien ik eenmaal niet slegts van mijn daden,
maar zelfs van derzelver bedoelingen reekenschap zal moeten geeven, dat ik in de mij opge-
draagen Post, mij als een Man van Eer van mijnen Plicht zal kwijten, dat ik der Desolaten
Boedelen Goederen en zaaken, trouwelijk en naar al mijn vermogen en beste weeten, zal
regeeren en bewaaren, als mijne eigene goederen, en alles zal doen en bezorgen, tot bescher-
ming derzelver Boedels en goederen, , dat een getrouw opziender en verzorger van Desolate
Boedels schuldig is te doen, volgens de Tijdelijke ordonnantie van de desolate Boedels, en
mij alzoo zal trachten waardig te maken het vertrouwen, hetwelk de Representanten van het
Volk van Amsterdam door derzelver keuze in mij gesteld hebben’.

14. Artikel IV Ord. 1659, zodra een insolvente boedel wegens het afsterven of failleren van
enige persoon hen ‘ter ore’ kwam. 
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Verzegeling
Het faillissement werd dus geopend met de verzegeling van de aangetroffen
boedel, behalve dat deel dat noodzakelijk was voor het eerste levensonderhoud.
Deze verzegeling werd zonodig deels weer opgeheven en de onverzegelde boe-
del werd geïnventariseerd. 

Sequestratie
In de laatste ordonnantie werd na de inventarisatie direct een crediteurenverga-
dering gehouden om maatregelen in het belang van de boedel te bespreken. Op
deze vergadering werden sequestoren benoemd, bij voorkeur uit de crediteuren,
maar ook anderen (advocaten) konden worden benoemd. In deze fase van se -
questratie werden de boeken geïnventariseerd en overgebracht naar de Desolate
Boedelskamer. De Commissarissen waren verplicht direct na de verzegeling de
bank te informeren zodat de tegoeden van de schuldenaar werden bevroren.
Tevens werd een postblokkade ingesteld. De zaken en vorderingen werden door
de sequestoren in bezit genomen en moesten worden afgedragen aan de Boe -
delskamer. Deze verplichting tot afdracht schijnt veelvuldig15 te zijn geschon-
den, met schrapping van de lijst van benoembaren en ontzegging van loon tot
gevolg. Aan de schuldenaar werd een klein inkomen betaald voor de hoogst
noodzakelijke onkosten. Handgereedschappen, nodig voor uitoefening van het
handwerk of uitoefening van de fabriek werden hem weer ter hand gesteld.
Indien de schuldenaar voldoende borg kon stellen werd hij zelfs weer in het be -
zit van de gehele boedel gesteld.

In deze periode was nog geen sprake van formele of openbare insolventie, maar
van een verdekte voorfase voor onderzoek naar de mogelijkheden van een ak -
koord en een uitstel van verdere executiemaatregelen. Na afronden van deze
fase bestonden slechts twee mogelijkheden: akkoord of insolventie.

De eerste twee ordonnantiën kenden de sequestratie slechts informeel. De
schuldenaar had namelijk gedurende een beperkte periode het recht om een
akkoord aan te bieden aan zijn schuldeisers.

Akkoord
De schuldenaar kreeg vier tot zes weken de tijd voor het aanbieden van een
akkoord. Die tijd kon ter discretie van de Commissarissen worden verlengd. Na
sluiten en goedkeuring van het akkoord en na verstrekken van voldoende zeker-
heid voor de nakoming werd de schuldenaar weer in bezit van zijn boedel gesteld.
De bemoeienis van de Boedelskamer met de boedel zelf eindigde dan. Controle
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op de naleving van het gesloten akkoord (dat afbetaling in termijnen kon inhou-
den) bleek zeer lastig. Niet in de laatste plaats aangezien de voor het akkoord
noodzakelijke gelden aan de sequestoren werden voldaan, terwijl de uitbetaling
via de Boedelskamer diende te gebeuren. Pas in 1777 werd bepaald dat die gel-
den door de schuldenaar direct aan de Boedelskamer moesten worden voldaan.

Insolventie
Indien binnen een maand na het in beheer nemen van de boedel geen akkoord
tot stand was gekomen, werd de boedel insolvent verklaard. Dit gebeurde op de
eerste zitting nadat vier weken waren verstreken. Op deze zitting, die op een
woensdag moest worden gehouden, waren zowel de Commissarissen als de ge -
deputeerde Commissarissen aanwezig. Nadat de boedel insolvent was verklaard
dienden de sequestoren een lijst van ontvangen gelden op te stellen, welke lijst
mee werd ondertekend door de gesequestreerde. De gelden dienden aan de Re -
ken meester van de Boedelskamer te worden afgedragen. De door hen ge maakte
kosten en uitgaven werden opgegeven aan de Commissarissen die de Kassier
machtigden deze kosten uit te betalen. Daarmee eindigde het functioneren van
de sequestoren.

Een akkoord was ook nu nog wel mogelijk, maar alleen bij unanimiteit van
alle crediteuren. Een akkoord was niet meer mogelijk indien de schuldenaar tij-
dens de sequestratie niet te goeder trouw was geweest of zijn verplichtingen uit
hoofde van de ordonnantie niet was nagekomen.

Al kort na de inwerkingtreding van de ordonnantie werd de Boedelskamer
geconfronteerd met lege boedels, waarbij de gerechtskosten hoger zouden zijn
dan het actief van de boedel. Eén van de oplossingen die in de praktijk werden
gevonden bestond uit het verlengen van de sequestratie totdat meerdere kleine
boedels samengevoegd konden worden met benoeming van één curator en het
plaatsen van één advertentie en verdere kennisgevingen. Met name de adver-
tentiekosten waren zeer hoog, vanwege de frequente plicht tot publiceren van
allerhande procedurele gegevens in de Hollandsche en Fransche Amsterdam -
sche Couranten. Uit hoofde van de ordonnantie moest in elke insolventie liefst
32 maal worden geadverteerd. Bij lege boedels werden de verliezen gedragen
door de kas van de Boedelskamer.

De ordonnantie schreef voor dat de sequestoren altijd tot curatoren werden
benoemd. De Commissie week daar in de praktijk regelmatig van af door in de
plaats van een sequestor (die tevens crediteur was) een bezoldigd curator te
benoemen. In grote boedels werd vaak nog een boekhouder benoemd voor het
nazien van de boeken. Daarnaast mochten de curatoren één of meerdere bedien-
den van de schuldenaar in dienst houden ten behoeve van de verdere liquidatie
van de boedel. Dit schijnt tot klachten aanleiding te hebben gegeven, omdat de
kosten van afwikkeling in de ogen van de crediteuren een te groot deel van de
boedel opsoupeerden.
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De crediteuren dienden hun vordering ter verificatie mondeling in en waren
verplicht die met een eed te versterken: die te Amsterdam deden dat ter zitting
ten overstaan van de Commissarissen, die van buiten Amsterdam deden dat ten
overstaan van de rechter in hun woonplaats, die de verklaring vervolgens toe-
zond aan de Boedelskamer. Tegenspraak van een enkele crediteur was niet
mogelijk, tenzij zijn betwisting door schuldenaar of curatoren werd gedeeld. 

De verkoop werd geleid door de Conciërge of Vendumeester. Die kreeg voor
zijn inspanningen een vergoeding van 5% van de opbrengst, gebaseerd op ge -
woonte. De Conciërge diende borg te stellen voor de zekerheid tot betaling van
de door hem gehouden grote sommen geld. Feitelijk steeg door alle kosten de
vergoeding in de praktijk tot 10% van de opbrengst. Ter beurze genoteerde effec-
ten mochten onderhands worden verkocht, nu hun waarde bleek uit de prijscou-
ranten. Onroerende zaken werden ten overstaan van de Schepenen door de
Conciërge verkocht, maar de opbrengst hiervan schijnt door de geringe infor-
matie welke aan gegadigden werd verschaft, zeer laag te zijn geweest. Met
machtiging van de Commissarissen mochten de curatoren ook onderhands ver-
kopen mits de 5% maar aan de Conciërge werd betaald. Vanuit de boedel mocht
huisraad, noodzakelijk voor een minimaal huishouden en dus niets van weelde,
onderhands worden verkocht aan familieleden van failliet. De overige goederen
dienden binnen 6 weken te worden verkocht. Bestond de boedel uit gereed-
schappen van een ambachtsman, dan mochten deze aan hem worden verkocht
voor de onderhandse waarde. Hadden de gereedschappen geen waarde, dan
mochten ze zelfs om niet worden afgestaan. Na de verkoop werd een lijst van
verkochte zaken met de opbrengst gedeponeerd ten kantore van de curator. Ook
werd de lijst ingeschreven in een boek van verkochte zaken bij de Boedels kamer. 

De schuldenaar kon een beloning van 3% over de opbrengst van de boedel
ontvangen bij 20% of meer uitdeling. Bij 50-75% uitdeling kon de failliet 6-
10% ontvangen. In alle gevallen met een maximum van 10.000 gulden. Het -
geen na verdeling resteerde aan gelden verdween in de kas van de Boedels -
kamer. Crediteuren dienden borg te stellen voor de terugbetaling van ten on -
rechte ontvangen gelden.

In de ordonnantie van 1659 was niet bepaald dat van de insolvent-verklaring
mededeling moest worden gedaan aan de crediteuren (waardoor ook geen dure
advertentiekosten werden verschuldigd, maar waardoor wel groot nadeel kon
ontstaan voor de crediteuren). Eerste diende de boedel te gelde worden ge -
maakt, en pas nadien konden crediteuren hun vorderingen indienen. De op -
roeping voor de vergadering van crediteuren kon nog niet in een regelmatig ver-
schijnende krant worden gedaan (die bestonden niet). Die te Amsterdam wer-
den opgeroepen middels citatie, over te brengen door de Klerk van de Boedels -
kamer. Die van buiten Amsterdam werden opgeroepen door weetbrieven. De
onbekende crediteuren werden opgeroepen door middel van biljetten aan de pui
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van het stadhuis. Op de vastgestelde comparitiedag werden de ingediende vor-
deringen nagezien. Elk der crediteuren kon andere vorderingen betwisten:
indien de Commissarissen hen niet konden verenigen volgde uitspraak door de
Commissarissen. Beroep tegen deze uitspraak was mogelijk bij de Schepenen.

De liquidatie van boedels werd in de ordonnantie van 1643 slechts één enkel
artikel geregeld. Indien niet binnen 6 weken een akkoord werd aangegaan
moesten curatoren worden benoemd. Voorafgaand aan de benoeming werden de
crediteuren gehoord. De insolventverklaring werd, evenmin als bij de ordon-
nantie van 1659, publiekelijk gemaakt. Zelfs werden de crediteuren niet opge-
roepen om hun schuldvorderingen in te dienen en te laten toetsen. Iedere credi-
teur moest zich, na gehoord te hebben van de insolventie, dus maar melden bij
de Commissarissen. Van een crediteurenvergadering was geen sprake, en dus
ontbrak ook de mogelijkheid voor crediteuren om over en weer vorderingen te
betwisten: de namen en het aantal van de crediteuren was immers onbekend. De
goederen dienden zo snel mogelijk te worden verkocht, de onroerende ten over-
staan van de Schepenen. De roerende zaken werden onderhands of openbaar
verkocht. Onderhandse verkoop mocht geen nadeel toebrengen aan Conciërge
en Secretarissen, waarbij gold dat zij altijd 5% van de opbrengst dienden te ont-
vangen. Zaken met mogelijk toekomstige hogere waarde mochten worden op -
geslagen. Ontvangen gelden moesten de curatoren aan de Commissarissen ter
hand stellen, die ze moesten beheren. Elk half jaar moesten de Commissaris sen
repartitie houden en de aanwezige gelden pondspondsgewijs verdelen; de pre-
ferente schulden werden eerst betaald. De crediteuren konden hun gelden niet
daadwerkelijk ontvangen alvorens zij ter Secretarie van de stad voldoende cau-
tie hadden gesteld voor de teruggave van de verdeelde penningen, mochten zich
crediteuren met een sterker recht hebben gemeld. Concurrente crediteuren
hoefden slechts éénmaal cautie te stellen voor alle toekomstige uitdelingen uit
het faillissement. Crediteuren met een vordering van minder dan 12 gulden wa -
ren vrijgesteld van cautie. Openbare organen en kerkgenootschappen waren
eveneens vrijgesteld van cautie. Betaling werd gedaan door middel van een
schriftelijk aan de individuele crediteur gerichte assignatie van de Commissa -
ris sen waarna de crediteur schriftelijk kwitantie verleende.

De plichten van de curatoren

We hebben gezien dat curatoren volgens het costumiere recht werden benoemd
door de Schepenen. Curatoren werden na de oprichting van de Desolate
Boedelskamer benoemd door de Commissarissen. Zij werden niet meer gerek-
ruteerd uit de crediteuren, maar werden gekozen uit personen, die enige rechts-
kennis hadden en niet in dienst waren van de Boedelskamer. De plichten van de
curatoren werden uitgewerkt in instructieën van de Desolate Boedelskamer,
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waarvan de oudst bekende dateert van 1676.16 Eerdere aanwijzingen zullen zijn
opgenomen in het register van resolutieën van de Commissarissen. 

Gewoonlijk was in Amsterdam een bestand van 4 tot 8 curatoren beschikbaar
voor benoemingen. De curatoren die reeds voorafgaand aan de oprichting van
de Desolate Boedelskamer waren benoemd dienden binnen 6 weken na inwer-
kingtreding van de ordonnantie rekening en verantwoording af te leggen aan de
opgerichte Kamer over de door hen tevoren reeds beheerde boedels, op straffe
van boete of zelfs gijzeling. 

De loontrekkende vaste curatoren waren verplicht borg te stellen tot zekerheid
van een juiste nakoming van het beheer. Die borgen werden naar goeddunken
vastgesteld door de Commissie, en liepen op tot f 6000. Borg was in die tijd het
meest gebruikelijke middel om sommen geld van anderen te beschermen tegen
misbruik of insolventie van de bewaarder van die gelden. 

Artikel 10 van de ordonnantie van 1643 kende een klachtrecht jegens curatoren
toe aan crediteuren. De Commissie kon beterschap bevelen en schorsen of ont-
slaan. Artikel 15 bepaalde dat alle ontvangen penningen door de curatoren
omgaand dienden te worden afgedragen aan de Commissie, maar deze instruc-
tie kon niet voorkomen dat (snelle) afdracht in de beginjaren van de Boedels -
kamer regelmatig achterwege bleef noch dat boedelactief regelmatig voor eigen
doeleinden werd benut.17

Daarnaast bestond een resolutie over het inzien en controleren van de rekening
en verantwoording. 

De instructie voor de curatoren van 24 januari 167618 is de oudst bekende vast-
legging van uitvoeringsrichtlijnen. Ze begint ermee dat de curator zich diende
in te spannen om de boekhouding, voorzover die nog niet aan de Boedelskamer
was overhandigd, zo spoedig mogelijk in handen te stellen van de Commissie.
De Boekhouder19 zou die boekhouding20 dan op orde brengen teneinde daaruit
een balans21 op te maken. Indien geen boekhouding werd bijgehouden of deze
bleek te zijn verdwenen, diende de curator daarvan melding te doen zodat het

22

16. Bijlage D in Moll, t.a.p.
17. Moll, p. 145 en 148, die claimt gevallen te hebben gelezen in de notulenboeken van de

Commissarissen.
18. Resolutie van Commissarissen I, f.23.
19. Of iemand anders in opdracht.
20. In deze periode al bestaande uit rekeningen (bijgehouden in aparte boeken), welk geheel van

rekeningen tezamen het grootboek vormt.
21. Ik zal deze hierna ook wel boedelbalans noemen.
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inboeken van ontvangen rekeningen kon worden gedaan zonder te hoeven
wachten op de door de Boekhouder op te stellen beginbalans van de boedel. De
boedeladministratie bleef dus een taak van de Boedelskamer.

De opgemaakte balans werd in gewaarmerkte kopie aan de curator verstrekt
met volmacht om de daarop vermelde debiteuren te incasseren. De incasso van
die vorderingen diende uiterlijk binnen twee maanden te zijn afgerond, waarna
de vorderingen weer ter hand gesteld moesten worden aan de Commissie.22 In
166323 was bepaald dat bij het eindverslag nog niet geïncasseerde vorderingen
van maximaal zes guldens mochten worden afgeschreven; indien na het einde
van de insolventie toch nog betaling werd verkregen, mocht de curator deze
behouden. De incasso bestond eruit dat de curator debiteuren zo mogelijk dage-
lijks diende te ontbieden naar de Boedelskamer teneinde aldaar betaling te vor-
deren. De incassowerkzaamheden van de curator ten aanzien van debiteuren
van buiten de stad moesten blijken uit een kopijboek, waarin de verzonden brie-
ven aan debiteuren werden opgenomen. Indien debiteuren de vordering bestre-
den, had de curator geen zelfstandige bevoegdheid een korting toe te staan:
daarover beslisten de Commissarissen. Het besluit daarover werd weer in de
boedeladministratie opgenomen opdat de curator gedéchargeerd werd voor het
deel waarmee de vordering werd verkocht en de debiteur voor hetzelfde deel
kon worden gekweten. 

Direct na inventarisatie van de meubelen en huisraad die werden aangetroffen
in de boedel, diende de curator met een afschrift van de inventarislijst aan het
werk te gaan om de zaken te verkopen. Van die verkoop werd in de balans aan-
tekening gedaan en verantwoording afgelegd.

Aan de balans diende natuurlijk een nauwkeurig bijgehouden crediteuren- en
debiteurenlijst te worden gehecht.

De Instructie van 1676 beschrijft in twee artikelen24 de wijze waarop de balans
moest worden ingericht. Uit deze artikelen blijkt dat een Capitaal Boeck25 werd
bijgehouden door de Boekhouder. In dit grootboek werden volgens de inventa-
rislijst alle goederen opgesomd en werd voorts de eerder genoemde boedelba-
lans opgenomen. Ook indien geen activa werden aangetroffen werd dit opge-
nomen. Bij liquidatie van de boedel diende achter elk ingeschreven goed te

23

22. Verlenging van de termijn was wel mogelijk.
23. Resolutiën van Commissarissen, I, f.12 (Moll, 148).
24. 8 en 9.
25. Een grootboek, onderverdeeld in rekeningen, die elk een hoofdletter (Capitaal) als titel heb-

ben. 
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worden gemeld op welke wijze was beschikt over het goed: verkoop, teruggave
of wat dies meer zij. Het Capitaal Boeck bevatte aldus de geschiedenis van elk
boedelgoed ter controle door Commissarissen en crediteuren. Achter elke
balanspost diende ten behoeve van de Commissarissen nauwkeurige verwijzing
naar het rekeningenboek te worden gedaan. Vanzelfsprekend werd ook het sala-
ris van de curator opgenomen. Nagekomen baten moest de curator aan de secre-
taris van de Boedelskamer meedelen die ze in de balans en inventarislijst op -
nam.

De curator zelf diende nauwkeurig rekenschap te geven over zijn eigen admi-
nistratie. Daartoe diende hij een apart register bij te houden van de specifieke
boedel die hij beheerde, dat hij op verzoek van de Boedelskamer diende te
tonen aan de Commissarissen. In dat register werd elke afzonderlijke ontvan-
gen betaling opgenomen, met een nauwkeurige beschrijving van de datum, het
bedrag en de persoonsgegevens van de betaler met verwijzing naar de balans-
post waarop de betaling betrekking had. De curator kon tot een hoogte van 15
guldens zelfstandig uitgaven doen die hij in zijn administratie bijhield. Bij be -
talingen van meer dan 15 guldens was machtiging van de Commissarissen
noodzakelijk, bij gebreke waarvan de curator het recht op vergoeding verloor.

De curator diende ontvangen gelden bij eerste gelegenheid aan de Boedels -
kamer af te geven onder opgave op welke boedel en op welke balanspost de
betaling betrekking had.

Indien de curator bijstand of advies nodig meende te hebben van een advocaat
of procureur had hij voorafgaande instemming nodig van de Commissarissen
die aanwezen welke advocaat daarvoor moest worden ingeschakeld.

Over de beloning van de curator gingen de artikelen 23 tot en met 28: daarover
hierna meer. 

Ook het risico van overlijden van de curator was geregeld. De opvolgende cura-
tor diende alvorens zich in te laten met zijn taken rekening en verantwoording
te vorderen van de weduwe of erfgenamen. Bij welslagen hiervan werden de
weduwe en erfgenamen door de opvolgende curator gedéchargeerd en werkte
de opvolgende curator door in de administratie van de overledene. Was de op -
volgende curator van mening niet ‘met gerustheijt’ de afwikkeling over te kun-
nen nemen en de weduwe en erven te kunnen déchargeren, dan werd vermeld
dat hij slechts verantwoordelijk was voor zijn werkzaamheden vanaf de dag van
opvolging.
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Over de beloning van de sequestoren en curatoren 

Onder het oude costumiere recht werd de beloning net als nu vastgesteld naar
goeddunken van de benoemende instantie.

Volgens de instructie uit 1676 ontving de curator per handeling een vast sala-
ris, voor iedere termijn of aanwezigheid 12 stuivers. De Boedelskamer had da -
gelijks zitting en oorspronkelijk dienden curatoren dagelijks aanwezig te zijn;
slotbepaling artikel 31 luidde namelijk dat om aan de Commissarissen alle
nodige inlichtingen te kunnen geven en snelle afwikkeling mogelijk te maken,
de curatoren aanwezig moesten zijn op elke dag dat de Commissarissen werk-
zaam waren, behoudens schriftelijk consent. Werd de curator tevergeefs ge -
zocht dan verbeurde hij de eerste maal 6 en volgende keren 12 stuivers. Liet de
curator meermalen in een week of kort daarna verstek gaan, dan werden hem
gedurende vijf weken geen nieuwe boedels toegewezen of konden de Commis -
sarissen andere maatregelen treffen. Voor het geven van gewone inlichtingen of
doen van mededelingen26 aan de Commissarissen mocht slechts de helft wor-
den gerekend. Voor reizen buiten de stad werd daggeld met reiskosten vergoed
van maximaal vier guldens per dag vermeerderd met de kosten van schuit- of
wagenvracht, maar dat bedrag kon ter discretie van de Commissarissen worden
verhoogd of verlaagd. Daar waar mogelijk moest de curator aangeven op welke
boedelgoederen de uitgegeven kosten zagen opdat bij de verdeling van die kos-
ten daarmee rekening kon worden gehouden. Het salaris en de onkosten kon-
den per kwartaal worden gedeclareerd bij de Boedelskamer. De curator mocht
daarbij niet consolideren, maar moest per aparte boedel afrekenen.

In een resolutie uit 180527 werd de systematiek gewijzigd. Vanaf dat moment
verkreeg de curator een percentage van het aangebodene bij een akkoord of een
percentage van de uitdeling aan de concurrente crediteuren. In het laatste geval
ontvingen curatoren van de preferente crediteuren de helft van het percentage.
Het percentage liep af van 5,5% over de eerste 300 guldens, tot 1% over de
sommen boven 100 000 guldens. 

Tot slot

De wijze waarop de faillissementsafwikkeling is geregeld in de 17e en 18e eeuw
is op vele gebieden nog terug te vinden in onze hedendaagse wet- en regelge-
ving. De veel gehoorde thema’s op het gebied van de integriteit van de faillis-
sementsafwikkeling (snelheid van de afwikkeling, omvang van de kosten,
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betrouwbaarheid van de hoofdrolspelers bij afwikkeling) waren ook in deze
periode onderwerp van zorg en van regelgeving. Hierboven heb ik de wijze
waarop de afwikkeling was geregeld kort samengevat, waarbij deze thema’s alle
aan bod zijn gekomen. 

De gespecialiseerde zelfstandige Boedelskamer vinden we in de huidige regel-
geving niet meer terug, en gelet op de wel gehoorde klacht over de onderbezet-
ting en gebrek aan kwaliteit bij de huidige faillissementskamers zou dat jam-
mer genoemd kunnen worden. Daar staat tegenover dat de kosten van faillisse-
mentsafwikkeling zonder omvangrijke Boedelskamer goedkoper moet zijn dan
mét een dergelijk apparaat. Over de snelheid durf ik niet te oordelen.

Over de integriteit der curatoren kan ik niet anders dan concluderen dan dat de
zorg daarover en bewaking daarvan van alle tijden is. Een belangrijk verschil
met de huidige tijd tref ik aan in de bijhouding van de boedeladministratie. Toen
werd de administratie bijgehouden door de Boedelskamer en werden de muta-
ties door de curator aangereikt. Tegenwoordig is de curator zelf degene die een
administratie voert (of niet) en slechts verslag daarvan doet. Dit impliceert een
betrouwbaarder regeling ten tijde van de Boedelskamer, maar het staat wel vast
dat ook deze regeling ruimte heeft gelaten voor het ontstaan van klachten en ge -
brek aan transparantie. De boedelopbrengsten werden beheerd door de Boe -
dels kamer zelf, en dat is niet altijd voordelig geweest voor de crediteuren aan-
gezien de vruchten van de bewaarde gelden op gingen in de begroting van de
organisatie en de snelheid van uitbetaling niet groot lijkt te zijn geweest.

Het risico van het verdwijnen van ontvangen gelden in het vermogen van de
curatoren was groot maar werd afgedekt door borgstellingen. Een groter risico
lijkt te hebben bestaan in het gebrek aan inzicht in de ontvangen gelden en
opbrengsten, nu veel aandacht is besteed aan de wijze waarop de curatoren ver-
antwoording dienden af te leggen. Of dat adequaat was geregeld moet hier in
het midden blijven.
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De procederende (kantoorgenoot van de) curator; 
een blik vanuit de D&O verzekeringspraktijk

MR. M.L.S. KALFF*

Inleiding

Op 10 mei van dit jaar stond een artikel in het NRC over het faillissement van
Van der Hoop.1 Volgens het bericht kondigden gedupeerde klanten van de in -
middels failliete Van der Hoop bank (verenigd in de stichting met de toepasse-
lijke naam: ‘Hoop-verlies’) een procedure aan tegen De Nederlandsche Bank.
De Nederlandsche Bank zou volgens de stichting medeverantwoordelijk zijn
voor het verlies van de miljoenen Euro’s die de klanten aan Van der Hoop had-
den toevertrouwd.

Verderop in het artikel wordt melding gemaakt van nog meer ‘juridische ge -
vechten’ zijn uitgebroken na het faillissement: curatoren van de bank hebben
aangifte van fraude gedaan en bereiden klachten en aansprakelijkstellingen
voor tegen de accountant van de bank.

Dan volgt een passage over de directie: 

‘Dat hij [advocaat van de stichting Hoop-verlies, MK] zijn pijlen op de toe-
zichthouder mikt en niet op de voormalige directie had hij eerder al eens
verklaard. Daar valt niks te halen. De voormalige directie van Van der Hoop
was niet tegen bestuurdersaansprakelijkheid verzekerd.’2

In deze bijdrage wil ik een aantal kanttekeningen plaatsen bij de praktijk waar-
bij curatoren (voormalige) bestuurders en commissarissen aansprakelijk stellen
voor – kort gezegd – het boedeltekort als gevolg van het door hen gevoerde be -
leid respectievelijk (het ontbreken van) het daarop uitgeoefende toezicht.3 Deze
kanttekeningen worden geplaatst vanuit de ervaringen die op kantoor zijn opge-
daan in de D&O verzekeringspraktijk.
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Richtsnoeren voor de curator bij de aansprakelijkstelling van 
bestuurders en commissarissen

Als gevolg van de faillietverklaring is de curator – met uitsluiting van het
bestuur – belast met het beheer en de beschikking over het tot het faillissement
behorende vermogen.4 In dat vermogen bevindt zich mogelijk een vordering
van de vennootschap op bestuurders en commissarissen ingevolge art. 2:9 BW.
Daarnaast bevindt zich in dat vermogen mogelijk een exclusieve, door de cura-
tor te vervolgen, vordering op bestuurders en commissarissen op basis van de
Derde Misbruikwet (o.a. art. 2:138/2:248 BW).5 Beide vorderingen zijn erop
gericht de schade die de failliete rechtspersoon of haar schuldeisers heeft/heb-
ben geleden als gevolg van de handelswijze van bestuurders en commissarissen
te vergoeden.

Een van de wettelijke taken van de curator is het vereffenen van het vermogen
van de failliet. In dat kader dient de curator een besluit te nemen of hij tot aan-
sprakelijkstelling van bestuurders en commissarissen overgaat en of hij ter zake
bereid is een procedure te voeren. Daarbij wordt algemeen aangenomen dat de
curator in eerste instantie de belangen van de gezamenlijke faillissements-
schuldeisers heeft te dienen. Het gaat dan om zowel pré-faillissementsschuldei-
sers als boedelschuldeisers. Over de vraag of daarnaast nog andere belangen
een rol zouden kunnen of moeten spelen en hoe deze belangen zich dan ver-
houden met de belangen van de schuldeisers wordt verwezen naar andere bij-
dragen in deze bundel. 

De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de
failliete boedel en dus op de curator.6 De rechter-commissaris houdt dus ook
toezicht op de hier bedoelde beslissing van de curator ten aanzien van het wel
of niet aansprakelijk stellen van bestuurders en commissarissen en het betrek-
ken van hen in een procedure.7 Naast dit algemene toezicht dient de rechter-
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commissaris toestemming te verlenen aan de curator voor het instellen van een
procedure.8

Dit door de rechter-commissaris uit te oefenen toezicht vervult bij het instellen
van de art. 2:138/2:248 BW vordering overigens nog een bijzondere rol. In dit
verband wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 7 september
1990 (Den Toom/De Kreek) en de daarin opgenomen verwijzingen naar de
wets geschiedenis bij het totstandkomen van de Derde Misbruikwet.9 In het ar -
rest heeft de Hoge Raad expliciet aangegeven dat waar het een art. 2:138/2:248
BW vordering betreft het toezicht van de rechter-commissaris een waarborg
vormt om te ruime (en dus ongewenste) gevolgen van de acties van curatoren
in te perken. 

‘(…) schept art. 248 in geval van faillissement van een BV een bijzondere
aansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling van iedere bestuur-
der voor de schulden van de vennootschap – voor zover deze niet door ver-
effening van de overige baten kunnen worden voldaan –, een aansprakelijk-
heid jegens de boedel die aanmerkelijk verder gaat dan die voor door eigen
gedragingen veroorzaakte schade. (…) De waarborg tegen onredelijke con-
sequenties van een en ander ligt in de aan de rechter in lid 4 toegekende
matigingsbevoegdheid, alsmede – zoals het hof ook overweegt – in de
omstandigheid dat de curator zijn bevoegdheid uitoefent ten behoeve van de
gezamenlijke schuldeisers en zulks doet onder toezicht van de rechter-com-
missaris aan wie hij over de wijze waarop hij van zijn bevoegdheden uitoe-
fent, verantwoording schuldig is.’10

Anders gezegd: art. 2:138/2:248 BW geeft de curator een bijzondere bevoegd-
heid met in potentie vergaande consequenties. Eventuele onredelijke conse-
quenties van deze bijzondere bevoegdheid worden onder meer voorkomen via de
toezichthoudende rol van de rechter-commissaris. Deze corrigerende rol van de
rechter-commissaris leidde er overigens toe dat de Hoge Raad in dit arrest heeft
bepaald dat een art. 2:138/2:248 BW vordering niet overdraagbaar is. De nieu-
we schuldeiser ontbeert het hier bedoelde toezicht van de rechter-commissaris. 
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Het door de curator te voeren beleid wordt voorts beïnvloed door de dreiging
van zijn eigen civielrechtelijke aansprakelijkheid. Daardoor zal de curator zich
in de praktijk – bewust of onbewust – ondermeer gedragen in overeenstemming
met de door de Hoge Raad in het Maclou arrest geformuleerde maatstaf. Deze
luidt: ‘zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende in -
zicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet
verricht’.11

Sinds 2004 zal een curator zich ook laten leiden door hetgeen is opgenomen in
de Praktijkregels voor Curatoren, zoals door Insolad vastgesteld (‘Praktijk re -
gels’).12 Van belang zijn daarbij in de eerste plaats de in artikel 1.1 opgenomen
grondbeginselen: 

‘1.1.1 De curator moet:

– zich jegens alle belanghebbenden integer gedragen; integriteit omvat
eerlijkheid en betrouwbaarheid; 

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

boedel 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 wor-
den verwacht;

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

De Praktijkregels bevatten voorts een apart hoofdstuk gewijd aan de aanspra-
kelijkstelling van bestuurders en commissarissen (hoofdstuk 1.5). De opgeno-
men regels luiden als volgt: 

‘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-)com-
missarissen van de gefailleerde. 
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1.5.2. De curator van een rechtspersoon gaat in het algemeen niet over tot
aansprakelijkstelling van (ex-)bestuurders en/of (ex-)commissarissen alvo-
rens 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.

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
aansprakelijkheid van (ex-)bestuurders en/of (ex-)commissarissen totdat hij
zijn onderzoek naar die aansprakelijkheid heeft afgerond. 

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-)com-
missaris 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.’ 

Tenslotte is de juridische maatstaf voor aansprakelijkheid van bestuurders en
commissarissen van belang. Dat behoort immers het uiteindelijke doel te zijn
van een curator die een bestuurder en/of commissaris aansprakelijk stelt: de
curator is van oordeel dat een rechter uiteindelijk zal vaststellen dat de bestuur-
der en/of commissaris aansprakelijk is jegens de boedel als gevolg van het door
hem gevoerde beleid of het door hem (niet) gehouden toezicht daarop. 

Allereerst is hiervoor de wetsgeschiedenis bij de Derde Misbruikwet van
belang. Daarbij heeft de regering bevestigd dat de wet niet tot doel heeft de
bestuurders te straffen voor onopzettelijke domheden of beleidsfouten. Wil aan-
sprakelijkheid worden aangenomen dat moet het onbehoorlijke handelen buiten
kijf staan. Bij twijfel is er geen aansprakelijkheid. In de parlementaire geschie-
denis bij de Derde Misbruikwet is dit ondermeer als volgt verwoord:

‘Zoals ik hiervoor reeds enkele malen heb betoogd, gaat het om gedragin-
gen of nalatigheden die als schuldige verwaarlozing van de bestuurstaak
kunnen worden aangemerkt en is niet bedoeld de bestuurders een verwijt te
maken van fouten, misrekeningen of achteraf beschouwd onjuiste beoorde-
lingen in het zakelijke vlak van feiten en omstandigheden die voor het bepa-
len van het bestuursbeleid van belang zijn. Voor onbehoorlijke taakvervul-
ling is méér nodig, in het bijzonder dat onverantwoordelijk is gehandeld met
wetenschap – objectief te bepalen – dat de schuldeisers daarvan de dupe
zouden kunnen worden. Een zodanige taakvervulling is gelijk te stellen met
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misbruik. Het is dus niet de bedoeling de bestuurders te straffen voor onop-
zettelijke domheden en beleidsfouten.’13

De Hoge Raad heeft tenslotte enkele malen bevestigd dat er slechts plaats is
voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen – naast de vennoot-
schap – als er sprake is van een grote mate van verwijtbaarheid. In 2001 ver-
woordde de Hoge Raad dit als volgt: 

‘Van onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 36 lid 3 Iw 1990 en de art. 2:138
en 248 BW kan slechts worden gesproken als geen redelijk denkend bestuur-
der – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben.’14

Is de aansprakelijkstellingspraktijk de afgelopen 10 jaar veranderd? 

In 1987 – twintig jaar geleden – kwam de Derde Misbruikwet tot stand. In
1997, bij het tienjarig jubileum van de Derde Misbruikwet, vormde deze wet
het thema van de jaarbundel van Insolad. Een soortgelijke bundel als waarin
deze bijdrage is opgenomen kwam toen uit onder de titel ‘Onbehoorlijk bestuur
in het insolventierecht’.15

Het valt op dat diverse schrijvers in dit Jaarboek 1997 toen op het risico wezen
dat art. 2:138/2:248 BW zou kunnen leiden tot te makkelijk agerende curato-
ren. Ik verwijs in dit verband bijvoorbeeld naar de bijdrage van A. Voûte (‘Eni -
ge aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge de Derde Misbruik -
wet’) en de bijdrage van J.R. Glasz (‘Toezien op onbehoorlijk bestuur’), en dan
in het bijzonder het hoofdstuk onder de veelzeggende titel: ‘Gretige curatoren’. 

In een ander verband schreef A.S. Fransen van de Putte in dat zelfde jaar dat er
een nieuwe categorie aansprakelijkheid lijkt te ontstaan in de bestuurders aan-
sprakelijkheidspraktijk rondom faillissement: 

‘Zoals gezegd, dreigt er echter in de praktijk een nieuwe categorie van aan-
sprakelijkheid bij te komen: de bestuurder respectievelijk de commissaris is
aansprakelijk nu hij verzekerd blijkt. (...) Het gaat niet aan zo’n nieuwe
categorie te introduceren waarin de bestuurder persoonlijk weliswaar geen
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verwijten te maken valt, maar hij aansprakelijk wordt gesteld om een uitke-
ring onder de BCA-polis te bereiken.’16

Hoe is de situatie tien jaar later?

Mijn ervaring is dat de praktijk de afgelopen tien jaar niet is verbeterd. Nog
steeds komen met enige regelmaat bij D&O verzekeraars schademeldingen bin-
nen waarbij bestuurders en commissarissen door curatoren aansprakelijk zijn
gesteld voor het door hen gevoerde beleid of het (niet) verrichte toezicht daar-
op. Onafhankelijk onderzoek rondom de vermeende aansprakelijkheid heeft
lang niet altijd plaatsgevonden. Na beoordeling van de onderliggende feiten
komen verzekeraars in de meeste gevallen tot de conclusie dat er geen sprake is
van ernstig verwijtbaar handelen. Domheden of beleidsfouten komen nog wel
voor, mogelijk zelfs enige verwijtbaarheid, maar geen ernstige verwijtbaarheid.
Daarbij wordt in herinnering gebracht dat persoonlijke aansprakelijkheid op
grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur volgens de Hoge Raad vereist dat
‘geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus
zou hebben gehandeld’.17

Ook komt het nog voor dat de bij de Derde Misbruikwet ingevoerde bewijsver-
moedens (het niet voldaan hebben aan de boekhoud- of publicatieplicht) in de
praktijk ruim worden ingezet. Curatoren gebruiken dan bijvoorbeeld het te laat
deponeren van de jaarstukken als zelfstandig argument om tot aansprakelijk-
stelling over te gaan, zonder daarbij de vraag te beantwoorden of in de speci-
fieke casus – los van het bewijsvermoeden – sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Dit is volgens mij onjuist. De ratio van de Derde Misbruikwet is om gevallen
van daadwerkelijk onbehoorlijk bestuur aan te pakken.18

Ik vraag mij af of het belang van de schuldeisers die betrokken zijn bij het fail-
lissement voldoende gewicht krijgt bij het besluit van de curator om tot aan-
sprakelijkstelling over te gaan. Dat belang van de schuldeisers vereist in ieder
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16 A.S. Fransen van de Putte, TvI 1997, 2, p. 44-45.
17 HR 8 juni 2001, JOR 2001/171, rov 3.7.
18 Zie in dit verband de bijdrage van R.J. van Galen aan het eerdergenoemde Insolad Jaarboek

1997, ‘Beslissingen omtrent het instellen en voeren van een procedure wegens onbehoorlijk
bestuur’ en de daarin opgenomen verwijzingen. In die bijdrage komt een mooi voorbeeld aan
de orde van een rechter-commissaris, die de curator vraagt bij een mogelijke aansprakelijk-
stelling gebaseerd op een bewijsvermoeden: ‘maar vindt u dat er ook echt onbehoorlijk is
bestuurd?’ Voorts kan steun voor deze visie gevonden worden in een recente uitspraak van
de Hoge Raad, waarbij de onbelangrijk verzuim regeling ruim is uitgelegd (HR 20 oktober
2006, JOR 2006/288). 
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geval dat de aansprakelijkstelling en daaropvolgende procedure leidt tot een
verwachte verhoging van de uit te keren bedragen aan de schuldeisers (verho-
ging van het uitkeringspercentage). Deze verhoging zal enige omvang moeten
hebben, omdat een procedure in de praktijk enige jaren in beslag neemt en
schuldeisers dus langer op hun uitkering moeten wachten. Voorts zal bij de
besluitvorming het risico moeten worden meegenomen dat er geen opbrengst
wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat de vordering wordt afgewezen of omdat
geen verhaal mogelijk is. In dat geval gaat het uitkeringspercentage omlaag als
gevolg van de kosten van de procedure en de tijd die de curator aan de proce-
dure heeft besteed.

Het in de praktijk wel eens gehoorde argument dat de bestuurder ‘gestraft moet
worden voor zijn handelswijze’ en dat een verwachte meeropbrengst voor de
schuldeisers (dus) niet noodzakelijk is, overtuigt niet. Ongewenste handelingen
in onze maatschappij behoren vervolgd te worden door het Openbaar Ministe -
rie en bestraft door de strafrechter. Dat belang behoort niet bij de door de cura-
tor te behartigen belangen. Boven dien kopen de schuldeisers hier weinig voor.19

Uit de praktijk ken ik enkele voorbeelden waarin de curator tijdrovende proce-
dures voert tegen verschillende betrokkenen rondom een faillissement (aan-
deelhouders, bestuurders, etc.), met als gevolg dat het faillissement jaren voort-
gaan zonder dat crediteuren daar een aanwijsbaar voordeel bij hebben. Inte gen -
deel, de boedel wordt steeds armer en de crediteuren moeten steeds langer
wachten.

Dat de belangen van schuldeisers onvoldoende gewicht krijgen lijkt bevestigd
te worden door de uitkomsten van het onderzoek dat het Ministerie van Justitie
heeft laten verrichten naar de Garantstellingsregeling Curatoren.20 Op basis van
deze regeling kunnen curatoren onder andere bestuurdersaansprakelijkheids-
procedures voeren als de boedel onvoldoende fondsen heeft om deze procedu-
res te financieren. Om aanspraak op de regeling te maken moet een curator on -
der meer aantonen dat (i) als de vordering wordt toegewezen deze verhaald kan
worden en (ii) dat de concurrente schuldeisers baat hebben bij de vordering. Uit
de (deels kritische) rapportage volgt dat met name dat laatste element in de
praktijk een obstakels vormt.21 Bovendien is het opvallend dat het aantal aan-
vragen in zes jaar is gedaald (van 91 in 1999 naar 85 in 2005), terwijl het aan-
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19 Zie in dit verband ook het Rapport Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren, genoemd in
de volgende noot.

20 R.D. Vriesendorp, F.M.J. Verstijlen, G. van Dijck en D.F. Kopalit, Evaluatie Garantstellings -
regeling Curatoren 1999-2005, Den Haag: Boom 2006. 

21 Evaluatie Garantstellingsregeling Curatoren, p. 29.
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tal rechtspersonen dat failleert is verdubbeld (van 3238 in 1999 tot 6780 in
2005).22

Bij dit alles is van belang dat de richtsnoeren zoals in de vorige paragraf behan-
deld niet zijn veranderd gedurende de laatste tien jaar. Zo heeft de rechtspraak
van de Hoge Raad op dit terrein geen relevante ontwikkeling doorgemaakt en
zijn er ook geen wetswijzigingen doorgevoerd. De maatstaf voor aansprakelijk-
heid is dus niet wezenlijk veranderd.

Nieuw zijn alleen de drie jaar geleden ingevoerde Praktijkregels. De inhoud van
de Praktijkregels is van belang omdat (i) zij op een bijzondere ledenvergadering
van Insolad zijn vastgesteld door een zeer ruime meerderheid van de aanwezi-
ge curatoren,23 en (ii) vele curatoren bij Insolad zijn aangesloten. Hieruit mag
worden afgeleid dat een belangrijke groep curatoren de inhoud van de Praktijk -
regels onderschrijft, los van de vraag wat de formele status is. 

De toelichting op Praktijkregel 1.5.4 luidt als volgt:

‘Goed boedelbeheer brengt mee dat de curator slechts dan tot aansprake-
lijkstelling 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-)commissaris.’ 

Met de in de Praktijkregels – door curatoren zelf – neergelegde uitgangspunten
is dus vastgelegd dat een curator slechts dan tot aansprakelijkstelling van be -
stuurders en commissarissen behoort over te gaan als er een ‘overtuiging’ be -
staat dat de bestuurder ernstige misstappen heeft begaan. Dit vereiste lijkt
geïnspireerd te zijn op de eerdergenoemde jurisprudentie van de Hoge Raad: als
geen redelijk denkend bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus ge -
handeld zou hebben.

Tegen deze achtergrond is het moeilijk te rijmen dat D&O verzekeraars nog
regelmatig aansprakelijkstellingen van curatoren ontvangen zonder dat de daar-
in genoemde feiten een dergelijke overtuiging aannemelijk maken of dat enige
vorm van onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.
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22 Idem, p. 105. Ten aanzien van het aantal verzoeken is opvallend dat dit in 2001 is gedaald
tot 62, daarna weer stijgt tot 86 in 2004 om weer te dalen naar 75 in 2005 (0,75% van het
aantal gefailleerde rechtspersonen). 

23 Van de 127 aanwezige leden zijn slechts vijf tegenstemmen en zeven onthoudingen geno-
teerd. 
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Wellicht moet de – ietwat sombere – verklaring zijn dat sommige curatoren in
individuele zaken met ook eigen financiële belangen (zie ook hierna) anders
met de Praktijkregels omgaan dan bij het in abstracto vaststellen van de Prak -
tijk regels tijdens een bijzondere ledenvergadering van Insolad.

Tot slot nog het volgende. Bij de beslissing van een curator om bestuurders en
commissarissen aansprakelijk te stellen dient naast het belang van de schuldei-
sers ook gekeken te worden naar de persoonlijke schade die bestuurders en
commissarissen ondervinden als gevolg van het ‘onderwerp zijn van een pro-
cedure’. Een procedure kan enige jaren duren en kan in de praktijk een reële
belemmering zijn bij het vinden van een nieuwe werkkring. Hij of zij wordt
immers door een ‘onafhankelijke, door de rechtbank benoemde curator’ aan-
sprakelijk gehouden als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Deze mogelijke per-
soonlijke gevolgen voor de bestuurders en commissarissen van een aansprake-
lijkstelling dienen als zelfstandig belangen bij het besluit tot aansprakelijkstel-
ling een rol te spelen.24

Kantoorgenoten inschakelen? 

Hoofdstuk 1.4 van de Praktijkregels bevat algemene regels voor curatoren waar
het te voeren procedures betreft. Voor deze bijdrage is met name regel 1.4 van
belang: 

‘1.4.3 Uitgangspunt bij de beslissing van de curator om zich in een proce-
dure al dan niet te laten bijstaan door een niet aan zijn kantoor verbonden
advocaat, is dat de boedel, alles in aanmerking genomen, steeds op de best
mogelijke wijze dient te worden bijgestaan.’ 

In de praktijk rondom bestuurdersaansprakelijkheid worden kantoorgenoten
van de curator op twee manieren ingezet. Enerzijds om onderzoeksrapporten op
te stellen ten behoeve van de boedel die de curator gebruikt in een procedure.
Anderzijds worden kantoorgenoten van curatoren regelmatig ingeschakeld om
aansprakelijkheidsprocedures daadwerkelijk te voeren.

Bij de onderzoeksrapporten van kantoorgenoten van curatoren die ik heb gezien
valt op dat ze soms gekleurd zijn geschreven met vooral beschrijving van fei-
ten die de conclusie tot aansprakelijkstelling ondersteunen. Daarnaast zijn der-
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1997, waarin hij ervoor pleit dat de curator bij het hanteren van de Derde Misbruikwet zich
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou moeten houden. 
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gelijke rapporten soms gebaseerd op visies van gefrustreerd ‘middle manage-
ment’. In dit verband merk ik op dat D&O verzekeraars processtukken en
onderzoeksrapporten, opgesteld door kantoorgenoten van de curator, in de regel
met de nodige argwaan bekijken waardoor deze rapporten dus minder gewicht
in de schaal leggen dan wanneer een onafhankelijk partij de stukken zou heb-
ben opgesteld. Dit is reeds op zich zelf iets dat mogelijk de belangen van de
boedel (en dus van de schuldeisers) kan schaden. 

Het inschakelen van kantoorgenoten betekent dat de curator een aanwijsbaar
eigen (kantoor)belang heeft om onderzoek te laten verrichten en procedures te
voeren. De curator realiseert op deze wijze immers omzet voor zijn kantoor die
(mede) op zijn conto kan worden bijgeschreven.

Dit (kantoor)belang staat los van het belang van de boedel, het belang dat de
curator primair heeft te dienen (vgl. Praktijkregel 1.1.1 hierboven). Het belang
van de boedel wordt in de regel gediend als er een verbetering van het uitke-
ringspercentage aan crediteuren gerealiseerd kan worden. Dit belang kan wor-
den bereikt als de boedel (lees: de curator) een kundig en onafhankelijke partij
inschakelt om onderzoek te doen ten aanzien van de mogelijkheden en ver-
wachtingen ten aanzien van een procedure tegen bestuurders en commissaris-
sen. Hetzelfde geldt voor het voeren van de procedure. Enerzijds kan de onaf-
hankelijke partij op een normale, professionele wijze de curator ‘met open
vizier’ adviseren over de mogelijke uitkomsten van een procedure. Dit is met
name van belang als de kans op uiteindelijk succes klein is en het dus zeer de
vraag is of de boedel er iets mee opschiet. Dat is een advies dat de stagiaire niet
snel aan de curator – tevens kantoorgenoot – zal geven. In die relatie ligt eerder
de gedachte voor de hand: ‘hij wil het zo, dus het zal wel goed wezen’.
Anderzijds is aannemelijker dat de curator van een onafhankelijke partij op nor-
male, zakelijke wijze verantwoording zal eisen. Daar is de boedel bij gebaat.
Het is niet reëel te veronderstellen dat een curator zijn kantoorgenoot aan-
spreekt op fouten in de uitoefening van zijn taak.25

Reeds om de schijn te vermijden dat de curator zijn eigen (kantoor)belangen
heeft laten meewegen zou een curator bij zaken van enige omvang een externe,
kundig en onafhankelijke partij moet inschakelen om hem terzake te assisteren.
Dat geldt zowel voor een onderzoek voorafgaand aan de aansprakelijkstelling
als voor de procedure zelf. Ik ben bekend met één arrondissement, waarin de
rechter-commissarissen als beleid hanteren dat bij procedures van enige om -
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25 Zie voor een treffend (fictief) voorbeeld: S.H. de Ranitz, ‘Ach, amice, hoe zit dat nu?’, TvI
1998, 9, p. 187.
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vang slechts toestemming wordt verleend als de curator een externe advocaat
heeft ingeschakeld. Het mag duidelijk zijn dat ik dergelijk beleid toejuich.

Wat dit aangaat zou ik Praktijkregel 1.4.3 als volgt willen herformuleren:

‘1.4.3. Uitgangspunt is dat de curator zich in een procedure zal laten bijs-
taan door een niet op enigerlei wijze aan zijn kantoor verbonden advocaat,
tenzij het belang van de procedure minder dan EUR [   ] bedraagt.’

Conclusie

De curator heeft op basis van de wet tot taak het vermogen van de failliet te ver-
effenen. Als onderdeel daarvan dient de curator ook de mogelijke vorderingen
op bestuurders en commissarissen te vereffenen. Daarbij heeft hij een zekere
beleidsvrijheid of hij in een specifiek geval overgaat tot aansprakelijkstelling of
niet. 

De relevante richtsnoeren die een rol spelen bij de besluitvorming van de cura-
tor lijken consistent. Zowel de parlementaire geschiedenis als de Hoge Raad
gaan slechts uit van bestuurdersaansprakelijkheid ‘als geen redelijk denkend
bestuurder – onder dezelfde omstandigheden – aldus gehandeld zou hebben’.26

Ook de recent door de leden van Insolad vastgestelde Praktijkregels sluiten
hierbij aan: de curator moet ervan overtuigd zijn dat er inderdaad sprake is van
ernstige misstappen. 

In de praktijk gaan sommige curatoren sneller tot aansprakelijkheidstelling over
dan op basis van genoemde richtsnoeren reëel zou zijn. Daarmee is de in de
parlementaire geschiedenis genoemde verwachting van enkele parlementariërs
dat de Derde Misbruikwet leidt tot een ‘wild en ongecontroleerd gebruik’ ervan
door curatoren deels bewaarheid geworden. Blijkbaar heeft het toezicht van de
rechter-commissaris op de curator – zoals ook genoemd in Den Toon/De Kreek
– onvoldoende effect. In die ontwikkeling lijkt de D&O polis bovendien een
aanzuigende werking te hebben, nu daarmee de verhaalbaarheid veilig is ge -
steld.

Bij het besluit bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen zouden
curatoren (nog) meer moeten kijken naar de belangen van de schuldeisers.
Daarbij zullen de verwachte verhoging van het uitkeringspercentage en de kans

38

26 HR 8 juni 2001, JOR 2001/171, rov 3.7.

M.L.S. Kalff



daarop moeten worden afgezet tegen de verwachte verlaging van dat percenta-
ge (als de procedure geen succes heeft) en de kans daarop. De uitkomst van het
onderzoek Garantstellingsregeling Curatoren 1999-2005 geeft aanleiding te
veronderstellen dat het voldoende aantonen van een positief effect voor het uit-
keringspercentage een struikelblok vormt. Tenslotte dient ook de potentiële
schade die bestuurders en commissarissen lijden als gevolg van het onderwerp
zijn van de procedure als zelfstandig belang in de afweging betrokken te wor-
den.

Dat sommige curatoren gebruik maken van kantoorgenoten voor het verrichten
van onderzoek en het voeren van procedures is – zeker waar het procedures van
enige omvang betreft – niet juist. Het zou Insolad sieren als zij de Praktijkregels
op dit punt bij een volgende gelegenheid zou aanscherpen.
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De invloed van crediteuren op de aanstelling van een
integere curator

PROF. MR. R.D. VRIESENDORP*

Inleiding

Het Insolad-jaarcongres heeft als thema de integere curator, met hoofdletters nog
wel. Dit lijkt mij een pleonasme: een curator hoort per definitie integer te zijn,
want anders is hij/zij ongeschikt voor deze functie. Of is er iets aan de hand en
zijn curatoren wellicht niet integer? In de media en op internet is deze sugges-
tie wel eens geopperd. Het siert Insolad als ‘beroepsvereniging’ van curatoren
om de confrontatie aan te gaan en het onderwerp als congresthema te voeren.
In mijn bijdrage wil ik het thema toespitsen op de rol van de crediteuren. Vanuit
verschillend perspectief kunnen zij met dit thema te maken krijgen. Denkbaar
is dat zij last hebben van het optreden van een curator dat zij als niet-integer be -
schouwen, maar evenzeer kunnen zij daarvan profijt trekken. Denk aan schuld-
eisers die zelf, bijvoorbeeld door selectieve of paulianeuze betalingen, boter op
hun hoofd hebben. Deze kunnen er alle belang bij hebben dat zij een curator
verleiden om bepaalde gedragingen door de vingers zien. 

Alvorens de integriteitkwestie vanuit het perspectief van de schuldeisers te
benaderen zullen eerst enkele voorvragen moeten worden beantwoord:
– wat is integriteit en wat verstaan we onder een integere curator;
– waarom willen we een integere curator; en
– hoe bereiken we dit?
Vervolgens kan ik de rol van de crediteuren belichten, waarbij ik mij omwille
van afbakening en ruimte beperk tot hun betekenis in het kader van de aanstel-
lingsprocedure. In dit verband maak ik bij wijze van exploratieve studie een
globale uitstap naar enkele andere jurisdicties. Het zal blijken dat Nederland op
dit punt tamelijk weinig geregeld heeft. Niettemin beantwoord ik de vraag of
aan crediteuren meer invloed moet worden toegekend bij de aanstelling van een
curator ontkennend. 

Integriteit en de integere curator

Volgens Van Dale doelen we met integriteit op rechtschapenheid, onschend-
baarheid en onomkoopbaarheid. Afkomstig van het Latijnse woord integer, ver-
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wijst het naar gaafheid en ongerept zijn (niet geplunderd) en in morele zin bete-
kent het: onbeslist, verstandig, zonder vooroordelen, rechtschapen, onbedorven
(rein van levenswandel) en nog een nieuweling in iets zijn. Parafraserend bete-
kent integriteit voor een curator dat hij zijn rug recht houdt, een koers zet en
zich niet onoirbaar laat beïnvloeden noch onoirbaar handelt. Hij moet zijn eigen
belang niet vermengen met het belang waarover de zorg hem is toevertrouwd. 
Integriteit van de curator is een vereiste, omdat hij tot taak heeft om het ver-
mogen van een gefailleerde schuldenaar te beheren en daarover te beschikken
ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Het gaat om andermans geld
waarover hij de macht heeft. Niet alleen met het oog op de schuldenaar of diens
schuldeisers, maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het van cruciaal
belang dat de curator die macht op de juiste wijze uitoefent en niet misbruikt.
De curator is immers degene die op ordelijke wijze een vermogen moet afwik-
kelen dat niet in staat bleek om afdoende verhaal te bieden voor de schuldei-
sers. Aangezien dat per definitie gebeurt in een omgeving waarin conflicteren-
de belangen de boventoon voeren, is onkreukbaarheid van de curator een eerste
vereiste naast deskundigheid en ervaring. Van hem wordt immers niet alleen
verlangd dat hij inhoudelijk het vak beheerst, maar hij moet ook een gedrag ten-
toonspreiden waarop de buitenwereld kan vertrouwen. Dit springt zo mogelijk
nog meer in het oog, omdat de curator voor zijn beloning afhankelijk is van het-
zelfde vermogen dat moet dienen om de conflicterende schuldeisers te bevredi-
gen en dienaangaande zelfs voorrang geniet: zijn beloning wordt als eerste uit
de boedel voldaan. Dit wekt op het eerste gezicht niet direct een beeld van
iemand die zijn eigen belang achterstelt bij dat van degene wiens vermogen hij
beheert of voor wier belangen hij opkomt. Integriteit moet derhalve een intrin-
sieke waarde van de curator zijn.

De eis van integriteit is niet een momentopname. Hij geldt voortdurend, van be -
gin tot eind. Dit wil zeggen vanaf het ogenblik dat iemand aan de rechtbank te
kennen geeft om voor aanstelling tot curator in aanmerking te komen tot en met
de afwikkeling en daarmee gepaard gaande rekening en verantwoording van het
laatste faillissement waarin men als curator is opgetreden. Ruwweg valt deze
periode uiteen in drie fasen. Allereerst de benoeming, die zowel de abstracte
aanmelding bij de rechtbank omvat om op de lijst van curatoren te worden
geplaatst als de concrete aanstelling in een bepaald faillissement. In de tweede
fase gaat het om het gedrag van de curator tijdens de faillissementsprocedure,
waar integer gedrag van de curator wordt verlangd. Hij moet op onkreukbare
wijze met de boedel omgaan. Dit betekent dat hij de boedelactiva zorgvuldig
beheert en te gelde maakt en voorkomt dat onnodig boedelschulden ontstaan.
Hiermee valt samen een correcte en adequate bejegening van betrokkenen en
een deugdelijke (financiële) verslaglegging van zijn handelen. Dit laatste as -
pect komt nog eens specifiek aan de orde in de derde en laatste fase die betrek-
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king heeft op de beëindiging van een faillissement. Dan moet de curator reke-
ning en verantwoording afleggen van het door hem gevoerde beheer. Met het
oog op de afbakening van deze bijdrage beperk ik mij verder tot de benoe-
mingsfase. Hoe wordt hierin bereikt dat alleen integere curatoren de afwikke-
ling van faillissementen wordt opgedragen?

Integriteit en de benoeming; aanmelding bij de rechtbank

Vooropgesteld zij dat de Nederlandse wet geen formele benoemingsvereisten
kent voor curatoren. Opmerkelijk is dat in beginsel iedereen – in theorie zelfs
minderjarigen, handelingsonbekwamen etc. – tot faillissementscurator kan
worden aangesteld. Langs deze weg vindt derhalve geen schifting plaats tussen
integere en niet-integere personen. In de praktijk worden evenwel bijna uitslui-
tend advocaten tot curator aangesteld. Via deze omweg wordt een zekere selec-
tie bereikt; niet iedereen kan immers advocaat worden. Men moet voldoen aan
de daartoe gestelde eisen in de Advocatenwet. Deze zien allereerst op de ken-
nis en kunde van de advocaat. Daarnaast komt diens integriteit in beeld via de
verplichte verklaring omtrent het gedrag en eventueel de verklaring dat men
niet in het kader van eerdere uitoefening van het beroep tuchtrechtelijk is ver-
oordeeld1, failliet verklaard is geweest of onderworpen is geweest aan de toe-
passing van de schuldsaneringsregeling (art. 2 Advocatenwet). Voorts komt de
integriteit indirect om de hoek kijken bij het afleggen van de eed of belofte. 

Een volgend beoordelingsmoment vindt plaats als een advocaat zich meldt
bij de rechtbank met het verzoek om te worden geplaatst op de lijst van curato-
ren. Waar het vroeger standaardpraktijk was dat iedereen die in een arrondisse-
ment als advocaat en procureur op het tableau was ingeschreven, daags na de
beëdiging een faillissement kreeg toebedeeld, is dat tegenwoordig anders. Voor
een aanstelling tot curator komen slechts die personen in aanmerking in wie de
rechtbank het vertrouwen heeft dat hij/zij adequaat en vakbekwaam een faillis-
sement kan behandelen en afwikkelen. Geruime tijd gold hiervoor als eis dat
men de VSO-cursus Faillissementsrecht met goed gevolg had afgelegd. Na de
introductie van de Grotius/Insolad-specialisatiecursus Insolventierecht begin
jaren ’90 van de vorige eeuw is een tendens ontstaan om succesvolle afronding
van deze cursus – of hiermee gelijk te stellen opleiding of ervaring – als meet-
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1. Van de op internet (http://www.advocatenorde.nl/algemeen/organisatie/disciplinaire_uit-
spraken.asp) gepubliceerde tuchtrechtelijke beslissingen van Raden en Hof van Discipline in
de afgelopen twintig jaar zijn bijna 20 te herleiden tot tuchtrechtelijk laakbare gedragingen
die met een faillissement en de curator te maken hebben.
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bare startkwalificatie te verlangen.2 Daarnaast zijn verschillende arrondisse-
menten begonnen hun lijst van potentiële curatoren te schonen, zoals bijvoor-
beeld Groningen, Amsterdam, ’s-Hertogenbosch. Het is niet geheel duidelijk op
basis van welke precieze criteria de toelating tot de curatorenlijst openstaat.
Voor buitenstaanders is dit althans niet eenvoudig na te gaan, al valt te belui-
steren dat voor de vaststelling van de gewenste omvang van het curatorenbe-
stand in een bepaald arrondissement ook bedrijfseconomische factoren een rol
spelen om iedereen voldoende faillissementen toe te delen om de kennis en
kunde in stand te houden. Daar waar ook opleidingseisen worden gesteld, richt
de selectie zich voornamelijk op kennis. In de Grotius/Insolad-opleiding wordt
het slagen vastgesteld op basis van een gemiddelde voldoende op het huiswerk
en een voldoende bij het afsluitende mondelinge examen.3 Vaardigheden, laat
staan attitude en gedrag komen hierbij nauwelijks aan bod en integriteit wordt
als zodanig niet getoetst. Succesvolle afronding van de cursus biedt een recht-
bank derhalve geen enkele garantie omtrent de integriteit van een curator die
zich voor plaatsing op de lijst aanmeldt. Ook de eis van het Insolad-lidmaat-
schap die door enkele rechtbanken wordt gesteld of waarvoor althans een voor-
keur wordt uitgesproken, zegt op zichzelf niets over de integriteit van de cura-
tor. Art. 3 van de Insolad-statuten bepaalt slechts een minimuminspanning qua
tijdsbesteding aan het insolventierecht. Eventueel zou men met enig goede wil
de integriteitseis kunnen lezen in het vereiste dat men door opleiding en erva-
ring deskundigheid bezit op dat rechtsgebied.

Integriteit en de benoeming; aanstelling tot curator in een bepaald 
faillissement

Met plaatsing op de lijst van voor aanstelling vatbare curatoren heeft de recht-
bank een eerste selectie gemaakt. Toch begint de vraag naar de integriteit van
een curator pas acuut te worden bij de aanstelling van een ingeschreven curator
in een concreet faillissement. Blijkens paragraaf 6 van de Recofa-Richtlijnen
2005 benadert de griffier de aan te stellen curator. Dit dient echter alleen om na
te gaan of er mogelijk een conflicterend belang is. Hoewel belangrijk, vormt dit
slechts een enkel aspect van de integriteit van een curator. Is er geen sprake van
een conflicterend belang en staat de curator vrij, ‘dan wordt hij aangesteld’,
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2. Uit de locale richtlijnen van de verschillende rechtbanken die wij enkele jaren geleden, voor-
afgaand aan de invoering van de huidige Recofa-Richtlijnen, hadden opgevraagd blijkt dat
bij sommige rechtbanken voor opname op de lijst van te benoemen curatoren in plaats van
de Grotiuscursus ook de PAO Insolventierecht van de RUG voldoet. Enkele andere recht-
banken volstaan met beperkte eisen, terwijl weer andere slechts melding maken dat zij over
het aanstellingsbeleid geen mededelingen doen.

3. Zie art. 4 van het examenreglement.
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aldus het – dwingend geformuleerde – slot van paragraaf 6.1. Toch is dit niet
het hele verhaal: voorafgaand aan de benadering van de curator door de griffier
vindt immers de selectie van deze persoon plaats door de rechtbank. Dit is een
doorgaans voor de buitenwacht met geheimzinnigheid omgeven proces dat in
de beslotenheid van de rechtbank in overleg tussen rechter en griffie gebeurt.
Hierbij spelen verschillende aspecten een rol, zoals mij anekdotisch uit ge -
sprekken met rechters-commissarissen is gebleken: afhankelijk van de (ver-
wachte) omvang van het faillissement, de eerdere ervaringen met potentiële
curatoren, zowel in de procedurele afwikkeling als in de inhoudelijke behande-
ling daarvan, waardering dan wel klachten over eerder optreden, wordt de keuze
door de rechtbank bepaald. Daarnaast laten rechters soms ook meespelen in
hoeverre iemand (of iemand van zijn kantoor) de afgelopen periode al vaker is
aangesteld en soms komen ook persoonlijke voorkeuren om de hoek kijken.4

Dit alles vanuit het oogpunt van een adequate, voortvarende en zo probleem-
loos mogelijke afwikkeling van het toe te bedelen faillissement. Integriteit
wordt voorondersteld, want een niet-integer gebleken curator wordt van de lijst
gehaald, maar integriteit als zodanig is hiermee overigens geen beoordelings-
criterium meer.

Rol van de crediteuren

Tot nog toe zijn de schuldeisers nog geheel buiten beeld gebleven. In een con-
creet faillissement staan zij buiten het aanstellingsbeleid. Niet alleen bij een
faillietverklaring op eigen aangifte, waar normaliter geen schuldeiser aan te pas
komt of ter zitting verschijnt, maar ook als het faillissement door een schuldei-
ser is uitgelokt, is diens rol in het aanstellingsproces verwaarloosbaar. Bij afwe-
zigheid van de schuldenaar ter zitting vraagt de rechter soms of de aanvrager
hem iets over de schuldenaar kan meedelen, maar de persoon van de aan te stel-
len curator komt hierin doorgaans niet voor; laat staan diens integriteit. Pas
nadat de curator is aangesteld en hij met zijn werkzaamheden is begonnen,
komt diens integriteit in beeld en ontstaan er mogelijkheden voor de schuldei-
sers om daarover aan de bel te trekken bij de rechter-commissaris. Via art. 69
Fw kunnen zij de r-c een bevel of verbod ontlokken terzake het door de curator
gevoerde of te voeren beheer. Denk aan het onttrekken van activa aan de boe-
del of het vervreemden tegen een te lage prijs aan bevriende partijen.5 In schrij-
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4. Met het gevaar dat de aanstelling tot curator niet onpartijdig geschiedt, zoals bij de tot-
standkoming van de Faillissementswet al scheen voor te komen, maar dat echter niet met
wettelijke bepalingen zou kunnen worden bestreden; zie Van der Feltz I, p. 324

5. Zie bijv. disciplinaire uitspraken van Raad van Discipline Leeuwarden 27 maart 1987
(Advocatenblad 22 januari 1988) en 15 maart 1991 (Advocatenblad. 16 januari 1992).
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nende gevallen kunnen zij op grond van art. 73 Fw de rechtbank verzoeken de
curator te ontslaan.6

Al met al is de invloed van schuldeisers op de aanstelling van de curator
minimaal. Kan het ook anders? Laat ik een blik over de grenzen werpen.

a. Duitsland

Bij onze Oosterburen is in de wet (§ 56 Abs. 1 InsO) vastgelegd dat voor benoe-
ming tot Insolvenzverwalter in aanmerking komt: ‘eine für den jeweiligen
Einzelfall geeignete, insbesondere geschäftskundige und von den Gläubigern
und dem Schuldner unabhängige natürliche Person [...], die aus dem Kreis aller
zur Übernahme von Insolvenzverwaltungen bereiten Personen auszuwählen
ist.’Anders dan bij ons hebben de schuldeisers in Duitsland echter wel een mo -
gelijkheid om hun invloed op de aanstelling van de Insolvenzverwalter direct –
dus niet via de omweg van een ontslag – uit te oefenen. Op grond van § 57 InsO
kunnen zij immers bij meerderheid op de eerste bijeenkomst van de ‘Gläubiger -
versammlung’ een andere persoon aanstellen. Deze wordt alleen dan niet door
de rechter benoemd, indien hij voor de overname van het curatorschap niet
geschikt is. Het enkele feit dat de nieuwe Insolvenzverwalter op voordracht van
de grootste schuldeiser is verkozen maakt hem niet ongeschikt.7 Vergelijkbaar
aan de Nederlandse regeling kan de Insolvenzverwalter in Duitsland door de
rechter worden ontslagen wegens gewichtige redenen (§ 59 InsO). De regeling
van de benoeming en ontslag in §§ 56-59 InsO is een uitputtende en exclusie-
ve regeling, zoals het Bundesgerichtshof begin dit jaar overwoog.8

b. België

Bij onze Zuiderburen is de beschikbaarstelling tot curator uitgebreid in de
Faillissementswet geregeld. Om op grond van art. 11 Fw tot curator te worden
aangesteld vindt een verkiezing plaats uit de kring van personen die zijn opge-
nomen op een daartoe door de algemene vergadering van de rechtbank van
koophandel opgestelde lijst (art. 27 Fw). Niet-plaatsing op of schrapping van de
lijst kan in hoger beroep worden getoetst (art. 28 Fw). Plaatsing is overigens
voorbehouden aan ingeschreven advocaten, aan wie bovendien de eis wordt
gesteld dat zij een bijzondere opleiding hebben genoten en waarborgen inzake
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6. Zie bijv. Rb. Rotterdam 21 juni 2007, LJN BA7841, waarop ik geattendeerd ben door mr.
Engberts in zijn bijdrage elders in deze bundel. Zie voor een geval waarin conflicterende
gedragingen geen aanleiding vormden voor ontslag van de curator de conclusie van A-G
Timmerman voor HR 22 september 2006, LJN AY5700.

7. BGH 17.7.2003 – IX ZB 530/02.
8. BGH 25.1.2007 – IX ZB 240/05.
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bekwaamheid bieden op het gebied van vereffeningsprocedures. Impliciet kan
hieruit een integriteitseis worden afgeleid, zoals ook uit de algemene taakom-
schrijving in art. 40 Fw op grond waarvan hij het faillissement beheert ‘als een
goed huisvader onder toezicht van de rechter-commissaris’. Op het specifieke
punt van tegenstrijdige belangen bevat de wet een uitdrukkelijke en tamelijk
uitgebreide voorziening in artt. 30-32 Fw: wanneer een curator zijn aanstelling
aanvaardt is hij op grond van art. 30 Fw verplicht melding te maken dat ‘hij of
één van zijn vennoten of rechtstreekse medewerkers, behalve in de hoedanig-
heid van curator, prestaties heeft verricht voor de gefailleerde of de bestuurders
en zaakvoerders van de gefailleerde vennootschap, of voor een schuldeiser, tot
achttien maanden vóór het vonnis van faillietverklaring.’9 De rechtbank heeft
de mogelijkheid om de curator dan niet aan te stellen of – als een tegenstrijdig
belang later blijkt – hem te ontslaan (art. 31 Fw) of tijdelijk een bijzonder cura-
tor, de ‘curator ad hoc’, aan te stellen (art. 32 Fw). Van een bijzondere betrok-
kenheid van de schuldeisers op de aanstelling van een curator is geen sprake.

c. Frankrijk

Frankrijk kent verschillende procedures met betrekking tot insolventies en red-
ding van ondernemingen. Een centrale persoon hierbij vormt thans de ‘manda-
taire judiciaire’. Deze heeft tot taak de schuldeisers te vertegenwoordigen en de
liquidatie van een onderneming ter hand te nemen (art. L.812-1 Code de
Commerce). Mede als gevolg van een aantal schandalen en excessen in de jaren
’90 waarbij soms hechte banden tussen de rechtbank en de insolventiespecialist
een zuivere afwikkeling in de weg hebben gestaan, is in 2003 de faillisse-
mentswetgeving belangrijk aangepast.10 Momenteel gelden verschillende kwa-
liteitseisen om voor aanstelling tot mandataire judiciaire in aanmerking te
komen. Deze zijn opgenomen in Boek VIII van de Code de Commerce, art.
L.812-1 e.v. Volgens deze bepalingen dient de mandataire judiciaire zich op een
nationale lijst te laten plaatsen (art. L.812-1 CdC). Hiertoe moet hij op grond
van art. L.812-3 CdC aan tal van vereisten voldoen, deels te maken met zijn
persoon (Fransman of burger van een EU-lidstaat), deels met zijn gedrag (niet
straf-, administratief- of tuchtrechtelijk veroordeeld zijn voor gedragingen
tegen de eerbaarheid of rechtschapenheid (‘faits contraires à l’honneur ou à la
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9. Volgens het oorspronkelijk in 2002 gewijzigde art. 30 Fw zouden deze verklaringen bij het
– openbare – faillissementsdossier worden gevoegd. Het Belgische Arbitragehof heeft dit
onderdeel echter vernietigd in zijn arrest van 24 maart 2004, 50/2004, wegens disproportio-
naliteit van de maatregel.

10. Zie hierover bijv. P.J. Omar, Reforms to the Framework of Insolvency Law and Practice in
France: 1996-2006, Chapter 6 in Broc and Parry (eds.), Corporate Rescue: An Overview of
Recent Developments (2006, 2nd ed) Kluwer 111-150.

De invloed van crediteuren op de aanstelling van een integere curator



probité’) of in staat van een van de Franse insolventieprocedures zijn verklaard)
en deels met zijn kwaliteiten (toelatingsexamen tot een stage, het doorlopen van
de stage en het met succes afsluiten daarvan met een examen).11 Vervolgens
wordt een mandataire judiciaire in een concrete insolventie slechts aangesteld
als hij aantoont in de periode van vijf jaren voorafgaand aan zijn aanstelling op
geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij de persoon op wie de insolven-
tieprocedure van toepassing is (art. L.812-2 CdC). In een concrete insolventie
staat het de rechtbank volledig vrij te bepalen wie zij van de lijst tot mandatai-
re judiciaire aanstelt. Deze beroepsgroep heeft zichzelf een aantal gedragsre-
gels opgelegd in een gedragscode (‘Charte qualité des administrateurs et des
mandataires judiciaires’) die erop neerkomen dat zij zich zullen gedragen con-
form de van overheidswege opgelegde beroepsregels en (ethische) normen.12

Hierbij is aan de schuldeisers geen bijzondere rol toebedeeld.

Naar een grotere rol voor crediteuren bij de aanstelling?

Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het buitenland rijst de vraag in
hoeverre in Nederland niet meer aandacht zou moeten worden besteed aan de
integriteit van de curator vanuit het perspectief van de schuldeiser en meer in
het bijzonder, met het oog op het onderwerp van mijn bijdrage, op de rol van
schuldeisers bij de aanstelling van de curator. Naast de vraag of er meer betrok-
kenheid voor crediteuren bij de aanstelling van curatoren kan zijn, welke vraag
mijns inziens bevestigend kan worden beantwoord, is wellicht een veel belang-
rijker vraag of er ook meer betrokkenheid van schuldeisers bij dit aspect moet
zijn. 

Een genuanceerd antwoord – ja en nee – lijkt voor de hand te liggen, maar
geef ik niet. Vóór meer betrokkenheid pleit dat het uiteindelijk om de aanspra-
ken van de schuldeisers gaat, die bevrediging behoeven. Zij hebben al een band
met de schuldenaar en uit dien hoofde, althans in potentie, goed (in)zicht in/op
het reilen en zeilen van de schuldenaar. Hierdoor kunnen zij wellicht voor de
meest geschikte curator opteren en wanneer dit niet gebeurt voelen zijzelf de
gevolgen hiervan in hun portemonnee. Toch geeft voor mij het tegenargument
de doorslag. Tegen betrokkenheid van schuldeisers bij de aanstelling van de
curator pleit namelijk de kans op een ‘partijdige’ curator. In de aanloop naar de
faillietverklaring zijn immers niet alle direct en meest belangrijke betrokkenen
in beeld. De samenloop van crediteuren is in deze – doorgaans nogal chaotische
en hectische – periode nog onvoldoende uitgekristalliseerd om te garanderen
dat degene die naar voren wordt geschoven vanuit een bepaalde hoek van
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11. Zie ook http://www.ajmj.fr/devenir_mandataire/33.FR.php. 
12. Zie http://www.ajmj.fr/charte_qualite/38.FR.php. 
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schuld eisers voldoende afstand kan nemen en ook neemt van particuliere belan-
gen van een of meer schuldeisers. Daar waar de hoofdtaak voor de curator is
gelegen in het netjes regelen en conform ieders rang afwikkelen van alle, soms
tegengestelde aanspraken van crediteuren, lijkt mij dat een zwaarwegend belet-
sel. Het is ook niet voor niets dat in de landen om ons heen de kwestie der con-
flicterende belangen zo nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld.

Tot besluit

Mijn ontkennende beantwoording van de vraag of er ook meer betrokkenheid
van schuldeisers bij de aanstelling van curatoren moet zijn, laat uiteraard onver-
let dat schuldeisers zich daarna wel volop met diens beheer mogen, ja zelfs
moeten kunnen bemoeien. Als de curator hiermee moeite heeft, hoort hij dit
beroep niet te beoefenen en zijn taak niet te aanvaarden. Tegen al te bemoei-
zuchtige – en daardoor vertragend en kostenverhogend werkende – schuldeisers
die te pas en te onpas een bevel van de r-c vragen, hoort vervolgens de rechter
weerstand te bieden. Hij zal dit echter alleen doen en met gezag kunnen uitdra-
gen, als de beroepsgroep van curatoren zelf van onbesproken gedrag is. 

Dit geldt overigens ook het aanstellingsproces door de rechtbank. Dit moet
transparant en controleerbaar plaatsvinden, zodat niet hoeft te worden gevreesd
voor de partijdige praktijken die zich voordeden in bijvoorbeeld Frankrijk eind
vorige eeuw13 of bij sommige Nederlandse rechtbanken vóór de totstandko-
ming van onze huidige wet eind 19e eeuw.14 Zoals toen al werd opgemerkt is
ook nu nog tegen dit soort misbruik door het opnemen van wettelijke bepalin-
gen echter niet te waken, maar vereist dit een open houding van de rechtbank:
zowel ten opzichte van de curatoren als van de schuldeisers, schuldenaren en
andere betrokkenen. Het is naar mijn mening echter niet nodig om, in navolging
van bijvoorbeeld Frankrijk en Engeland, te werken met een gereguleerde en
besloten beroepsgroep van insolventierechtspecialisten. Eerder heb ik betoogd
dat een zelfstandig tuchtrecht voor deze groep geen kwaad kan en dat dit samen
met gedegen scholings- en vakbekwaamheidseisen de rechtvaardiging kan vor-
men voor beslotenheid, althans voorrang bij aanstellingen tot curator.15 In het
licht van het onderhavige thema valt hieraan wellicht de integriteit als een
afzonderlijk thema toe te voegen, maar wet- of regelgeving hiertoe lijkt mij niet
nodig, raadzaam of zinvol. Iedere regeling op dit gebied loopt namelijk het risi-
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13. Zie P.J. Omar, Reforms to the Framework of Insolvency Law and Practice in France: 1996-
2006, Chapter 6 in Broc and Parry (eds.), Corporate Rescue: An Overview of Recent
Developments (2006, 2nd ed) Kluwer 111-150.

14. Aldus het Verslag bij art. 13 (thans 14), Van der Feltz I, p. 324.
15. R.D. Vriesendorp, Transparantie en zelfregulering: VIA Insolad naar VIS?, TvI 2005, 11.
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co van grensopzoekend gedrag, met alle gevolgen van dien en creëert slechts
schijnzekerheid.16 In het voorontwerp van de Commissie insolventierecht voor
een nieuwe Insolventiewet is dit daarom niet gebeurd. 

Volgens mij is een regeling ook niet nodig. Verordonneerde Justinianus niet
al lang geleden in navolging van Ulpianus dat men eervol moet leven (honeste
vivere)?17 Voor de rechter betekent dit dat hij bij een geschil tussen (een van)
de crediteuren en de curator, waarbij de integriteit van de curator in het geding
is, niet moet aarzelen om – met inachtneming van het fundamentele beginsel
van hoor en wederhoor – passende maatregelen te treffen. Integer ben je of ben
je niet en een curator wordt verondersteld dit te zijn. Maar ontbreekt die inte-
griteit, dan past maar één remedie: einde geschiktheid en beschikbaarheid om
als curator op te treden!
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16. Een aardig voorbeeld vormen de Praktijkregels van Insolad en de discussie daarover: voor
sommigen zijn het open deuren en gaan ze niet ver genoeg, terwijl voor anderen de reik-
wijdte van die regels voor onduidelijkheid zorgt. Zie voor een in mijn ogen doorgeschoten
vorm van regulering de Engelse Insolvency Practitioners Regulations 2005, Statutory
Instruments 2005 No 524 (http://www.opsi.gov.uk/si/si2005/uksi_20050524_en.pdf). 

17. Inst. 1,1,3 en D.1,1,10,1.
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De integere curator bezien vanuit de positie van de
rechtbank en rechter-commissaris

MR. B.J. ENGBERTS*

Inleiding

Over de integriteit van de curator1 als zodanig is bij mijn weten tot nu toe niet
veel geschreven. In 1995 is in het Advocatenblad een reeks artikelen over de
(beroeps)ethiek van de advocaat geplaatst, waaronder een artikel van mr. S.H.
de Ranitz over de beroepsethiek in insolventieland.2 In 2001 verscheen in het
Tijdschrift voor Insolventierecht een artikel van K. Frielink over tegenstrijdige
belangen in het insolventierecht.3 In het arrondissement Arnhem is op initiatief
van de Orde van Advocaten en de werkgroep faillissementsrecht (de curatoren-
commissie) in mei van dit jaar een bijeenkomst over de integriteit van de cura-
tor gehouden. Mede naar aanleiding van deze bijeenkomst is een artikel over dit
onderwerp verschenen van mr. W.A. Aerts.4 Nu is integriteit van de curator dus
het onderwerp van het Insolad jaarcongres. Het lijkt erop dat de aandacht voor
dit onderwerp anno 2007 toeneemt en dat is niet ten onrechte. Integriteit is voor
de curator een kernwaarde en als rechter-commissaris ervaar ik regelmatig dat
hij5 voor dilemma’s komt te staan die aan de hand van wet en rechtspraak niet
oplosbaar zijn.

Curatoren zijn vrijwel steeds ook advocaat. Het integer handelen van de
advocaat staat al langere tijd in de belangstelling. Ik wijs op het rapport van de
Commissie Advocatuur getiteld ‘Een maatschappelijke Orde’6 en de daarin
genoemde literatuur. Deze commissie was op 4 mei 2005 door de minister van
justitie ingesteld. Zij kreeg de opdracht een analyse te maken van de rol, posi-
tie en betekenis van de advocatuur in de rechtsstaat en de rechtsorde. Blijkens
de gegeven opdracht moest onder meer aandacht worden gegeven aan een
goede borging van de kwaliteit en integriteit en aan het klacht- en tuchtrecht.
En onlangs nog verscheen in Trouw7 een ingezonden stuk van Fred Teeven,
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* Mr. B.J. Engberts is rechter-commissaris bij Rechtbank Arnhem en voorzitter van Recofa
1 Waar ik over de curator spreek doel ik ook op de advocaat die tot bewindvoerder in surse-

ances van betaling en/of in schuldsaneringen wordt benoemd.
2 S.H. de Ranitz, ‘Beroepsethiek in insolventieland’, Advocatenblad 3 maart 1995, p. 98 e.v.
3 K. Frielink, ‘Tegenstrijdige belangen in het insolventierecht’, TvI 2001, 4, p. 115 e.v.
4 W. Aerts, ‘Toezicht op de integriteit van de faillissementscurator’, TvI, 2007, 31
5 Waar de mannelijke vorm is gebruikt wordt tevens de vrouwelijke bedoeld.
6 www.advocatenorde.nl
7 Trouw van 28 juni 2007. Zie ook www.vvd.nl.



Tweede Kamerlid voor de VVD-fractie, en Ton Steinz, advocaat, waarin zij er -
voor pleiten om de kernwaarden van de advocatuur – waaronder integriteit –
concreet in te vullen. Dit rapport en de daarmee verband houdende discussies
moeten worden betrokken bij het denken over de integriteit van de curator. 

Geschiedenis

Het lijkt nu of integriteit van de curator niet eerder in de belangstelling stond,
maar al voor invoering van de (huidige) Faillissementswet in 1896 was er aan-
dacht voor diens integer handelen. (Ik verwijs daarvoor allereerst naar de bij-
drage van M. Aukema in dit Jaarboek.) In artikel 792 WvK (oud) was bijvoor-
beeld bepaald dat curatoren na hun benoeming in handen van de rechter-com-
missaris de eed moesten afleggen de hun opgedragen last getrouwelijk te zul-
len waarnemen. Dat hield ook verband met het integer handelen van die cura-
tor. Afdoende was het niet. Zo werd veel geklaagd over het vaststellen van het
salaris van de curator in het geval er een akkoord werd aangeboden. De curator
moest dan namelijk met de gefailleerde het salaris overeenkomen. In 1861 werd
daarover door een zekere Hingst geschreven.8 Dit wordt nog genoemd in de
derde druk (1936) van ‘De faillissementswet verklaard.’ van Molengraaff: ‘In
den regel werd door den curator bedongen of aan hem toegezegd een salaris
veel hoger dan dat waarop hij in geval van insolventie kon rekenen, en aldus
voor hem een rechtstreeks geldelijk belang bij het tot stand komen van het
akkoord in het leven geroepen.’9

Molengraaff schrijft verder dat het onontbeerlijk is dat er waarborgen zijn
‘voor een goed gebruik van de macht van de curator, voor nauwgezette plichts-
betrachting en een onpartijdige behartiging van alle belangen, welke bij het
faillissement zijn betrokken.’10 Die waarborgen zijn volgens Molengraaff gele-
gen in de benoeming door de rechter (en niet door de schuldeisers) en in de mo -
gelijkheid van schuldeisers en de gefailleerde om tegen elke handeling van de
curator bij de rechter-commissaris op te komen (artikel 69 Fw). Uiteindelijk
concludeert Molengraaff: ‘In de onkreukbaarheid en het plichtsbesef van den
curator zijn eigenlijk de eenige afdoende waarborgen gelegen tegen onbehoor-
lijke handelingen, waartoe ook het aanbieden van een akkoord namens den
gefailleerde door den curator terecht werd gebracht.11 Daarom komt het zoozeer
aan op goede benoemingen, waardoor meer wordt bereikt dan door wetsbepa-
lingen. Kwade praktijken als de hier besprokene kan de rechtbank met goeden
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8 S.J. Hingst, ‘Iets van de werking onzer faillietwet’, Magazijn van Handelsregt, 1861, p. 65
e.v.

9 Pagina 349 van genoemd boek.
10 Pagina 342 van genoemd boek.
11 Daarin wordt tegenwoordig geen probleem meer gezien.
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uitslag tegengaan door hen die zich daartoe hebben geleend niet meer voor eene
benoeming in aanmerking te nemen.’12

Molengraaff heeft natuurlijk gelijk als hij de nadruk legt op de benoeming.
De laatste jaren is er bij de rechtbanken terecht meer aandacht voor het benoe-
mingenbeleid. De tendens is dat er hogere eisen aan kandidaat-curatoren wor-
den gesteld. (Daarnaast wordt het aantal benoembare advocaten vaak terugge-
bracht.) Als het gaat om het bewaken van de integriteit van de curator is een
goed benoemingenbeleid echter niet voldoende. 

De geschiedenis leert ons verder dat in de loop van de tijd nieuwe visies op
integer handelen ontstaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een circulaire van februari
1981 die zich in het archief van de insolventieafdeling van Rechtbank Arnhem
bevindt. Uit deze circulaire blijkt dat advocaten die een cliënt hadden van wie
het faillissement onvermijdelijk (of wenselijk) was, geregeld trachtten zelf tot
curator in dat faillissement te worden benoemd. Zo’n advocaat, mr. A, liet dan
een andere advocaat het faillissement aanvragen en in dat verzoek vermelden
dat het de voorkeur verdiende dat mr. A tot curator werd benoemd. Dit werd
blijkbaar – zo valt uit het bestaan van de circulaire af te leiden – niet door alle
advocaten laakbaar geacht.

Het belang van integer handelen door de curator

In elk beroep (en daarbuiten) is integer handelen gewenst, maar bij een aantal
beroepen staat het belang van integriteit meer op de voorgrond. Dit geldt zeker
ook voor de curator. Met de Ranitz13 meen ik dat de advocaat die tot curator
wordt benoemd duidelijk een andere positie inneemt dan de advocaat die pro-
cesadvocaat of adviseur is. De belangrijkste reden is dat de curator niet namens
één of meer cliënten optreedt, maar belast is met het beheer en de vereffening
van een failliete boedel ten behoeve van de diverse schuldeisers, welke schuld-
eisers zeer tegenstrijdige belangen kunnen hebben, terwijl de curator zeker ook
rekening moet houden met de belangen van de gefailleerde. Daarbij kan nog
buiten beschouwing blijven de vraag of en in hoeverre14 de curator rekening
moet houden met de belangen van maatschappelijke aard zoals de continuïteit
van de onderneming en de werkgelegenheid.15 De curator beschikt over ver-
gaande machtsmiddelen waarbij hij een grote ruimte heeft bij het nemen van
(beleids)beslissingen. Denk aan de mogelijkheid om te vragen de gefailleerde
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12 Pagina 350 van genoemd boek.
13 Zie noot 2.
14 Zie de bijdragen van mrs. J.L.R.A. Huydecoper en I. Spinath in deze bundel.
15 HR 24 februari 1995, NJ 1996, 472 – Sigmacom II. Zie ook G.D. Hoekstra, ‘De spanning

tussen het maatschappelijke belang en het gezamenlijke belang bezien in het licht van de
creditors’ bargain, TvI 2005, 12, p. 33.
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of haar bestuurder(s) in bewaring te laten stellen. De curator wordt door de
rechtbank benoemd en staat dus niet in een contractuele relatie tot zijn cliënten.
Hij legt ook geen rekening en verantwoording af aan de schuldeisers of aan de
ex-gefailleerde maar aan de rechter-commissaris. Voor de curator geldt een
andere zorgvuldigheidsnorm dan voor de advocaat.16 De curator oefent op grond
hiervan in zekere zin een openbare functie17 uit en dat alles brengt met zich mee
dat hij niet alleen deskundig dient te zijn, maar dat hij zich ook onpartijdig en
onbevooroordeeld dient te gedragen en onkreukbaar dient te zijn. Ik meen dat
de curator in dat opzicht dichter bij de openbaar bestuurder (of rechter) staat
dan de advocaat. Het zal na dit alles niet verbazen dat de rechter(commissaris)
groot belang hecht aan de integriteit van de curator.

De curator als insolventieadviseur

Bij dit alles rijst de vraag in hoeverre er binnen de advocatuur wordt gespreken
over integer handelen van de advocaat als insolventieadviseur. Dit is van belang
omdat veel curatoren ook als zodanig optreden en deze werkzaamheden ‘mee-
tellen’ voor het lidmaatschap van Insolad. Integriteit in dit werk is onlosmake-
lijk verbonden met de integriteit als curator. Je kunt integriteit niet opsplitsen,
of, om met de woorden van de voormalige minister van Binnenlandse Zaken
drs. C.I. (Ien) Dales18 te spreken: ‘Een beetje integer bestaat niet’. 

Wat zijn hier de normen? Dat hangt natuurlijk van de situatie af, maar bij
mijn weten is daarover binnen de advocatuur geen gesprek. Een eerste aanzet
voor zo’n wel gewenste discussie is wellicht dit: Als een advocaat wordt bena-
derd door een ondernemer en diens faillissement of dat van ‘zijn’ vennootschap
onafwendbaar is, geldt dat de advocaat zich moet beperken tot het geven van
(juridisch) advies. In dat advies moet hij aandacht besteden aan het feit dat de
vennootschap zich in een `paulianeuze’ periode bevindt. De advocaat kan ver-
der uiteraard namens de vennootschap het eigen faillissement aanvragen of
daarbij behulpzaam zijn. 

Van curatoren hoor ik wel eens het verhaal dat er collega’s zijn die niet-integer
handelen. Bij doorvragen komt dan de – terechte, maar frustrerende – reactie
dat dit onder de geheimhoudingsplicht van advocaten valt. In dit verband is
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16 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727 - Maclou.
17 Zie ook Rechtbank Den Haag 9 februari 2007, LJN AZ8111 en JOR 2007,104, handelend

over het faillissement Landis, aantasting eer en goede naam curatoren.
18 Zij zette het onderwerp integriteit voor wat betreft het openbaar bestuur op de kaart met een

inmiddels beroemde toespraak op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeen -
ten in juni 1992.
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interessant de uitspraak van het Hof van Discipline van 12 februari 2007.19 Het
ging om de wel vaker voorkomende situatie dat een advocaat een BV en haar
(indirect) bestuurders met het oog op het naderende faillissement van de ven-
nootschap had geadviseerd. De vennootschap betaalde de rekening. Daarna
ging de BV failliet. De curator vroeg om een specificatie van de factuur. De
advocaat weigerde aanvankelijk. De Deken verzocht de advocaat de specifica-
tie te verstrekken. De advocaat gaf deze uiteindelijk aan de Deken. De Deken
stuurde deze door aan de curator. De curator sprak daarop met succes één van
de indirect bestuurders aan op grond van onrechtmatig handelen jegens de cre-
diteuren. De aansprakelijkstelling was mede gebaseerd op de bedoelde specifi-
catie van de advocaat. Deze indirect bestuurder diende daarop een klacht in
tegen de advocaat wegens schending van diens geheimhoudingsplicht. Uit een
uitspraak van het Hof van Discipline van 28 juni 1987 volgde al dat met betrek-
king tot het beroepsgeheim een curator in het faillissement van een vroegere
cliënte van een advocaat niet kan worden vereenzelvigd met die cliënt.20 In dit
geval werd vastgesteld dat de indirect bestuurder – ook al had de vennootschap
de rekening betaald – ook als cliënt had te gelden. De gevraagde gegevens vie-
len reeds daarom onder de geheimhoudingsplicht. De advocaat had de gegevens
dus niet mogen verstrekken21 en de conclusie is dat de Deken de specificatie
ook niet had moeten doorzenden aan de curator. 

In het kader van dit artikel rijst de vraag wat te doen als er in een faillisse-
ment aanwijzingen naar voren komen van niet-integer handelen van een advo-
caat in de fase die voorafging aan het faillissement terwijl die advocaat ook tot
curator wordt benoemd. Ik gaf al aan dat het voor rechtbank en rechter-com-
missaris van groot belang is dat de benoemde curatoren integer handelen en
denken. De rechtbank/rechter-commissaris kan desondanks geen navraag doen
of door de curator laten doen bij die advocaat. Deze moet zich immers op zijn
geheimhoudingsplicht beroepen. Dit geldt niet alleen in het geval de (indirect)
bestuurders mede als cliënten kunnen worden aangemerkt, maar ook daarbui-
ten zo blijkt uit genoemde uitspraak uit 1987. Het is wel mogelijk de bestuur-
der(s) te horen op grond van artikel 105 Fw, maar als het gaat om de vraag naar
de integriteit van de insolventie-advocaat is het onwenselijk als deze niet kan
reageren. De mogelijkheid bestaat dan dat de Deken de zaak onderzoekt ex arti-
kel 46f Advocatenwet. De advocaat kan zich dan tegenover de Deken in begin-
sel niet op zijn geheimhoudingsplicht beroepen (Gedragsregels 1992 nummer
37). Voor de rechtbank/rechter-commissaris lijkt mij dit echter niet erg bevre-
digend.
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19 G.C. van Daal, ‘Hof van Discipline 12 februari 2007, nummer 4602 (ongeplubliceerd)‘
20 Hof van Discipline 28 juni 1987, Advocatenblad 1988, p. 404-405.
21 De advocaat kan zich tegenover de Deken overigens in beginsel niet op zijn geheimhou-
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Wat is integer handelen?

Gedacht kan worden aan de volgende omschrijving: Bij integer handelen gaat
het niet alleen om de vraag of het handelen (of nalaten) van de curator rechtens
(dus op grond van de wet of jurisprudentie) is toegestaan, maar ook om de
vraag of dit in overeenstemming is met de regels van moraal en fatsoen.22

Ik gaf al aan dat de curator regelmatig voor situaties komt te staan waarin
regels ontbreken of niet helder zijn. Juist in die situaties komt het erop aan dat
de curator in staat is om op integere wijze te handelen.23

Veel van de Praktijkregels Curatoren van Insolad staan in het teken van integri-
teit. Praktijkregel 1.1.1 luidt:

‘De curator moet:
– zich jegens alle belanghebbenden integer gedragen; integriteit omvat

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

boedel 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 wor-
den verwacht; 

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

Hierbij valt op dat naast integriteit wordt genoemd dat de curator onafhankelijk
moet zijn en dat hij zich fatsoenlijk en respectvol moet gedragen. Dit valt toch
ook onder integer handelen van de curator? 

Dat de curator – als het gaat om integer handelen – dichter bij de openbaar be -
stuurder (en rechter) dan de advocaat staat, blijkt ook uit vergelijking tussen de
in Praktijkregel 1.1.1 genoemde uitgangspunten met de Gedragscode voor
bestuurders van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal
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22 Van Dale: integriteit: rechtschapenheid, onomkoopbaarheid (derde betekenis).
23 Integriteit is ook op het web heel actueel. Zo bestaat  er een integriteit.startpagina.nl en inte-

griteitoverheid.nl en zelfs op carrièretijger.nl is veel aandacht voor integer handelen. Mijn
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overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit 2001.24 De Kernbegrip -
pen in die gedragscode zijn:
– dienstbaarheid (gericht zijn op het belang van de organisatie en burgers die

daar onderdeel van uitmaken), 
– functionaliteit (handelen heeft herkenbaar verband met de functie)
– onafhankelijkheid (geen vermenging met oneigenlijks belangen en vermij-

ding van de schijn daarvan)
– openheid (het handelen is transparant zodat de controlerende organen volle-

dig inzicht hebben in het handelen en de beweegredenen daarbij)
– betrouwbaarheid (je houden aan afspraken)
– zorgvuldigheid (handelen is zodanig dat alle organisaties en burgers op

gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen
op correcte wijze worden afgewogen).

De meeste van deze begrippen worden in praktijkregel 1.1.1 genoemd en ze zijn
alle van toepassing op het werk van de curator. 

Specifiek aspect. Onafhankelijkheid en belangenverstrengeling

Algemeen

Integer handelen houdt onder meer in dat er geen sprake mag zijn van belan-
genverstrengeling. Van openbaar bestuurders en rechters worden de nevenfunc-
ties bekend gemaakt om controle op dit punt mogelijk te maken. Waar de cura-
tor in zijn werk dicht bij die openbaar bestuurder (en rechter) is te positioneren,
lijkt het een goede zaak om ook de nevenfuncties van curatoren bekend te
maken.

Verder geldt mijns inziens als uitgangspunt dat de curator vereenzelvigd
mag en moet worden met zijn of haar kantoorgenoten.25

De benoeming

Het komt geregeld voor dat de door de rechtbank benaderde kandidaat-curator
te kennen geeft dat deze (of diens kantoor) eerder betrokken was bij de gefail-
leerde. Mijn indruk is dat de kandidaat-curator daarin een strenge maatstaf aan-
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24 In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Interproviniaal Overleg
heeft de VNG in 2001 een modelgedragscode voor bestuurders ontwikkeld. Deze is opge-
nomen in de uitgave Integriteit van bestuurders bij gemeenten en provincies, een handrei-
king. ISBN 90 322 7167 9.

25 Zie Gedragsregels 1992 nummer 7 lid 4, Raad van Discipline Den Bosch 20 april 1998,
Advocatenblad 2 april 1999, nr. 9907 en Raad van Discipline Amsterdam 27 mei 2002 en
Hof van Discipline 14 februari 2003 in TvI 2003, 2, p. 47.
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legt in die zin dat bijvoorbeeld ook een meer indirecte betrokkenheid of een
contact met een aan de gefailleerde gelieerde persoon wordt gemeld.26 Het
komt ook geregeld voor dat de curator zich na de eerste bespreking terugtrekt
omdat alsnog blijkt dat hij niet vrij staat. 

Ik vraag mij echter af of de rechtbanken een gedeelde visie op dit vraagstuk
hebben. Het zou goed zijn als dit punt binnen de rechterlijke macht (en de advo-
catuur) besproken wordt en de rechterlijke macht (Recofa) een gezamenlijk uit-
gangspunt zou formuleren. Daarbij zou aansluiting kunnen worden gezocht bij
de Leidraad onpartijdigheid van de rechter van de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak d.d. 16 maart 2004.27 In die leidraad worden situaties genoemd
waarin het aanbeveling verdient dat de rechter een zaak niet behandelt. Het gaat
bijvoorbeeld om het geval dat een rechter bloed- en aanverwant is of is geweest
van een procespartij of van een andere procesdeelnemer28 of een zaak waarin
iemand uit de persoonlijke en/of zakelijke kennissenkring van de rechter als
procespartij betrokken is. Ook wordt aandacht besteed aan de situatie dat de
rechter door (eerdere) nevenfuncties zodanig betrokken is dat zijn rechterlijke
onpartijdigheid in het geding komt.

De afwikkeling

Een aantal situaties waarin sprake kan zijn van belangenverstrengeling is al
door K. Frielink in zijn eerder genoemde artikel beschreven. Het gaat onder
meer om verkoop van activa aan bijvoorbeeld familie, kennissen of een kan-
toorgenoot van de curator en tegenstrijdigheid van belangen als de curator is
benoemd in verschillende met elkaar verband houdende faillissementen. Voor
de te maken afwegingen in dergelijke situaties wordt kortheidshalve naar
genoemd artikel verwezen.29

Ik zal hierna twee uitspraken bespreken. In de eerste zaak was het wekken
van de schijn van belangenverstrengeling voldoende om te spreken van klacht-
waardig handelen. In de tweede zaak leidde dit tot ontslag van de curator. Aan
de hand van beide casus zal blijken dat het telkens van de specifieke omstan-
digheden afhangt of sprake is van niet-integer handelen. 
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26 Mij is bekend dat de grotere kantoren over systemen beschikken waarin de kandidaat-cura-
tor genoemde betrokkenheid kan nagaan. Dat is ook niet verwonderlijk omdat deze vraag
natuurlijk ook speelt bij het aannemen van nieuwe cliënten.

27 Zie onder meer www.nvvr.org en www.rechtspraak.nl.
28 Overige procesdeelnemers: degene die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, de officier van

justitie, deskundigen, getuigen, deurwaarders, tolken en anderen – niet zijnde procespartij-
en – die beroepsmatig bij een rechterlijke procedure betrokken zijn.

29 K. Frielink, ‘Tegenstrijdige belangen in het insolventierecht’, TvI 2001, 4 , p. 115 e.v.
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De eerste zaak betreft een uitspraak van de Raad van Discipline Leeuwar -
den.30 Het ging om een faillissement van A. In de boedel bevonden zich een
woning en bedrijfsloods, verhypothekeerd aan de Rabobank. Nadat onderhand-
se verkoop te lage biedingen opleverde, gaf de Rabobank opdracht tot openba-
re verkoop. Daarna heeft de curator de bank opmerkzaam gemaakt op een gege-
gadigde P BV en haar directeur, Q, bij de bank geïntroduceerd. P BV koopt de
onroerende zaken. Mr. X verklaart zich akkoord met de tussen P BV en de Ra -
bobank overeengekomen prijs. P BV verkoopt de loods dezelfde dag door voor
bijna het dubbele. Daarna blijkt dat de curator al jaren de vaste advocaat van P
BV is en lange tijd zakelijke en vriendschappelijke banden met de directeur
heeft. Zo had mr. X samen met Q onroerend goed in eigendom. Q was hande-
laar in onroerend goed. De Raad oordeelt dat de curator P BV niet bij de bank
had mogen introduceren. Uit de samenvatting blijkt niet duidelijk op welke
wijze meewoog dat de curator niet aan de Rabobank en de rechter-commissaris
had gemeld dat hij Q goed kende. Geoordeeld wordt dat mr. X, nadat hij Q toch
had geïntroduceerd, als curator had moeten terugtreden. De Raad oordeelt dat
de curator door zijn handelen het vertrouwen in de advocatuur in ernstige mate
heeft geschaad. Hieraan doet voor de Raad niet af dat de curator niet (recht-
streeks) betrokken is geweest bij de onderhandelingen tussen de Rabobank en
P BV noch dat de door de bank bedongen prijs wellicht redelijk geacht kon
worden. 

Op het eerste gezicht lijkt het niet vreemd dat de curator zijn kennis/vriend
tipt over de verkoop van de onroerende zaken. Eerder was het immers niet
gelukt om deze onderhands te verkopen. Het lijkt in het belang van de boedel
dat verkoop onderhands plaats vindt. Duidelijk is dat de curator in elk geval aan
de Rabobank en rechter-commissaris had moeten vertellen dat hij Q goed
kende. Zie ook de toelichting bij Praktijkregel 1.3.3. De curator heeft in de
geschetste casus nu de schijn gewekt dat hij zijn positie heeft ge/misbruikt om
zijn vriend een voordeeltje toe te schuiven. Het oordeel dat mr. X zijn vriend Q
in de geschetste situatie niet had mogen introduceren gaat wellicht te ver. Als
dat wel gebeurt, ligt het voor de hand dat mr. X elke verdere bemoeienis met
deze transactie achterwege laat. Indien bijvoorbeeld zou moeten worden inge-
stemd met de verkoop dient hij zich voor die zaak als curator terug te trekken.
Dat is een lastige situatie waarmee duidelijk wordt dat de curator beter niet tot
introductie van zijn vriend kan overgaan, maar komt dit alles niet anders te lig-
gen als de curator zijn vriend informeert over de openbare veiling? 

De tweede zaak betreft een recent vonnis van Rechtbank Rotterdam in een
zaak waarin het ook ging om de vraag of de curator schijn van belangenver -
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30 Raad van Discipline Leeuwarden 15 maart 1991, Advocatenblad 16 januari 1992, nummer
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strengeling had gewekt.31 In deze zaak had de curator van rechtspersoon D in
een verslag van september 2004 aangegeven dat hij overwoog de bestuurder van
gefailleerde aan te spreken voor het boedeltekort wegens kennelijk onbehoor-
lijk bestuur. Hij was nadien ook tot aansprakelijkstelling overgegaan, maar had
nog geen procedure aanhangig gemaakt. Dezelfde curator had in 2004 en 2005
in een surseance van betaling en een faillissement (accountants)onderzoek laten
uitvoeren door bedrijf L. Ook in een ander faillissement was dit bedrijf inge-
schakeld. De aansprakelijk gestelde bestuurder in het faillissement van D was
echter betrokken bij dit bedrijf L. Deze betrokkenheid bestond erin dat de
bestuurder aanvankelijk (van mei tot december 2004) voorzitter was van de
stichting die de aandelen in het bedrijf hield en nadien zelf (middellijk) 70%
van de aandelen hield. Daarnaast was hij sinds mei 2004 bestuurder van L. Naar
aanleiding hiervan vraagt een schuldeiser het ontslag van de curator ex artikel
73 Fw. De rechtbank overweegt dat de curator met het geven van genoemde
opdrachten de schijn van belangenverstrengeling had gewekt, met andere woor-
den; de schijn had gewekt dat hij niet onbevooroordeeld tegenover de bestuur-
der stond en dat hij er mogelijk om die reden voor had gekozen om de bestuur-
der ondanks de melding in het faillissementsverslag van september 2004 (nog)
niet in rechte aan te spreken. De curator had onder meer aangevoerd dat het in
de andere drie insolventies om relatief kleine opdrachten ging, dat er slechts
weinig accountantskantoren zijn met forensische expertise en dat de opdrach-
ten reeds drie jaar geleden waren verstrekt. De rechtbank verwerpt deze verwe-
ren en wijst erop dat de onderzoeken ook door een niet aan de bestuurder
gelieerde onderneming hadden kunnen worden uitgevoerd. Ook het verweer dat
de opdracht aan een specifieke accountant was gegeven wordt verworpen. De
rechtbank overweegt dat de opdracht was gegeven aan de onderneming waarbij
de bestuurder was betrokken nu de ingeschakelde accountant in dienst van die
onderneming was. 

De rechtbank overweegt dat de curator zich in geen geval in een positie mag
begeven waarbij hij het risico kan lopen dat een schijn van belangenverstren-
geling wordt gewekt als gevolg waarvan de onafhankelijkheid van de curator
en de objectiviteit in de afwikkeling van het faillissement door de curator niet
langer lijkt gewaarborgd. Ten slotte citeert de rechtbank de zogeheten Maclou-
norm32 en stelt dat de curator door de schijn van belangenverstrengeling te wek-
ken niet in overeenstemming met voornoemde norm heeft gehandeld. Het ver-
zoek tot ontslag van de curator wordt toegewezen.
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31 Rechtbank Rotterdam 21 juni 2007, LJN BA7841.
32 HR 19 april 1996, NJ 1996, 727: De curator dient zich te gedragen zoals in redelijkheid mag

worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn
taak met nauwgezetheid en inzicht verricht.
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Het is duidelijk dat een curator die overweegt een procedure tegen een bestuur-
der aanhangig te maken daarna niet in andere insolventies (en zaken in het alge-
meen denk ik) een aan die bestuurder gelieerd bedrijf opdracht dient te geven.
Ik plaats echter wel kanttekeningen bij de in cursief weergegeven, heel alge-
meen geformuleerde overweging. Het is niet mogelijk om elke schijn van
belangenverstrengeling te vermijden laat staan het risico dat die schijn wordt
gewekt. In grote faillissementen is het bijvoorbeeld vrijwel onvermijdelijk dat
het kantoor van de curator één of meer van de crediteuren wel eens heeft gead-
viseerd of bijgestaan. Als dat één van de vele concurrente schuldeisers is van
wie de positie duidelijk, hoeft dat geen bezwaar te zijn.33

Een voorbeeld dat meer in het verlengde van deze casus ligt, betreft het
geval dat het in het belang van de boedel is dat de curator in verband met de
inventarisatie van de boedel en/of de voorbereiding van een activatransactie een
zodanig beroep op de bestuurder doet dat voor diens inspanningen een vergoe-
ding wordt betaald. Het gaat dus om die gevallen waarin de medewerking van
de bestuurder buiten het kader van diens inlichtingenplicht valt. Gedacht kan
worden aan ondersteuning bij onderhandelingen met crediteuren of overname-
kandidaten. Hier kan onderscheid worden gemaakt tussen het geval dat de cura-
tor nog niet weet of er gronden zijn voor een aansprakelijkstelling en het geval
dat de curator daarvoor al wel (enkele) aanwijzingen heeft. Uit de overweging
van de rechtbank volgt dat de curator (ook niet in het eerste geval) niet tot
inschakeling van de bestuurder in de door mij bedoelde zin zou mogen over-
gaan. Ik meen dat dan een te strenge maatstaf wordt aangelegd. Wel lijkt het mij
– in de geschetste situatie – goed om aan de bestuurder duidelijk te maken dat
diens inschakeling los staat van de beslissing met betrekking tot een aanspra-
kelijkstelling (op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur).

Ten tweede vraag ik mij af of de schijn van belangenverstrengeling als
schending van de Maclou norm moet worden aangemerkt. Dit gebeurt wel
vaker, maar deze norm is ontwikkeld in het kader van de vraag in welke geval-
len de curator (pro se) aansprakelijk gesteld kan worden. Mijns inziens kan ook
sprake zijn van niet-integer handelen zonder dat voornoemde norm is geschon-
den. Dat lijkt hier ook het geval: het verwijt dat de curator gemaakt wordt
betreft strikt genomen zijn handelen als curator in andere faillissementen.

Ten derde lijkt mij duidelijk dat het tijdsverloop tussen de beslissing van de
rechtbank en het geven van de opdrachten aan accountantskantoor L niet van
belang is nu de opdrachten na het faillissement van D waren gegeven. Op zich-
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33 Dit ligt bijvoorbeeld anders als het gaat om een belangrijke schuldeiser en de curator zelf
deze schuldeisers kort geleden als advocaat bijstond. Ik verwijs ook naar de bijdrage van mr.
R.D. Vriesendorp in dit Jaarboek (paragraaf 5) waaruit blijkt dat dit op dit punt België een
strenge norm geldt.
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zelf is tijdsverloop wel van belang. Denk aan het geval dat in het onderhavige
geval de opdrachten tien jaar vòòr het faillissement van D waren gegeven.

Na de afwikkeling

De curator dient na afwikkeling van het faillissement in beginsel niet als advo-
caat van gefailleerde of een/de bestuurder van de gefailleerde op te treden. Dit
geldt in elk geval voor zaken die op enigerlei wijze verband houden met het eer-
der faillissement. Ik kan mij verder voorstellen dat de curator ook andere direct
bij het faillissement betrokken partijen niet mag bijstaan. Ook hier geldt dat het
goed is als hierover binnen de advocatuur (en de rechterlijke macht) nader
wordt gesproken om tot precisering van deze norm te komen.

Benoemingen(beleid) en integriteit

Hiervoor is al beschreven dat bij de benoeming van een curator met enige regel-
maat de vraag rijst of de hij voldoende vrij staat om als curator op te treden. Het
kan ook zijn dat de rechtbank twijfels heeft over de integriteit van de kandidaat-
curator. Daarover zou dan moeten worden gesproken met de kandidaat-curator.
Niet-benoemen en daarover niets mededelen lijkt mij niet juist. Ik gaf hiervoor
al aan dat het in verband met de geheimhoudingsplicht niet altijd mogelijk is
met de kandidaat-curator te spreken over de integriteitsvraag. Dat is een onwen-
selijke situatie, maar een oplossing hiervoor is zo niet voor handen.
Degene die bij Rechtbank Arnhem voor benoeming tot curator in aanmerking
wil komen dient sinds enkele jaren een machtiging te geven waarbij hij/zij de
Deken machtigt om specifieke tuchtrechtelijke informatie aan de rechtbank te
verstrekken. Het gaat om informatie over een procedure inzake onbehoorlijke
praktijkuitoefening (artikel 60b Advocatenwet). De Rechtbank Arnhem is daar
in dertijd – in het voetspoor van de Rechtbank Utrecht – toe overgegaan omdat
in het arrondissement Utrecht was gebleken dat een door de rechtbank benoem-
de curator zelf verkeerde in de toestand dat hij had opgehouden te betalen,
althans er was op grond van artikel 60b Advocatenwet een ‘bewindvoerder’ be -
noemd. Bij Rechtbank Amsterdam dient de advocaat die tot curator wil worden
benoemd ook een ‘tuchtrechtelijke machtiging’ te ondertekenen. De Amster -
damse machtiging is ‘breder’ van opzet. Het gaat om:
‘(i) tuchtrechtelijke veroordelingen en/of lopende decanale klachten, 
(ii) de aanstelling van een zogenaamde stille curator en 
(iii) een ingediend verzoek ex artikel 60b of c van de Advocatenwet 
met betrekking tot ondergetekende.’
Deze machtiging betreft uitsluitend klachten, maatregelen of feiten die de inte-
griteit van ondergetekende betreffen en die relevant kunnen zijn voor een
benoeming als curator. Verder is vermeld dat de Deken zich zal beperken ‘tot
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feiten en omstandigheden in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de infor-
matieverstrekking’. Dit laatste betekent dat van advocaten die op de curatoren-
lijst geplaatst worden het tuchtrechtelijke verleden wordt nagelopen en de recht-
bank daarover zo nodig wordt geïnformeerd. Uitgangspunt bij dit alles is dat –
zie paragraaf 9 hierna – de Deken bevoegd is het handelen (en nalaten) van de
curator – naar aanleiding van een klacht en ook ambtshalve – te onderzoeken
en beoordelen, met andere woorden dat de advocaat ook als curator onder het
tuchtrecht valt. 

Binnen Recofa is nu afgesproken dat de rechtbanken de invoering van zo’n
machtiging met hun faillissementscommissies gaan bespreken, dit met het oog
op mogelijke landelijke invoering van een (uniforme) machtiging. Tegen invoe-
ring van zo’n machtiging valt in te brengen dat de verhouding tussen recht-
bank/rechter-commissaris enerzijds en curator anderzijds voornamelijk op ver-
trouwen is gebaseerd. Dit geldt niet voor die advocaten die op de lijst geplaatst
worden. Verder kan – op grond van het niet-integere handelen van diverse cura-
toren in het verleden – een scheutje wantrouwen geen kwaad en zo’n verplich-
te machtiging moet mede gelet op het belang van handhaving van de integriteit
van de curator niet als een motie van wantrouwen worden gezien.

Toezicht en integriteit34

Het is al vaak geschreven: het is de curator die de faillissementsboedel beheert
en vereffent. De rechter-commissaris houdt daarop toezicht. Hij heeft geen
alge mene aanwijzingsbevoegdheid. Hij kan slechts een bevel aan de curator
geven naar aanleiding van een verzoek ex artikel 69 Fw. Dit neemt niet weg dat
de invloed van de rechter-commissaris op het beheer en de vereffening verder
reikt. Dit blijkt ook uit de Memorie van Toelichting bij de Faillissementswet.35

Hier is over de taak van de rechter-commissaris vermeld: ‘hij houdt uitsluitend
toezicht, gaat na, of de curator zich houdt binnen de grenzen der wet, of hij han-
delt in het belang van den boedel, of hij zijne taak behoorlijk vervult. De mid-
delen van invloed, die hem ten dienste staan, zijn raadgevingen, opmerkingen,
berispingen, des noodig toepassing van art. 73 (voordracht tot ontslag be).’ Op
grond hiervan kan de rechter-commissaris zijn volle gewicht in de schaal leg-
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34 De afgelopen jaren is door diverse schrijvers en sprekers gepleit voor een beperking van de
rol van de rechter-commissaris in insolventies tot die van geschillenbeslechter (zie onder
meer R.D. Vriesendorp in zijn in noot 35 genoemde artikel en recent mr. J.W.M. Tromp in
een artikel in TREMA van september 2007 p. 237 e.v.). Ik zie daar weinig voordelen in en
ga hier uit van de huidige vorm van toezicht.

35 S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber, geschiedenis van de Faillissementswet, heruitgave Van
der Feltz II, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1994, deel 2-11, p. 2.
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gen als deze meent dat de curator niet-integer handelt. In de hiervoor genoem-
de zaak bij Rechtbank Rotterdam had de rechter-commissaris dan ook terecht
de rechtbank geadviseerd – een voordracht was al door derden gedaan – tot ont-
slag van de curator over te gaan.

Daarnaast zal de omstandigheid dat hij voor tal van zaken machtiging of
toestemming van de rechter-commissaris nodig heeft en de mogelijkheid om
over hem een klacht bij de rechter-commissaris in te dienen de curator – wel-
licht onbewust – aansporen tot integer en zorgvuldig handelen. De vraag is
natuurlijk of de rechter-commissaris voldoende zicht heeft op dat handelen (en
nalaten) om te kunnen beoordelen of dat de integriteitstoets doorstaat. Het past
niet bij het karakter van het toezicht van de rechter-commissaris om actief na te
gaan of de curator integer handelt. Dat neemt niet weg dat maatregelen geno-
men kunnen worden om de informatie voorziening op dit punt te verbeteren. Ik
wijs op de eerder genoemde ‘machtiging tot verstrekking van tuchtrechtelijke
gegevens’. Daarnaast zou het een goede zaak zijn als gefailleerden geïnfor-
meerd worden over de rol van de rechter-commissaris.36 Bij de herziening van
de Recofa richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling zal hier-
aan aandacht worden besteed. Gedacht kan worden aan het verstrekken van een
informatievel door de rechtbank zoals dat ook in schuldsaneringen gebeurt.37

Bedoelde herziening zal begin 2008 zijn beslag krijgen. 
Verder zou door de rechters-commissarissen kunnen worden gewerkt aan

verbetering van het niet zaaksgebonden toezicht. Daarbij kan gedacht worden
aan overleg tussen de rechters-commissarissen (en secretarissen) over het func-
tioneren van curatoren alsmede het centraal verzamelen van informatie en
klachten over hen. Dat overleg wordt bij mijn weten al bij de meeste rechtban-
ken gehouden. Met betrekking tot de registratie van klachten zal Recofa dit jaar
een pilot uitvoeren bij een aantal rechtbanken inhoudende dat klachten op
dezelfde wijze worden geregistreerd en behandeld. De gedachte is dat met het
verzamelen van alle klachten over een curator of bewindvoerder een beter beeld
van zijn of haar functioneren kan worden verkregen en daaronder valt ook het
(niet-)integer handelen.
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36 Gefailleerden zouden sowieso beter moeten worden geïnformeerd door rechtbank en cura-
tor. Zo was het tot voor enkele jaren geleden zo dat gefailleerde geen enkele informatie van
Rechtbank Arnhem ontving, zelfs niet een afschrift van het faillissementsvonnis. Ook valt
mij op dat in de Praktijkregels Curatoren van Insolad helemaal geen aandacht is besteed aan
deze informatievoorziening.

37 Recofa richtlijnen voor schuldsaneringen: richtlijn 5 en bijbehorend model.
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Integriteit en het tuchtrecht

Aerts en Dulack38 hebben mijns inziens overtuigend aangetoond dat advocaat-
curatoren vrijwel volledig onder het advocatentuchtrecht vallen. Ik ben zelf pas
enkele jaren geleden tot deze conclusie gekomen. Inmiddels heb ik een keer een
tuchtrechtelijke klacht ingediend. Noch over de ontvankelijkheid van mij – als
rechter-commissaris – of toepassing van het tuchtrecht bestond discussie.

Integriteit van de curator onder de maat? 

Op basis van mijn eigen ervaring kom ik tot de conclusie dat de overgrote meer-
derheid van de curatoren over een goede ‘integriteitsantenne’ beschikt. Dit
neemt niet weg dat curatoren af en toe in opspraak komen wegens niet-integer
en zelfs strafbaar handelen.39 Daar kan weer tegenover worden gesteld dat dat
van elke beroepsgroep gezegd kan worden. Uiteindelijk is de gestelde vraag –
bij gebreke van wetenschappelijk onderzoek – niet te beantwoorden. Dit doet
niet af aan het belang van de (hernieuwde) aandacht voor dit onderwerp. De
enkele vaststelling dat integriteit een kernwaarde van de curator is, vormt vol-
doende aanleiding om te spreken over dit onderwerp en na te gaan wat gedaan
kan worden om deze kernwaarde te onderhouden.

Toezicht en tuchtrecht voldoende?

Ik gaf al aan dat het toezicht van de rechter-commissaris weliswaar van belang
is bij de bewaking van de integriteit van de curator, maar uit zijn aard niet
inhoudt het actief controleren van het handelen van de curator in het algemeen
en evenmin een actieve controle van de integriteit van de curator. Ik zie geen
mogelijkheden en noodzaak om het toezicht zodanig te wijzigen dat die (actie-
ve) controle wel plaats zou vinden.

Voor wat betreft de werking van het tuchtrecht kan enerzijds worden vast-
gesteld dat er met enige regelmaat geklaagd wordt over het niet-integer hande-
len van de curator. Anderzijds lijken – hard bewijs is er niet – veel gefailleer-
den en andere bij faillissementen betrokken partijen niet op de hoogte te zijn
van de mogelijkheid om een tuchtrechtelijke klacht in te dienen. Hierover kan
meer voorlichting gegeven worden. Ik heb begrepen dat het niet gebruikelijk is
dat (nieuwe) cliënten door hun advocaat worden gewezen op de mogelijkheid
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38 Noot 4 en H. Dulack, ‘Tuchtrecht voor curatoren bestaat wel degelijk’, TvI 2006, 40, p. 183
e.v.

39 Rechtbank Roermond 9 mei 2007, LJN BA4593, frauderende curator.
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een tuchtklacht in te dienen, maar waarom zou de gefailleerde hierover niet –
eventueel door de rechtbank – geïnformeerd kunnen worden? Ik neem aan dit
nu niet gebeurt omdat de vrees bestaat dat dit querulanten aanmoedigt tot het
indienen van klachten. Dit is onvoldoende reden om informatievoorziening
achterwege te laten. Bovendien kan genoemd risico beperkt worden door de
wijze waarop deze informatie wordt gegeven. 

Er is de laatste jaren veel geschreven40 over de werking van het advocaten-
tuchtrecht en de noodzaak tot verbetering. Deze lijkt er wel te zijn. De vraag of
en op welke wijze het tuchtrecht zou moeten worden hervormd laat ik rusten.
Wel kan gewezen worden op het pleidooi van Vriesendorp41 voor het opzetten
van een eigen tuchtrecht door Insolad. Nu duidelijk is dat de curator voor zijn
handelen en nalaten per saldo vrijwel geheel onder de werking van het advoca-
tentuchtrecht valt, is daarvoor geen noodzaak. Hiervan uitgaande is van belang
dat bij de samenstelling van de Raden van Toezicht en het Hof van Discipline
wordt gezorgd voor de aanwezigheid van voldoende kennis van het werk van de
curator.

Als het gaat om handhaving van het integer handelen van de curator is het
tuchtrecht, ook als dat verbeterd zou worden, niet voldoende. Het is immers
passief van aard.

Wat zou er nog moeten gebeuren? Wat mij betreft is het belangrijkste dat
advocaten onderling (meer) over integriteitsvragen spreken. Zeker ook waar het
de beginnende curatoren betreft. Van die gesprekken zou schriftelijk verslag
gedaan kunnen worden opdat tot enige vastlegging van normen kan worden ge -
komen. De Commissie Advocatuur schrijft in haar eerder genoemde rapport
‘Een Maatschappelijke Orde’ terecht dat integriteit tot een verplicht onderdeel
van de permanente opleiding van advocaten gemaakt moet worden. Hieraan
kan worden toegevoegd dat ook bij opleidingen voor curatoren aandacht aan
integriteitsvraagstukken besteed zou moeten worden. Een ander – hier niet ver-
der uit te werken – gedachte is dat ten behoeve van bij de faillissementsafwik-
keling betrokken partijen een klachtenregeling wordt ontworpen of wellicht een
Ombudsman wordt benoemd. Het indienen van een klacht over een curator bij
de rechter-commissaris of de Deken/tuchtrechter zal immers voor velen een
hele stap zijn en ook bij verbeterde voorlichting blijven.
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40 Zie onder meer Advocatenblad van 23 september 2005, gewijd aan dit onderwerp, het in
noot 6 genoemde rapport en de daarin vermelde literatuur alsmede de reactie van het kabi-
net; Kamerstukken II 2006/2007 nummer 30 800 VI nummer 13.

41 R.D. Vriesdorp, ‘Transparantie en zelfregulering: VIA Insolad naar VIS’, TvI 2005, 11, p.
31. Vriesendorp vreesde dat de minister van justitie anders zou gaan aansturen op een onaf-
hankelijk toezicht met sanctiemogelijkheden door bijvoorbeeld de populaire AFM.
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Samenvatting

Integriteit van de curator is een kernwaarde. De curator staat – ook wat dit
betreft – dichter bij de openbaar bestuurder (of rechter) dan de advocaat.

Bij integer handelen gaat het niet alleen om de vraag of het handelen (of nala-
ten) van de curator rechtens (dus op grond van de wet of jurisprudentie) is toe-
gestaan, maar ook om de vraag of dit in overeenstemming is met de regels van
moraal en fatsoen. Praktijkregel 1.1.1 van Insolad geldt als uitgangspunt.

De curator moet de schijn van partijdigheid of belangenverstrengeling te allen
tijde vermijden. Ik heb een eerste aanzet voor invulling van deze norm gegeven
waar het gaat om de periode voor en na het faillissement: De curator mag in een
ruime periode voorafgaand aan het faillissement noch zakelijk noch privé
betrokken zijn geweest bij gefailleerde of haar bestuurder(s) of aandeelhou-
der(s). Ná afwikkeling van het faillissement dient de voormalig curator in
beginsel niet op te treden voor de voormalig gefailleerde danwel haar bestuur-
der(s). Dit geldt in elk geval voor zaken die enig verband houden met het afge-
wikkelde faillissement. Er zijn situaties denkbaar waarin de voormalig curator
ook andere bij het afgewikkelde faillissement betrokken partijen niet kan bij -
staan. Bij dit alles geldt dat kantoorgenoten moeten worden vereenzelvigd met
de curator. Nadere uitwerking van deze norm door rechterlijke macht en/of
advocatuur is gewenst.

Het lijkt in verband met de controle op mogelijke belangenverstrengeling een
goede zaak als de curator – net als de openbaar bestuurder – zijn nevenfuncties
openbaar maakt.

Het advocatentuchtrecht vervult een belangrijke functie waar het gaat om het
bewaken van de integriteit van de curator. Het toezicht door de rechter-com-
missaris vervult ook een – zij het beperkte – rol bij de controle op het integer
handelen van de curator. Zowel over de toepasselijkheid van het tuchtrecht als
de rol van de rechter-commissaris zou (meer) informatie aan bij faillissemen-
ten betrokken partijen gegeven kunnen worden. Gedacht kan worden aan het
opstellen van een informatieblad zoals deze bij aanvang van een schuldsane-
ringsregeling wordt uitgereikt aan schuldenaren. Verder kan verbetering van het
niet-zaaksgebonden toezicht bijdragen aan genoemde controle. Meer concreet
kan gedacht worden aan het centraal verzamelen van klachten over curatoren.

Rechtbanken spelen een rol waar het de benoeming betreft. Landelijke invoe-
ring van een verplichting tot afgifte van een ‘tuchtrechtelijke machtiging’ door
kandidaat-curatoren is wenselijk.

67

De integere curator bezien vanuit de positie van rechtbank en rechter-commissaris



Er moet (meer) aandacht aan integriteitsvraagstukken worden gegeven in de
opleiding van zowel advocaten als curatoren. Daarnaast dient integer handelen
binnen de beroepsgroep (advocatuur en curatoren) regelmatig aan de orde te
komen. Dit geldt ook voor het handelen van de advocaat als insolventieadvi-
seur. Schriftelijke vastlegging van normen dan wel deze gesprekken, kan het
verankeren van de integriteit binnen de advocatuur verder versterken.

Tot slot kan gedacht worden over het ontwerpen van een klachtenregeling en/of
het benoemen van een Ombudsman voor bij de afwikkeling van faillissemen-
ten betrokken partijen: het indienen van een klacht bij rechter-commissaris of
Deken/tuchtrechter zal voor velen een hele stap zijn en blijven.
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Beroepsethiek, kwaliteitsvoorschriften en toezicht

MR. J.E. STADIG*

Inleiding

Het Insolad Jaarcongres 2007 heeft als onderwerp: ‘De integere curator’. De
kennelijk beoogde discussie daarover veronderstelt een zinvolle zoektocht naar
een stelsel van normen waaraan een dergelijke curator zou moeten voldoen. Om
te voorkomen dat u dit congres of dit artikel eeuwigheidswaarde toekent of u
bij uw overdenkingen hierover te zwaar op de hand wordt, is het misschien goed
vast te stellen dat in vroeger tijden de rechterlijke ambtenaar wel werd aange-
spoord geen parfum te dragen, geen bals te bezoeken, het haar niet te verven en
zoals een eeuwenoud Frans advies luidt: ‘de ne pas rire’, hij moest als persoon
zoveel mogelijk onzichtbaar blijven. Ook in de moderne tijd moet de rechtelij-
ke macht niet al te uitbundig leven en dus kregen aankomende magistraten naar
ik heb begrepen tot voor kort het verzoek geen kroketten uit de muur te eten.
Iedere schijn van heftige passie en persoonlijke voorkeur zou mede aldus moe-
ten worden vermeden.1 De voorbeelden geven aan dat de gedachten over dit
soort integriteitsnormen meer of minder snel kunnen veranderen. 

Desalniettemin neemt de aandacht voor beroepsethiek en integriteit van advo-
caten – en daarmee ook voor advocaten die als curator of bewindvoerder werk-
zaam zijn – toe. 

Wat advocaten betreft verwijs ik naar de rede van de landelijk Deken tijdens het
jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten in 2006.2

De Deken bepleit daarin de aanbeveling van de Commissie Advocatuur te vol-
gen door de zogenaamde kernwaarden van de Orde op te nemen in de Advo -
catenwet. Zij noemt in dat verband integriteit, deskundigheid, vertrouwelijkheid
en partijdige belangenbehartiging, uitgevoerd vanuit een onafhankelijke posi-
tie. Voor curatoren en bewindvoerders moet die partijdigheid uiteraard worden
vervangen door onpartijdigheid, maar wat soortgelijke kernwaarden betreft
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2. Zie Advocatenblad 24 oktober 2006, p. 677 e.v. 



heeft Insolad getracht deze neer te leggen en uit te werken in de door de ver-
eniging vastgestelde Praktijkregels voor Curatoren.3 Waar de Deken er voor
pleit in de beroepsopleiding, in specialisatieverenigingen en in zaakbesprekin-
gen op kantoren beroepsethiek op de agenda te zetten, heeft Insolad met de
vaststelling van de Praktijkregels aldus een bij de tijdgeest en de toenemende
aandacht voor beroepsethiek passend initiatief genomen. 

De Insolad Praktijkregels beogen vooralsnog richting te geven aan gedrag en
keuzes van curatoren en bewindvoerders, zij hebben uitdrukkelijk niet een
dwingend karakter. De vraag rijst op welke wijze deze Praktijkregels verder
kunnen worden ontwikkeld, en of daarbij op termijn ook niet zou passen dat de
betreffende regels met meer gezag worden bekleed. Ik kom daarop nog nader
terug. 

Uit het verslag van een schriftelijk overleg tussen de Tweede Kamer en de
Minister van Justitie van 12 december 20064 blijkt van recente politieke aan-
dacht voor het optreden van curatoren en bewindvoerders en het toezicht daar-
op. Vanuit de belangrijkste fracties wordt betreurd dat er nog geen systeem voor
behandeling of tenminste registratie van klachten over curatoren bestaat, en
wordt bijvoorbeeld vanuit de CDA-fractie naar voren gebracht dat het de leden
spijt dat de Minister er niet op aandringt dat de Insolad Praktijkregels ook een
deugdelijk klachtensysteem gaan bevatten. De aandacht vanuit de Tweede
Kamer wordt mede ingegeven door de – kennelijk vrij makkelijk als fait accom-
pli aanvaarde – vaststelling dat rechters-commissarissen te weinig tijd kunnen
vrijmaken voor het toezicht op individuele faillissementen en surseances van
betaling. Dat dit mogelijk een feitelijke ontwikkeling is, maakt het evenwel nog
geen wenselijke. Om met juriste en ethica M. Februari te spreken.5

‘Langzaamaan daagt in de samenleving het besef dat ook de overheid met
enige regelmaat faalt, gezien overheden die zich laconiek laten oplichten,
zoals in het geval van de bouwfraude, gezien overheden die hun taak ver-
waarlozen, zoals in het geval van Enschede en het geval van Volendam. Dat
terwijl de verdachte burgers steeds ruwer worden bejegend, denk aan de
zaak Lancee, denk aan de Puttense moordzaak, denk aan het toelaten van
de Zaanse verhoormethoden, blijft de falende overheid buiten schot. Dat is,
laten we het nou maar eens hardop zeggen, niet goed.’
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Tegelijkertijd sijpelen berichten door uit de Commissie Kortmann die erop wij-
zen dat binnen die commissie nagedacht wordt over afschaffing of beperking
van het toezicht door de rechter-commissaris, en dit te vervangen door toezicht
van crediteuren.6

Daarnaast spelen nationaal en internationaal gedachten over collegiale toetsing
(in uiteenlopende vormen van audits tot intervisie of ‘peer review’) als middel
tot verbetering van kwaliteit en vorm van collegiaal toezicht. De gefinancierde
rechtshulp kent inmiddels het systeem van ‘audits’: sinds 1 januari 2004 mogen
alleen geauditeerde advocaten nog toevoegingen doen. Inmiddels is dit neerge-
legd in de vanaf 1 januari 2007 in werking getreden nieuwe ‘Kwaliteitstandaard
2007’.7 Kennelijk is deze ook beoogd als vorm van collegiale toetsing getuige
de advertentie die ik aantrof in het Advocatenblad van 29 september 2006 waar-
in de Orde van Advocaten acht auditoren zocht. In de advertentie werd aange-
geven dat sollicitanten minimaal zeven jaar als advocaat werkzaam dienden te
zijn geweest. 

Inmiddels kent ook de specialisatievereniging voor letselschadeadvocaten
(LSA) aan een eigen LSA- supplement op de Kwaliteitsstandaard van de NOVA
2007, op basis van welk supplement de vereniging zelf audits bij haar leden zal
laten uitvoeren.8

Aldus rijst het beeld dat allerwege wordt nagedacht over kwaliteit, integriteit en
toezicht, en het onderwerp dus ‘volop in beweging is’. 

In het eerste deel van mijn bijdrage wil ik de principiële vraag aan de orde stel-
len: bij wie hoort uit oogpunt van beroepsethiek het toezicht op de curator
eigenlijk thuis? Bij de rechter-commissaris, in collegiaal verband bij (leden
van) Insolad als kwaliteitsbevorderende specialisatievereniging of – zoals waar-
schijnlijk zal worden verwoord in de ontwerp-Faillissementswet – bij de credi-
teuren? De fracties in de Tweede Kamer lijken uit te gaan van het kennelijke
gegeven dat de rechter-commissaris hier gezien zijn of haar werkbelasting
onvoldoende aan toekomt. Dat leidt tot de te beantwoorden voorvraag of er
inderdaad een leemte is en hoe daarin zou moeten worden voorzien. 

In het tweede onderdeel van mijn bijdrage zal ik ingaan op de vraag of de toe-
nemende aandacht voor beroepsethiek en integriteit leidt tot de behoefte aan
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gedetailleerde kwaliteitsvoorschriften, dan wel er meer voor de hand liggende
en betere mogelijkheden bestaan om de kwaliteit van beroepsuitoefening van
curatoren en bewindvoerders te waarborgen. 

Toezicht op curatoren en bewindvoerders: de rechter-commissaris, 
ervaren beroepsgenoten/een specialisatievereniging of crediteuren? 

Het recht is gestolde ethiek. Voor het antwoord op de vraag waar volgens de
ethische normen ten tijde van Molengraaff het toezicht op curatoren en bewind-
voerders thuishoort raadplege men dus de Faillissementswet en de wetsge-
schiedenis. 

In de eerste plaats is dan natuurlijk relevant het bepaalde in art. 64 Fw:

‘De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van
den failliete boedel’. 

De Memorie van Toelichting vermeldt hierover het navolgende.9

‘In het geldend faillietenrecht heerscht veel onzekerheid doordat de be -
voegdheid der verschillende machten in het faillissement niet scherp be -
lijnd, niet behoorlijk afgebakend is. Om in die leemte te voorzien beoogt
deze derde afdeeling. 

De positie en de macht van den rechter-commissaris tegenover den curator
worden door dit artikel en door artikel 68 zoo duidelijk aangegeven als
eenen wet het vermag.
De regel is: de curator alleen beheert en vereffent; de rechter-commissaris
houdt uitsluitend toezicht. Waar de rechter-commissaris dus in het algemeen
geen medebeheer of opperbestuur voert, heeft hij, behoudens in een enkel
speciaal geval (art. 69) omtrent het beheer in deze of geenen zin ook geen-
en bevelen te geven; hij houdt uitsluitend toezicht, gaat na, of de curator
zich houdt binnen de grenzen der wet, of hij handelt in het belang van den
boedel, of hij zijne taak behoorlijk vervult. De middelen van invloed, die
hem ten dienste staan, zijn raadgevingen, opmerkingen, berispingen, des -
noodig toepassing van art. 73 (ontslag). Gevaar voor botsing bestaat niet;
de afbakening van de taak van den rechter-commissaris eenerzijds, van den
curator anderzijs, is duidelijk; ieders bevoegdheid behoorlijk bepaald.’
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In de tijd van Molengraaff was de ethische norm dus helder: het toezicht op
behoorlijke faillissementsafwikkeling behoort toe aan de overheidsrechter. Op
dit moment lijkt het zo te zijn dat de overheid het budget voor het toezicht door
de overheidsrechter geen gelijke tred laat houden met de in de afgelopen decen-
nia gegroeide omvang van de economie en het dienovereenkomstig gestegen
aantal faillissementen. Met andere woorden: de overheid vindt het verantwoord
hier een bezuinigingsmaatregel te treffen. Tegelijkertijd trekt de overheid wel in
woorden de rol van toezichthouder op integriteit naar zich toe. Niet voor niets
had de afdeling op het Ministerie van Justitie die de garantstelling voor curato-
ren uitvoerde enige tijd de naam: ‘Afdeling handhaving integriteit van het
bedrijfsleven’. Een integer bedrijfsleven lijkt een tamelijk wezenlijk onderdeel
te vormen van onze reputatie als betrouwbare internationale handelspartner,
aandacht hiervoor dient dus een direct nationaal economisch belang. Ook uit
normatief oogpunt lijkt het vanzelfsprekend dat de overheid toeziet op integer
gedrag van rechtspersonen. Tussen de controle op naleving van normen door
natuurlijke personen en rechtspersonen bestaat geen principieel verschil. Voor
controle van gedrag van rechtspersonen die failliet gaan en daarmee maat-
schappelijke schade veroorzaken zou zelfs een verzwaard toezicht te bepleiten
zijn.

De afgelopen jaren doet onze regering nogal eens een beroep op de burger om
zicht te gedragen overeenkomstig ‘normen en waarden’. Dat veronderstelt ten-
minste dat de overheid zelf haar normen en waarden hoog in het vaandel heeft
en die vervolgens ook naleeft. Zij verliest iedere geloofwaardigheid indien zij
de burgers aanspreek op normloos gedrag, tegelijkertijd zelf normen en de
handhaving daarvan aan haar laars lappend. De vraag die beantwoord moet
worden is dus of de normen uit de tijd van Molengraaff nog steeds waardevol
zijn. Als dat het geval is, zouden die normen ook moeten worden nageleefd. Dat
geldt ook voor de norm dat bepaalde taken bij de rechter thuishoren. De
bedrijfseconomische vaststelling dat er te weinig rechters zijn en dus onvol-
doende middelen voor handhaving van de norm, mag de norm zelf uiteraard
niet beïnvloeden. 

Overigens verdient het tijdens de Kamerbehandeling in 2006 kennelijk gehan-
teerde uitgangspunt dat het toezicht van de rechter-commissaris te kort zou
schieten bepaald nuancering. Uit een recente enquête die Insolad onder haar
leden heeft gehouden blijkt dat curatoren tamelijk positief zijn over de wijze
waarop de rechter-commissaris invulling geeft aan zijn of haar toezichthouden-
de taak.10 Ook uit andere omstandigheden komt naar voren dat het toezicht door
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de rechter-commissaris in het algemeen adequaat lijkt te werken, al dan niet in
reactie op klachten van crediteuren of andere betrokkenen.11 Er is weliswaar
sprake geweest van enige in de pers breed uitgemeten incidenten, maar vastge-
steld kan worden dat Recofa of de behandelend rechter-commissaris in die
gevallen niet stil hebben gezeten. Door Recofa zijn inmiddels nieuwe en aan-
gepaste richtlijnen uitgevaardigd. In de betreffende incidenten zijn bovendien
op initiatief van de rechter-commissaris onderzoeken ingesteld en zijn op basis
van de daaruit voortvloeiende conclusies maatregelen genomen. Men heeft dus
bepaald niet stilgezeten. De vraag is derhalve gerechtvaardigd of bij het naden-
ken over de kwaliteit van het toezicht wel zo makkelijk mag worden uitgegaan
van het tekortschieten van de kwaliteit van het huidige toezicht door de rechter-
commissaris. Lijkt het niet slechts een kwantitatief probleem (te weinig rech-
ters voor te veel dossiers) te zijn in plaats van een kwalitatief probleem?
Alvorens voetstoots nieuw beleid te formuleren gebaseerd op een mogelijk ver-
keerd uitgangspunt lijkt het zinvol te toetsen of het toezicht door de rechter-
commissaris wel zo slecht functioneert, dan wel eventuele tekortkomingen kun-
nen worden verholpen met bijstellingen die eenvoudiger zijn te realiseren dan
een complete stelselherziening. 

Molengraaff en de zijnen – maar ook het toenmalige parlement – legden het pri-
maat van het toezicht op de curator dus bij de overheidsrechter. Dit weerhield
hem er echter niet van in de Faillissementswet de nodige bepalingen op te
nemen die crediteuren de mogelijkheid geven invloed uit te oefenen op de fail-
lissementsafwikkeling. In dit verband verwijs ik in het bijzonder naar de bepa-
lingen van art. 74 Fw e.v. omtrent de crediteurencommissie. De curator heeft de
mogelijkheid bij die commissie advies in te winnen, en is daartoe in bepaalde
omstandigheden zelfs verplicht. Ingevolge art. 79 Fw is de curator evenwel niet
gebonden aan het advies van de commissie. De Memorie van Toelichting ver-
meldt voorzover in dit kader van belang:

‘De commissie uit de schuldeisers is niet imperatief voorgeschreven omdat
in verreweg de meeste, d.i. in de kleine faillissementen, zich slechts hoogst
zelden de behoefte aan eene dergelijke commissie zal doen gevoelen. De
benoeming kan bij het vonnis van faillietverklaring door de rechtbank
geschieden. Gewoonlijk zal deze dan reeds voldoende gegevens bezitten om
eenigszins te kunnen beoordelen of de boedel zoo belangrijk is, dat daar-
door het bestaan van bedoelde commissie gewettigd wordt … Nalatigheid of
weigering van den curator, om met de commissie, des nu wordt verlangd,
samen te werken, is niet te duchten, omdat hij zich aan ontslag, op verzoek
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van de commissie uit de schuldeisers, zou blootstellen ….12 Als er geene
meerderheid is te verkrijgen, daar de leden verschillende onderlinge strij-
dende meeningen hebben en ieder lid bij zijne eigen meening blijft volhar-
den, mag het belang der zaak daaronder niet lijden, en moet dus de curator,
des vereischt, in het belang van de boedel, bevoegd zijn, ook zonder advies
der commissie, zoo te handelen, als hem raadzaam voorkomt.’13

Tegenover de kennelijk vanzelfsprekende keus van de wetgever voor over-
heidstoezicht (de wetsgeschiedenis van artikel 64 Faillissementswet is uiterma-
te kort) staat dus een keuze voor een zekere, maar ook beperkte invloed van cre-
diteuren – toch de direct belanghebbenden – op de afwikkeling van het faillis-
sement. Zij kunnen in zekere mate adviseren, maar de curator is niet gebonden
aan deze adviezen. Uiteindelijk beslist zonodig de rechter-commissaris.

De keuze voor een beperkte invloed van crediteuren lijkt blijkens de wetge-
schiedenis – zie onder meer de eerste regel in bovenstaande citaat – mede voort
te vloeien uit het feit dat faillissementen in overgrote meerderheid een beperk-
te boedel kennen en daarmee op recht-evenredig geringe belangstelling van cre-
diteuren kunnen rekenen. Ook andere proces-economische afwegingen spelen
een rol. In bewoordingen van de Memorie van Toelichting:14

‘De door de rechtbank benoemde commissie is echter slechts eene voor-
loopige; de definitieve benoeming blijft aan de vrije keuze der schuldei-
schers overgelaten. Voor de benoeming eener definitieve commissie reeds
dadelijk eene vergadering der bekende schuldeisers op te roepen, sleept
onnoodige kosten mede en is ook niet gewenscht, omdat de ervaring leert
dat de schuldeisers er prijs op stellen zoo min mogelijk met vergaderingen
en dergelijke tijdroovende verplichtingen lastig gevallen te worden.’

Bovendien speelt de kwestie van partijdigheid:15

‘Het bevorderen, desnoodig gebieden, van de benoeming eens schuldeischers
tot curator scheen niet wenschelijk. De curator moet vooral een onpartijdi-
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ge of liever nog een boven de partijen (schuldenaar en schuldeischers)
staande persoon, en daarbij iemand van rechtsgeleerde kennis, we zen. Aan
het lidmaatschap der commissie behoort geen genot van salaris verbonden
te zijn. Is dit wel het geval, dan zullen de minder nauwgezette schuldeischers
daarin allicht aanleiding vinden om het lidmaatschap te ambiëeren, waar-
van weer kuiperijen en onzuivere stemmingen het gevolg kunnen zijn. Het
ligt ook meer in het karakter de commissie, als een college van mannen van
vertrouwen der behartiging der gemeene belangen, dat het lidmaatschap
kostenloos worden vervuld. Bovendien behoort zoveel mogelijk alles verme-
den te worden wat zou kunnen strekken tot vermeerdering van de kosten van
een faillissement.’ (Deze zinsnede zou de Hoge Raad zich wellicht ter harte
kunnen nemen in haar rechtspraak aangaande het ontstaan van boedelschul-
den.)

Recente rechtspraak over de wijze waarop crediteuren trachten met oneigenlij-
ke middelen invloed op een faillissement uit te oefenen of informatie omtrent
het faillissement te ontvangen stemt wat dat betreft niet hoopvol. Deze recht-
spraak16 gaat vrijwel consequent over gevallen waarin crediteuren door de Hoge
Raad de deur worden gewezen omdat zij slechts het eigen belang willen dienen
en hun interventie niets van doen heeft met een goede faillissementsafwikke-
ling of de belangen van de gemeenschappelijke crediteuren. 

Weliswaar voorziet de commissie Insolventierecht in haar brief aan de minister
van 13 april 2005 op dit punt in een oplossing, zij het dat die oplossing er in
bestaat dat de commissie van crediteuren ‘nieuwe stijl’ ook of zelfs grotendeels
uit personen van buiten de kring van schuldeisers zou moeten gaan bestaan. Zo
wordt de gedachte om crediteuren directe invloed op afwikkeling van een fail-
lissement te geven naar het lijkt weer om zeep geholpen: aldus zouden zij die
invloed weer niet zelf mogen uitoefen, maar moeten uitbesteden aan een onaf-
hankelijk buitenstaander. Deze zou dan bovendien een vergoeding voor zijn
werkzaamheden moeten ontvangen. Zijn we daarmee dan niet terug bij de pro-
fessionele, onafhankelijke en deskundige rechter-commissaris? 

Verder speelt de kwestie van een soms lastige verhouding tussen crediteuren en
de curator. Zie in dit verband een citaat uit het verslag van de Tweede Kamer
met regeringsantwoord17: 
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‘In vele gevallen zullen hunne verwijten zijn neergedaald op het hoofd van
den curator, terwijl hunne grieven feitelijk moesten gericht zijn tegen de
moeilijkheden, die de boedel opleverde en die de curator niet kon voorko-
men … Of echter de werkzaamheden der commissie er toe zal bijdragen om
den gang van zaken te verbeteren, mag naar veler oordeel betwijfeld wor-
den. De meeste schuldeisers zijn niet op de hoogte van de faillissements-
procedure en kunnen het den curator door het vragen van allerlei overbodi-
ge inlichtingen en door het opwerpen van allerlei bezwaren noodeloos las-
tig maken. De verhouding tusschen den curator en de commissie, die in het
belang van de zaak ene aangename moet wezen, zal daardoor dikwijls
gevaar lopen in ene onaangename te ontaarden.’

Verder wordt getwijfeld aan de representativiteit van een crediteurencommis-
sie18:

‘Wil zij de grootste schuldeisers in de commissie zitting doen nemen, zij zal
zich daarvan weliswaar niet laten terughouden, doordat de rechtbank vroe-
ger ene andere keuze heeft gedaan; maar is de vrees gegrond, dat de be -
voegdheid, bij art. 75 aan de vergadering der schuldeischers toegekend,
geen voldoenden waarborg oplevert, dat de keuze bevorderlijk zal zijn aan
de belangen van groote en kleine crediteuren, dan moet die benoeming
anders geregeld worden. Juist ter bevordering van de belangen van alle cre-
diteuren moet de benoeming der commissie strekken.’

Blijkens het Verslag van de Tweede Kamer met Regeeringsantwoord als volgt
af gesloten:

‘Door de bepalingen omtrent de commissie uit de schuldeisers wordt tege-
moet gekomen aan een wens van den handelsstand … om bedoelde com-
missie te vormen en dan invloed uit te oefenen, over het gemis waarvan zoo
vaak klachten zijn geuit. De schuldeisers zullen wel niet uit het oog verlie-
zen dat het hunne zaak, de behartiging hunner belangen geldt.’19

Vooralsnog lijken mij de Kamerstukken rond de totstandkoming van de Faillis -
sementswet in 1893 van meer diepgang, verdieping in het vak en bezinning te
getuigen dan die van evengeciteerde parlementaire behandeling in december
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2006. Waar de Kamer in 2006 vooral lijkt te reageren op persincidenten geeft
de parlementaire behandeling van de wet blijk van een behoorlijke weging van
principiële en praktische aspecten. De Kamer lijkt bovendien in 2006 al te een-
voudig uit te gaan van onvoldoende toezicht door de rechter-commissaris als
vaststaand feit. De vraag is of de kamer niet ernstige bezwaren zou moeten heb-
ben tegen die vaststelling en daarop beleid zou moeten afstemmen. Onafhanke -
lijk toezicht op integriteit van het bedrijfsleven – en dus ook op afwikkeling van
faillissementen van bedrijven – lijkt toch een belangrijk onderdeel van ons
nationale stelsel van normen en waarden te zijn. Het huidige kabinet spreekt
daar als gezegd nogal eens over. Het lijkt dan ook gerechtvaardigd te verlangen
dat de overheid de rechter in staat stelt zijn taak op behoorlijke wijze uit te oefe-
nen. Voorzover het bedrijfsleven groeit en daarmee – conjunctuurafhankelijk –
ook het aantal faillissementen, zal de overheid bereid moeten zijn haar budget
voor toezicht daarop af te stemmen. 

In dit verband is het goed ons te realiseren dat de beperking van overheids-
diensten om reden van efficiency of uit een wens bepaalde taken te privatiseren
ons lang niet altijd iets goed oplevert. Ik waag mij nog aan het citaat van een
beroepsethicus:20

‘Door de bossen rond mijn huis loopt allang geen tram meer zoals vroeger,
bus- en treinverbindingen zijn ten ondergegaan aan efficiency, de slagboom
op het P+R terrein is kapot, de parkeermeters zijn allerwege gemolesteerd,
moet ik verder nog een rondleiding geven? U kent het allemaal wel. De hui-
zen die om reden van efficiency niet langer door de woningbouwvereniging
worden onderhouden, de postkantoren die vanwege de efficiency zijn verd-
wenen, de politiebureau’s opgeheven, scholen stilgevallen, het zwembad
gesloten. De vuilniszakken die om reden van efficiency langs de straten
zwerven, en overal in de steden de roep om normen en waarden. Dat treft,
laat ik nu net mijn broodwinning hebben in normen en waarden! Eenmaal
weer thuis, zit ik achter mijn bureau en denk na. Alle omstandigheden zijn
gunstig voor een reactionaire standpuntbepaling mijnerzijds.’

Ik zou hieraan willen toevoegen: met een overheid die zelfs de overheidsrech-
ter niet in staat stelt haar taak naar behoren uit te voeren – althans voor zover
we zouden moeten vaststellen dat het toezicht door de rechter-commissaris
inderdaad tekortschiet – is het droevig gesteld. 

De door de wetgever in 1893 gemaakte afweging om het toezicht te laten uit-
voeren door een overheidsrechter wordt versterkt door de toen aangevoerde
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argumenten tegen verdergaande invloed van crediteuren. Ook die argumenten
lijken nog steeds valabel. De argumenten van (on)voldoende financieel belang
en daarmee van (on)voldoende betrokkenheid, representativiteit, deskundigheid
en bovenal onafhankelijkheid zijn allemaal zwaarwegend en ten dele ook
bepaald principieel van aard. 

Daarbij lijkt de vraag gerechtvaardigd of crediteuren in het doorsnee-faillisse-
ment wel zo’n behoefte hebben aan de rol van toezichthouder. Op dit moment
hebben zij de mogelijkheid zich tamelijk vergaand met de gang van zaken in
een faillissement te bemoeien door een crediteurencommissie in het leven te
roepen. In de praktijk wordt van die mogelijkheid door crediteuren echter niet
of nauwelijks gebruik gemaakt, zulks behoudens – voorzover mij bekend – in
enkele mega-faillissementen.21 Klaarblijkelijk bestaan daartegen bij crediteuren
nog steeds de proceseconomische en praktische bezwaren zoals die in de parle-
mentaire behandeling van de Faillissementswet in 1893 de revue passeerden.
Als moderne tijden en ‘mega-belangen’ op sommige momenten en in bepaalde
omstandigheden een verdergaande invloed van crediteuren wenselijk zouden
maken, zou het daarom veel meer voor de hand liggen de regeling rond de cre-
diteurencommissie te bezien en te moderniseren, dan om crediteuren in alle
faillissementen een kennelijk door hen niet gewenste rol op te dringen. 

Afrondend wil ik vaststellen dat de zwaarwegende argumenten die pleiten voor
toezicht door een onafhankelijke rechter zoals die naar voren komen uit de
wetsgeschiedenis naar mijn oordeel zowel principieel als praktisch nog steeds
waarde hebben. Als die principes op enig moment ter zijde moeten worden
gesteld lijkt dat alleen gerechtvaardigd indien daartegenover – als gevolg van
moderne tijden – andere en meer zwaarwegende principes in de plaats kunnen
worden gesteld. Ik wil hieraan toevoegen dat het aspect dat toezicht door de
overheid geld kost geen rol behoort te spelen. Als principes van onze rechtsor-
de leiden tot de vaststelling dat het toezicht het best aan de overheidsrechter kan
worden toevertrouwd zou ik uit ethisch oogpunt willen pleiten voor een goed
toegeruste overheidsrechter. 

Als er al aanleiding zou bestaan het toezicht te moderniseren – het kan in ieder
geval geen kwaad daarover na ruim 100 jaar eens na te denken – zou het wat
mij betreft veeleer de vraag zijn of binnen het bestaande systeem een aanvul-
ling kan worden gevonden in vormen van toezicht of toetsing door beroepsspe-
cialisten. Ik kom daarmee tevens op het volgende onderwerp van mijn bijdra-
ge. 
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Verbetering van toezicht door nadere kwaliteitsvoorschriften en/of 
collegiale toetsing. 

Bij het nadenken over handhaving en verbetering van kwaliteit kan het geen
kwaad eens over de grenzen te kijken, te meer daar wij inmiddels leven in het
tijdperk van de Europese Insolventieverordening.

Zo beschikt men in Engeland over de ‘The Insolvency Practitioners Regulations
2005’.22 De betreffende regulations zijn een regeling die voortbouwt op de
‘Insolvency Act 1986’ en de ‘Bankruptcy Scotland Act 1985’. De regeling bevat
veelal open normen omtrent integriteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en
inzet die ook terug te vinden zijn in de Insolad Praktijkregels. Wel zijn de
Regulations op bepaalde onderdelen meer gedetailleerd uitgewerkt. Verder
bevatten de Regulations voorschriften over opleiding en training, welke voor-
schriften weer vergelijkbaar zijn met de statutaire voorschriften van Insolad. 

In Duitsland zijn in november 2006 door het ‘Verband der Insolvenzverwalter
Deutschland’23 (VID) de zogenaamde ‘Berufsgrundzetse für Insolvenzverwal -
ter’ vastgesteld. Deze bevatten algemeen geformuleerde bepalingen over ge -
schiktheid voor benoeming, onafhankelijkheid, beschikbaarheid, opleiding, be -
trouwbaarheid, verzekeringsplicht en enkele andere onderwerpen. 

Op het eerste gezicht lijken er dus in het buitenland geen spectaculair andere
inzichten te bestaan dan in Nederland, met dien verstande dat de regeling in
Engeland een wettelijke grondslag kent en dus bepaald minder vrijblijvend is
dan de Insolad Praktijkregels. In Duitsland studeert een commissie bestaande
uit rechters, advocaten en deskundigen op het gebied van het Insolventierecht
en de insvolventiepraktijk op dit moment op de inhoud van een mogelijk in de
toekomst algemeen geldende regeling.24 Denkbaar zou zijn dat binnen Insol
Europe getracht wordt tot overleg over enige uniformiteit in de verschillende
regelingen en voorschriften te komen. Daarop vooruitlopend zou ook binnen
Insolad nagedacht kunnen worden over een aanvulling van de Praktijkregels
met zinvolle onderdelen uit vergelijkbare Europese regelingen. 
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Een tweede conclusie die getrokken zou kunnen worden is dat bij de vormge-
ving van toezicht in het buitenland de oplossing niet gezocht wordt in de for-
mulering van gedetailleerde en/of formalistische voorschriften hoe een faillis-
sement te behandelen. Een dergelijk stelsel van formele en gedetailleerde voor-
schriften zou weliswaar de controle vereenvoudigen, het is echter de vraag of
daarmee een werkelijk kwaliteitsbelang gediend wordt. In de eerste plaats zijn
de verschijningsvormen van faillissementen en de wijze waarop die moeten
worden afgewikkeld dermate pluriform dat het voor een adequate en zinvolle
wijze van afwikkeling vrij zinloos is – en mogelijk zelfs contraproductief – te
trachten curatoren op voorhand in een keurslijf van een bepaald eenvormig
behandelsysteem te dwingen. Bovendien werkt het in Nederland middels de
Recofa-lichtlijnen voorgeschreven verslagsysteem al tot een behoorlijke uni-
formiteit van verslaglegging, en daarmee ook tot een zekere mate van unifor-
miteit van behandeling van de belangrijkste in faillissementen voorkomende
standaardaspecten. De vraag is dus of die mate van standaardisering al niet vol-
doende gedetailleerde voorschriften bevat, uit de reactie van curatoren bij de
invoering van het betreffende verslagsysteem mogelijk zelfs al te veel voor-
schriften. In de derde plaats wekken kwaliteitsystemen nogal eens de indruk dat
vorm boven inhoud prevaleert. Maar een formeel juiste behandeling – omwille
van een eenvoudige controle op die formaliteiten – mag nooit het doel zijn. Een
echte en materiële beoordeling van een degelijke en tegelijkertijd efficiënte
liquidatie in een faillissement vergt meer dan het antwoord op de formele vra-
gen of het kantoor van de curator continu per fax bereikbaar is, hij een vervan-
gingsregeling schriftelijk heeft vastgelegd, hij eerst deskundigen inschakelt
nadat hij daarover met de rechter-commissaris voorafgaand overleg heeft
gepleegd en of zijn archiveringssysteem waarborgt dat de dossiers kunnen wor-
den teruggevonden.25

Parallel aan de genoemde regelingen rond het toezicht in faillissementen wor-
den in internationaal verband – onder andere in Schotland – goede ervaringen
opgedaan met de zogenaamde externe collegiale dossiertoets.26 Die toets wordt
uitgevoerd door vooraf geselecteerde en daartoe goed getrainde beroepsgeno-
ten. Zij dienen uiteraard volledig onpartijdig te zijn en onafhankelijk te staan
van de te beoordelen advocaat. Een vergelijkbaar systeem van collegiale toet-
sing bestaat ook bij sommige grote advocatenkantoren en is bij accountants al
veel langer in gebruik. Ook de KNB kent inmiddels een voorzichtige vorm van
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audits.27 Zoals hierboven al aangegeven vindt ook ingevolge de zogenaamde
‘Kwaliteitsstandaard 2007’ van de Orde van Advocaten bij advocaten in de ge -
financierde rechtspraktijk collegiale toetsing in de vorm van audits plaats. 

Al deze ontwikkelingen beziend dringt zich de gedachte op dat in de eerste
plaats een verdergaande ontwikkeling van de Insolad Praktijkregels niet zou
misstaan, en ook passen binnen andere Europese ontwikkelingen. Dat zou in de
eerste plaats mogelijk zijn door te bezien of waardevolle elementen uit recente
internationale regelingen in de Praktijkregels ingepast zouden kunnen worden.

In de tweede plaats: ‘The proof of the pudding is in the eating’. Om dat te berei-
ken zouden de Praktijkregels meer dan tot nu toe het geval is geweest in de
praktijk getoetst en zonodig verfijnd moeten worden. Die behoefte zou goed
kunnen passen bij de door in het begin van mijn bijdrage geciteerde kamerle-
den uitgesproken behoefte naar een adequate registratie en behandeling van
klachten over curatoren. Die combinatie zou hierin gevonden kunnen worden
dat Insolad het – al dan niet bij wijze van proef – mogelijk maakt ‘gebruikers’
te laten klagen over schending van de voor curatoren geldende ‘kernwaarden’
als ondermeer neergelegd in de Praktijkregels. Het zou in de eerste plaats in
ieder geval voor de leden van Insolad kunnen voorzien in een registratie van
klachten. Dat zou tevens de indicatie kunnen opleveren of het wel zo slecht
gesteld is met het toezicht van de overheidsrechter. Mijn voorlopige veronder-
stelling is dat het met omvang en ernst van de klachten nog wel eens mee zou
kunnen vallen. 

Tegelijkertijd zou de commissie die deze klachten behandelt de Praktijkregels
aldus in de praktijk kunnen toetsen, welke toetsing kan leiden tot adviezen over
bijstelling en verfijning. 

Tegelijkertijd zou binnen Insolad nagedacht kunnen worden over de ontwikke-
ling van een systeem van audits op kwaliteit zoals dat nu bijvoorbeeld werk-
zaam is bij accountants, notarissen en in de gefinancierde rechtspraktijk. Der -
gelijke audits zouden – indien ze een zinvolle bijdrage aan verbetering van kwa-
liteit blijken - op termijn een zekere statutaire regelmaat kunnen krijgen, ander-
zijds ook incidenteel, bijvoorbeeld op verzoek van derden, uitgevoerd kunnen
worden. De bewerkelijkheid van de uitvoering van audits en de daaraan ver-
bonden kosten moeten evenwel niet worden onderschat. Ik heb zelf als opvol-
gend curator de nodige ervaring opgedaan in de uitvoering van audits op door
collega’s uitgevoerd werk, en ben daarbij tot de conclusie gekomen dat een
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behoorlijke audit niet zelden monnikenwerk is. Het zal dan ook niet eenvoudig
zijn een eenvormig, objectief en betaalbaar systeem van audits op te zetten.
Anderzijds bestaat er uit het oogpunt van kwaliteitsbewaking en -bevordering
ook geen bezwaar tegen om ook binnen ons vak elders (zoals in Schotland)
opgedane goede ervaringen met dit instrument te beproeven. Het zou uiteraard
de voorkeur verdienen een dergelijk systeem te ontwikkelen in nauw overleg
met Recofa. 

Het inzetten van nieuwe ontwikkelingen betekent uiteraard niet dat het goede
niet moet worden behouden. Vriesendorp28 heeft de vraag gesteld of voor cura-
toren geen eigen tuchtrecht in het leven geroepen zou moeten worden. Met
Dulack29 en Aerts30 deel ik de mening dat het actuele systeem van toezicht door
de civiele rechter en de tuchtrechter heel behoorlijk functioneert. Zoals Aerts
het uitdrukt: ‘Dat vormt evenwel geen belemmering om over alternatieve vor-
men van toezicht te discussiëren.’ Waar het rechterlijk toezicht toezicht zich tot
de wettelijke taakomschrijving beperkt en bovendien mogelijk capaciteitsbe-
perkingen kent, en het advocatentuchtrecht een zekere leemte laat voor zover
het ‘echte’ handelingen als curator betreft zouden audits en een klachtenrege-
ling van Insolad mogelijk een welkome aanvulling op het toezicht en kwali-
teitsbewaking kunnen vormen. Aldus zouden de drie elementen van mijn
opdracht voor deze bijdrage, te weten beroepsethiek, kwaliteitsvoorschriften en
toezicht in een fraaie trias worden verenigd: rechter, tuchtrechter en collegiale
toets in elkaar niet-overlappende toezichtsvormen.
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De curator in spagaat; balanceren tussen 
informatieverplichting, conflicterende belangen 
van derden, geheimhouding en privacy

MR. DRS. R. MULDER*

Inleiding

Crediteuren, werknemers, pers, overheidsinstanties, opkopers van activa, aan-
deelhouders hebben allen gemeen dat zij na faillietverklaring van een onderne-
ming behoefte hebben aan informatie over de gefailleerde. Waarom is de onder-
neming failliet gegaan, wie is daarvoor verantwoordelijk, welke activa en pas-
siva zijn er, is er een doorstart mogelijk, etc? Diezelfde partijen hebben na ver-
loop van tijd vragen over het beheer van de curator. Waarom wordt de onder-
neming wel of juist niet voortgezet, waarom worden bestuurders niet aanspra-
kelijk gesteld, etc? In deze zoektocht naar informatie dient de curator zich
steeds af te vragen welke informatie hij wel of niet verstrekt en (ook) in hoe-
verre de rechten van derden door deze informatieverstrekking kunnen worden
geschaad. De curator die op dag één van zijn aanstelling, zonder enig onder-
zoek, kenbaar maakt dat de bestuurder aansprakelijk is krijgt het over het alge-
meen zwaar te verduren. Wanneer dient de curator informatie te verstrekken en
wanneer is hij gehouden om (voorlopig) te zwijgen?

Wettelijk kader informatieverschaffing

Het wettelijk stelsel met betrekking tot informatieverschaffing door een curator
is divers: verwezen kan worden, voor zover het om de informatievoorziening
aan de gezamenlijke schuldeisers gaat, naar artikel 73a Fw (periodieke ver-
slaglegging), artikel 76 Fw (recht op inzage en inlichtingen van de faillisse-
mentscommissie), artikel 94 Fw (boedelbeschrijving), artikel 96 Fw (staat van
baten en schulden) en artikel 137 Fw (verslag ter verificatievergadering en het
alsdan verstrekken van alle benodigde inlichtingen). Voor zover het om infor-
matieverschaffing aan de individuele schuldeisers gaat kan worden verwezen
naar artikel 3:15j BW (openlegging van de administratie ten aanzien van een
schuldenaar die daarbij een rechtstreeks en voldoende belang heeft) en eventu-
eel artikel 843a Rv waarin staat vermeld dat aan een ieder die daarbij een recht-
matig belang heeft een aanspraak op inzage van gegevens met betrekking tot
een rechtsbetrekking waarbij de persoon in kwestie partij is wordt gegeven. 
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Als een individuele crediteur meent dat er te weinig informatie wordt verschaft,
zijn er twee rechtsingangen waarlangs deze informatie kan worden opgevraagd:
via artikel 69 Fw of in een gewone civiele (kort geding) procedure op grond van
artikel 3:15j BW. De Hoge Raad heeft in de bekende Jomed1 zaken hierover
meer duidelijkheid gegeven. In de artikel 69 Fw procedure bestaat geen alge-
meen recht op informatieverstrekking. Het moet gaan om informatie waarbij de
individuele crediteur zich een beeld moet kunnen vormen van het beheer door
de curator, teneinde daarop invloed te kunnen uitoefenen en om eventuele fou-
ten daarbij te voorkomen. Het mag niet gaan om informatie die vooral dient om
de positie van deze schuldeiser ten opzichte van andere schuldeisers of de boe-
del te versterken. Er zal in dat kader een belangenafweging moeten worden
gemaakt tussen het belang van de boedel om de informatie niet te verstrekken
ten opzichte van het belang van de individuele schuldeiser om die informatie nu
juist wel te verkrijgen. In het bestreden geval was de informatie door de indivi-
duele crediteuren met name gevraagd met het oog op een aansprakelijkheids-
stelling van de curatoren. Dat is geen belang waar artikel 69 Fw op doelt zodat
die vordering is afgewezen. De Hoge Raad heeft verder aangegeven dat de
openbare verslagen slechts een globaal inzicht moeten geven in de ontwikke-
ling en de stand van de boedel en dat geen volledige verantwoording nodig is.
Die verantwoording zijn curatoren ook slechts verschuldigd aan de rechter-
commissaris. In de artikel 3:15j BW kort geding procedure heeft de Hoge Raad
de individuele crediteuren ook in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad heeft
geoordeeld dat gelet op het stelsel van de Faillissementwet en in het bijzonder
de gelijkheid van crediteuren, er naast de mogelijkheid om op de voet van arti-
kel 69 Fw informatie te verkrijgen en naast de mogelijkheid van de crediteu-
rencommissie ex artikel 76 Fw om openlegging van de administratie te vorde-
ren, er in beginsel geen plaats is om informatie van de curator te verkrijgen op
grond van artikel 3:15j BW. De betreffende crediteur heeft daartoe niet een
rechtstreeks en voldoende belang. De Hoge Raad heeft derhalve voor individu-
ele crediteuren het recht op informatie niet ruim bemeten. Dat lijkt mij ook
terecht. Dit zou de positie van de boedel kunnen ondergraven en de gelijkheid
van crediteuren geweld aan kunnen doen. Als de curator aan ieder verzoek van
iedere individuele crediteur tot informatieverschaffing telkenmale zou dienen
te voldoen, komt hij bovendien aan zijn eigen werk niet meer toe.2
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Vraagstelling

Het vorenstaande neemt niet weg dat in ieder faillissement bezien moet worden
welke informatie door de curator aan de gezamenlijke crediteuren (in het open-
bare faillissementsverslag) kan of moet worden verstrekt en welke ruimte een
curator heeft om aan individuele crediteuren of derden informatie te verschaf-
fen. Waar ik het in deze bijdrage met name over wil hebben is de informatie-
verstrekking door de curator in relatie tot de belangen van derden die door die
informatieverstrekking geschonden kunnen worden en/of de vertrouwelijkheid
van bepaalde informatie. Deze belangentegenstelling zou ik willen bespreken
aan de hand van een aantal concrete vragen:

1. Wat mag een curator in een faillissementsverslag over de aansprakelijkheid
van de bestuurder vermelden en wanneer?

2. Mag een curator informatie aan individuele crediteuren verstrekken zodat
deze de bestuurder aansprakelijk kunnen stellen? Of aan derden voor ande-
re doeleinden?

3. Mag een curator de faillissementsverslagen op internet plaatsen?

Openbare informatie, bestuurdersaansprakelijkheid en praktijkregels

In ieder faillissement moet de curator in het openbare faillissementsverslag ex
art 73a Fw bespreken wat de oorzaak van het faillissement is en of er redenen
bestaan om bestuurders al dan niet aansprakelijk te stellen. Vergelijk het stan-
daard verslag onder 1.7 en 7.5 van de Recofa Richtlijnen respectievelijk artikel
5.1 van de Praktijkregels voor Curatoren3. Artikel 5.2 van de Praktijk regels ver-
meldt dat een curator van een rechtspersoon in het algemeen niet overgaat tot
aansprakelijkheidsstelling van ex-bestuurders en/of ex-commissarissen alvo-
rens hij de 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 de
ex-bestuurders en/of ex-commissarissen. Artikel 5.3 vermeldt dat de curator
van een rechtspersoon zich in het algemeen onthoudt van uitspraken in het
openbaar over de vraag of er al dan niet sprake is van aansprakelijkheid van ex-
bestuurders en/of ex-commissarissen totdat hij zijn onderzoek naar die aan-
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sprakelijkheid heeft afgerond. Artikel 5.4 voegt daar aan toe dat een curator
slechts dan overgaat tot het aansprakelijk stellen van een ex-bestuurder en/of
ex-commissaris als hij er van overtuigd is dat de ex-bestuurder en/of ex-com-
missaris zijn taak niet naar behoren heeft vervuld, onrechtmatig heeft gehan-
deld dan wel dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belang-
rijke oorzaak is van het faillissement. 

Voordat de curator derhalve enigerlei uitspraak doet over aansprakelijkheid van
het bestuur en/of de commissarissen, moet hij eerst onderzoek hebben gedaan
en dat onderzoek hebben afgerond. Hoe ziet dat onderzoek eruit en hoe wordt
dat afgerond? Noch de Recofa Richtlijnen noch de Praktijkregels geven (pre-
cies) aan hoe het onderzoek moet worden verricht. Dat is dan ook overgelaten
aan het beleid van de individuele curator4, zij het dat er lokaal rechtbankbeleid
kan zijn.5 Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid zal gewoonlijk
worden voorafgegaan door een onderzoek naar de oorzaken van het faillisse-
ment.6 Afhankelijk van aard en omvang van het faillissement zal het onderzoek
uiteraard langer of korter kunnen duren en zullen al dan niet getuigen en/of des-
kundigen moeten worden geraadpleegd. Het onderzoek dient voortvarend te
geschieden. Zoals in 5.1 van de Praktijkregels is bepaald, staan zowel voor de
boedel als voor de betrokken bestuurders grote belangen op het spel.
Bestuurders hebben er recht op dat zij niet onnodig lang in onzekerheid verke-
ren over de vraag of zij al dan niet aansprakelijk worden gesteld. Uitzonderin -
gen daargelaten (bijvoorbeeld als er snel beslag moet worden gelegd) dient ook
de bestuurder om zijn visie te worden gevraagd. Relevante feiten die door de
bestuurder ter ontlasting worden aangevoerd kunnen niet onbesproken worden
gelaten maar moeten nader worden onderzocht. Pas daarna kunnen conclusies
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4 Ik zou er ook voor willen pleiten om dit zo te laten. De curator dient zijn vrijheid te behou-
den en voorkomen moet worden dat curatoren alleen maar hun ‘lijstje afwerken’, een veel
gehoorde klacht van accountants bij hun werk.

5 Rechtbank Den Haag (zie www.rechtspraak.nl) geeft bijvoorbeeld in een door curatoren bij
de rechtbank op te vragen memorandum d.d. 26 april 2006 – redelijk gedetailleerd en (mede)
gebaseerd op de Praktijkregels – aan welke stappen moeten worden gezet: 1. onderzoek, 2.
vragen visie bestuurder, 3. openbaarmaking nadat het onderzoek is afgerond en 4. eerst aan-
sprakelijkheidsstelling als de curator overtuigd is van onbehoorlijk bestuur. Ook het onder-
zoek zelf wordt ingekaderd.

6 Voor een aansprakelijkheidsstelling ex artikel 2:9 BW voor een specifieke onbehoorlijke
taakvervulling en voor onrechtmatig handelen van de bestuurders en/of commissarissen
jegens de gezamenlijke crediteuren zou op zich een onderzoek naar de oorzaak van het fail-
lissement achterwege kunnen blijven, maar dan dient naar die aspecten deugdelijk onder-
zoek te worden gedaan. Het aansprakelijkheidsonderzoek kan ook de positie van de com-
missarissen omvatten. Er kunnen tegelijk onderzoeken naar derden lopen, bijvoorbeeld de
accountant.
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worden getrokken en kan het onderzoek dus worden afgerond. Hangende het
onderzoek informeert de curator over het algemeen – zo nodig – de rechter-
commissaris alleen in een vertrouwelijke brief over het onderzoek. Het verslag
vermeldt meestal niet meer dan dat onderzoek gaande is en/of in welke fase dat
onderzoek zich bevindt.7

In welke vorm kunnen de conclusies van het onderzoek openbaar worden ge -
maakt? Moet er een openbaar rapport worden gemaakt? Hierover zijn geen
regels vastgesteld. De ervaring leert dat alleen in (zeer) grote faillissementen
uitgebreide openbare rapporten worden gemaakt die afzonderlijk worden geo-
penbaard. In ‘gewone’ faillissementen zal over het algemeen alleen in de open-
bare faillissementsverslagen zelf (in onderdeel 1.7 resp. 7.5) worden gerappor-
teerd. Naarmate de schade aan crediteuren groter is valt er ook veel voor te zeg-
gen dat er ook meer tijd en aandacht wordt geschonken aan het uitgebreid infor-
meren van de crediteuren omtrent de oorzaken van het faillissement. Recente
voorbeelden hiervan zijn de faillissementen van Van der Hoop Bankiers en
Landis8, waarbij aan de gezamenlijke crediteuren allereerst uitgebreid is gerap-
porteerd over de oorzaken van het faillissement. In die verslagen staat verder
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7 Artikel 10.1 van de Praktijkregels bepaalt dat als de boedel betrokken is bij procedures daar-
van gewag wordt gemaakt in het verslag. De curator mag ook, voor zover daartoe uit een
oogpunt van procestactiek of in verband met de gerechtvaardigde belangen van derden geen
overwegende bezwaren tegen bestaan, ook verslag doen van een eventueel onderzoek naar
de mogelijkheden van het instellen van vorderingen tegen derden. Als het onderzoek niet is
afgerond en derden resp. bestuurders zich verzetten tegen voorlopige openbaarmakingen
zullen er al snel overwegende bezwaren bestaan om inhoudelijke mededelingen te doen.

8 De verslagen in de faillissementen van respectievelijk Van der Hoop en Landis zijn gepu-
bliceerd op de websites van de curatoren respectievelijk: www.houthoff.com en www.wij-
nenstael.nl. In het faillissement van Landis zijn de curatoren er overigens voorafgaande aan
de publicatie van het rapport door de Vereniging van Effectenbezitters en P.P.F. de Vries in
weinig vleiende bewoordingen van beticht het onderzoek naar de ondergang van het bedrijf
en de rol van de voormalige top te frustreren, onder meer door de kosten van de door de
Ondernemingskamer benoemde onderzoeker niet te willen betalen en door hun eigen onder-
zoek maar niet af te ronden. De President van de rechtbank heeft in zijn vonnis van 9 febru-
ari 2007, JOR 2007/104 aangegeven dat curatoren mede een publieke taak vervullen en dat
daarop publieke controle mogelijk is. Aan curatoren, zeker bij een faillissement van de
omvang van Landis mogen hoge eisen worden gesteld. Het niet betalen van de kosten was
echter gerechtvaardigd en de vertraging van het eigen onderzoek kon ook worden verklaard.
De VEB cs zijn veroordeeld om de grievende uitlatingen te rectificeren en veroordeeld tot
het betalen van schadevergoeding. Waarmee slechts is gezegd in welk spanningsveld de
curator moet opereren: crediteuren/aandeelhouders die aandringen op onderzoek en open-
baarmaking, terwijl de zorgvuldigheid dat nog niet toelaat waarna de curatoren zelf onder
vuur komen te liggen. Uit de verslagen blijkt dat bestuurders bezwaar maakten tegen opge-
stelde concept rapportages van een ingestelde onderzoekscommissie en de accountant het-
geen ook tot vertragingen heeft geleid.
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vermeld dat nader onderzoek zal worden gedaan over de eventuele aansprake-
lijkheid van het bestuur en/of derden. 

Op het moment dat de curator besluit publiekelijk kenbaar te maken dat hij een
bestuurder aansprakelijk acht dient hij op zijn hoede te zijn. Zoals in de toe-
lichting op de Praktijkregels onder 5.3 is vermeld brengt de zorgvuldigheid
waarmee een curator te werk behoort te gaan mee dat hij in het algemeen nalaat
uitspraken te doen die mogelijkerwijs achteraf moeten worden herroepen of
herzien. Een opmerking van een curator dat een bestuurder aansprakelijk is kan
buitengewoon stigmatiserend zijn en verstrekkende gevolgen hebben. In dat
kader is het dan ook relevant dat er zorgvuldig onderzoek is gedaan dat is afge-
rond en waarbij in de openbaarmaking van de resultaten de curator het stand-
punt van de bestuurder verwoordt.9 Het verdient dan ook in die gevallen aan-
beveling om rapportages over aansprakelijkheden eerst in concept aan de aan-
gesproken bestuurders voor te leggen. Verplicht is dit verder niet, maar het kan
voorkomen dat in de rapportage feitelijke onjuistheden en/of andere tekortko-
mingen staan.

Informatieverschaffing aan een individuele crediteur met het oog op 
aansprakelijkheidsstelling van een bestuurder / aan derden voor andere
doeleinden/praktijkregels

Het komt regelmatig voor dat individuele crediteuren informatie van de curator
opvragen, om met behulp van die informatie de bestuurder en/of derden aan te
spreken. Staat het de curator vrij om dergelijke informatie te verschaffen?

Zoals hiervoor is aangegeven is door de Hoge Raad in de twee Jomed zaken uit-
gemaakt dat het recht op informatie van een individuele schuldeiser uit de fail-
lissementsadministratie niet ruim is bemeten. In principe kan informatie alleen
op de voet van artikel 69 Fw worden opgevraagd en is artikel 3:15j BW min of
meer buiten spel gezet. Zolang de gevraagde informatie in het kader van artikel
69 Fw geen betrekking heeft op het boedelbeheer door de curator zal een ver-
zoek om informatie worden afgewezen.10 Een curator die zijn vingers hier niet
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9 Het feit dat de curator in zijn verslaglegging of elders mededelingen doet die een derde on -
aangenaam kunnen treffen is een gegeven. Dat hangt samen met de taak van de curator. Pas
als de curator opzettelijk of lichtvaardig onjuiste mededelingen doet, bijvoorbeeld omdat
deze niet zijn gebaseerd op voldoende gedegen onderzoek of de mededelingen in onnodig
grievende termen zijn gegoten, komt diens persoonlijke aansprakelijkheid in beeld. Zie
F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, een rechtsvergelijkend onderzoek naar de taken,
bevoegdheden en persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator, p. 359.

10 Zie bijvoorbeeld ook Rb Maastricht 11 juli 2006, JOR 2006/226 (Gho).
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aan wil branden kan zich op die uitspraken beroepen. Uit HR 23 maart 2007,
JOR 2007/128 (Agro Trainingcentrum) en met name de conclusie van de AG
kan ook worden afgeleid dat een weigering van de curator om de gevraagde
informatie te verschaffen, vanwege de vrees om (zonder een rechterlijke belan-
genafweging in een procedure ex artikel 3:15j BW en/of 843 a Rv) door de
bestuurder uit onrechtmatige daad aansprakelijk te worden gesteld, wordt geho-
noreerd.11 In die zaak had de curator overigens met de bestuurder al een schik-
kingovereenkomst gesloten.

Deze terughoudende lijn past ook bij de Praktijkregels. Artikel 8.1 bepaalt dat
de curator terughoudend is bij het verstrekken van informatie aan derden 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 boedel of een
zwaarwegend maatschappelijk belang zulks vordert. Blijkens de toelichting
geldt die terughoudendheid met name indien die handelingen voor de gefail-
leerde of derden gevolgen kunnen hebben. En zoals wij hiervoor hebben gezien
kan in artikel 3:15j BW na de uitspraak van de Hoge Raad geen wettelijke ver-
plichting meer worden gezien.12 De conclusie is dat de curator er in het alge-
meen verstandig aan doet om de gevraagde informatie niet te verschaffen. 

De vraag is of het de curator desalniettemin vrijstaat om aan een individuele
cre diteur meer informatie te verschaffen dan waar hij recht op heeft. In dat ka -
der wil ik eerst twee uitspraken bespreken.

Rechtbank Almelo heeft beslist over een geval (Tycho/Hijmans qq) waarbij de
curator een derde (Fisser bv) die met haar voormalige directeur (Tycho respec-
tievelijk Jeroen Fisser) een beëindigingovereenkomst had gesloten met daarin
opgenomen een geheimhoudingsbeding met boeteclausule), op haar verzoek
inzage heeft verstrekt in de administratie van de gefailleerde (Rodrez BV)
opdat deze derde bewijs kon verzamelen tegen deze directeur vanwege overtre-
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11 Zie in dit kader ook R.M. Avezaat; De informatieplicht van de curator ex art. 3:15j BW,
Journaal IF&Z 2007/227. Avezaat stelt verder terecht dat het een curator met een aange-
sproken bestuurder niet is toegestaan om overeen te komen om geen inzage te verlenen aan
derden van de schikkingovereenkomst. De curator moet zich altijd jegens de gezamenlijke
crediteuren kunnen verantwoorden. In de praktijk luidt de regeling overigens veelal slechts
dat partijen van mening verschillen of de bestuurder al dan niet aansprakelijk is, dat de
bestuurder in ieder geval aansprakelijkheid afwijst, maar ter voorkoming van een (verdere)
procedure deze (of diens verzekeraar) een zeker bedrag aan de boedel voldoet. De curator
kan wel afspreken dat hij aan de schikking geen buitensporige publiciteit zal geven.

12 Voor zover het echter gaat om een verzoek van een bijzondere crediteur als de Belasting -
dienst, zal de informatie in principe weer wel gegeven moeten worden conform artikel 47
AWR resp. 58 Invorderingswet.
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ding van dat beding.13 Het bleek dat deze directeur in strijd met het geheim-
houdingsbeding enige jaren voor het faillissement een klantenlijst van Fisser
BV aan de gefailleerde had verstrekt. In een procedure tussen deze derde en de
directeur is deze directeur (mede) op basis van dit bewijs veroordeeld tot beta-
ling van de boete van f 50 000. Deze directeur heeft daarop de curator q.q. en
pro se aansprakelijk gesteld omdat deze ten onrechte de informatie zou hebben
verstrekt en aldus onrechtmatig jegens hem zou hebben gehandeld. De curator
zou niet hebben gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een
over voldoende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met
nauwgezetheid en inzet verricht.14 Daarbij is door de directeur ook een beroep
gedaan op artikel 8 van de Praktijkregels zoals hiervoor is uiteengezet. 

De rechtbank wijst de vorderingen van deze directeur echter af. De rechtbank
geeft aan dat feitelijk handelen door een curator buiten zijn wettelijke taak of
zonder boedelbelang niet in het algemeen jegens derden onzorgvuldig is. Het op
verzoek van een derde inzage verlenen in de administratie van de failliete ven-
nootschap waarbij stukken kunnen worden gekopieerd, is niet een situatie waar-
op volgens de rechtbank artikel 8 van de Praktijkregels betrekking heeft. Die
regels willen aldus de rechtbank slechts bewerkstelligen dat een curator te -
rughoudend is in het uit eigen beweging verstrekken van informatie aan derden.
Bovendien mogen de regels slechts richting geven en komt daar geen dwingend
karakter aan toe. De rechtbank wijst er verder op dat de curator de administratie
uit hoofde van artikel 102 Fw onder zich had en dat de derde de curator ook als
getuige had kunnen oproepen om hem te horen over mogelijk in de administra-
tie aanwezige klantenlijsten. De curator zou zich als bewaarder van de adminis-
tratie niet hebben kunnen verschonen. Ook zou niet uit te sluiten vallen dat de
derde op de voet van artikel 843 a Rv inzage of afschrift van de stukken had ver-
kregen. In de visie van de rechtbank kan de informatieverstrekking, die dus ook
mede om praktische redenen is geschied, niet verwijtbaar onzorgvuldig of fout
worden aangemerkt. De boedel of de gefailleerde is niet in haar be langen
geschaad. De rechtbank stelt verder dat de curator hoe dan ook de be voegdheid
toekomt om inzage aan derden te verstrekken indien hem dat bij afweging van
belangen geraden voorkomt. Het feit tenslotte dat in het onderhavige geval de
directeur nadelen had ondervonden, is een aangelegenheid die voor rekening van
de directeur zelf komt. De directeur heeft zelf zijn geheimhoudingsverplichting
geschonden en de curator behoeft dus zijn handelen om de zaak ‘onder de pet te
houden’ niet af te stemmen op dit belang van deze directeur.15
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13 Zie Rb. Almelo 18 oktober 2006, JOR 2007/56.
14 Zie HR 19.4.1996, NJ 1997, 727 (Maclou).
15 Voor wie geïnteresseerd is in de uitkomst van de procedure tussen de derde en de directeur

zie Hoge Raad 22 juni 2007, NJ 2007, 343.
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Het Gerechtshof Arnhem heeft inmiddels het door Tycho ingestelde hoger
beroep verworpen (arrest d.d. 11 september 2007, nog niet gepubliceerd) en
herhaald dat de Praktijkregels geen dwingend karakter hebben en slechts
beogen richting te geven. De inhoud van de Praktijkregels kan niet meer en zal
soms aanmerkelijk minder zijn dan een aanwijzing voor wat een curator rech-
tens heeft te doen en na te laten. Het hof overweegt verder dat Fisser door op -
roeping van de curator als getuige of door een beroep op artikel 843a Rv rech-
tens de door haar verlangde medewerking had kunnen afdwingen, zonder dat de
curator daartegen een beroep op een geheimhoudingsverplichting open had
gestaan. Als de curator de gevraagde informatie zou hebben geweigerd zou de
gedachte voor de hand hebben gelegen dat hij van zijn feitelijke machtspositie
misbruik zou hebben gemaakt. Tenslotte overweegt het hof dat de curator de
Praktijkregels in acht heeft genomen. Het is immers een zwaarwegend maat-
schappelijk belang dat in het burgerlijk geding de relevante feiten zo goed mo -
gelijk worden vastgesteld en dat de waarheidsvinding niet wordt gesaboteerd.

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 6 oktober 2006, JOR 2006/282 ge -
oordeeld over het verzoek van ex-bestuurders van een failliete vennootschap
(KPNQwest) om afschrift van het procesverbaal van een getuigenverhoor ex
artikel 66 Fw. De rechter-commissaris in het faillissement van KPNQwest heeft
de voormalige accountant van de gefailleerde als getuige gehoord waarna de
ex-bestuurders een afschrift van het procesverbaal hebben gevraagd. De rech-
ter-commissaris heeft dit verzoek afgewezen. De Hoge Raad heeft in dit kader
overwogen dat artikel 66 Fw de RC en de curator door het horen van getuigen
in staat stelt ten aanzien van alle omstandigheden die het faillissement betref-
fen opheldering te verkrijgen. Het getuigenverhoor vindt niet plaats ter open-
bare terechtzitting. De Hoge Raad heeft verder overwogen dat gelet op de strek-
king van artikel 66 Fw en het feit dat het verhoor niet openbaar plaatsvindt geen
aanspraak op een uittreksel of een afschrift bestaat. Anderzijds bestaat er,
anders dan ten aanzien van processtukken is bepaald in artikel 28 lid 3 Rv, geen
grond om aan derden een uittreksel, afschrift of inzage categorisch te ontzeg-
gen. Het staat de rechter-commissaris dan ook vrij om een door een derde bij
hem gedaan verzoek tot verstrekking van een uittreksel of afschrift dan wel
inzage in het procesverbaal in te willigen, indien hij van oordeel is dat het
belang van de boedel dat meebrengt, de derde daarbij voldoende belangen heeft
en de bescherming van reputatie of persoonlijke levenssfeer van anderen zich
daartegen niet verzetten, een en ander conform HR 23 mei 1991 nr. 10, NJ
1991, 692.

Allereerst de uitspraken van Rechtbank Almelo en Gerechtshof te Arnhem in
de Tycho zaak. Ik meen dat de uitkomst van die zaak bevredigend is. Voorop
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staat dat de juridische reikwijdte van de Praktijkregels verder is ingevuld.16

Volgens het hof kunnen en zullen in de Praktijkregels zeker normen voorkomen
die ook als rechtens geldend moeten worden beschouwd, maar die gelding ont-
lenen zij niet aan de Praktijkregels, maar aan de in de samenleving heersende
rechtsopvattingen omtrent hetgeen maatschappelijk betamelijk is. Regels die
door curatoren worden nageleefd kunnen niet gelden als algemene rechtsregels
die derden zich moeten laten tegenwerpen en waaraan derden rechten kunnen
ontlenen. Een exacte afgrenzing van situaties waarop de Praktijkregels wel of
juist niet toepasselijk zijn is volgens het hof niet mogelijk en ook niet nodig.
Het is duidelijk dat de afzonderlijke artikelen van de Praktijkregels (zoals in dit
geval artikel 8) niet geïsoleerd bezien moeten worden, maar ook dienen te wor-
den afgezet tegen de grondbeginselen van artikel 1. Ook een louter taalkundi-
ge interpretatie van de Praktijkregels is niet aan de orde. Het is de curator noch
bij wet noch in de Praktijkregels verboden om informatie aan derden te ver-
schaffen. Hij dient wel de belangen van de verschillende partijen en van de boe-
del tegen elkaar af te wegen en in dit geval was die afweging zorgvuldig
gemaakt. Het lijkt erop dat als de curator de gevraagde informatie juist niet had
verstrekt hij mogelijk misbruik van zijn machtpositie had gemaakt. Het kan ver-
keren. In de KPNQwest zaak blijkt ook dat er door de curator (of bij het ver-
strekken van het procesverbaal ook door de rechter-commissaris) een belan-
genafweging dient plaats te vinden, waarbij het belang van de boedel een be -
langrijke rol speelt.17

Van Schilfgaarde stelt in zijn noot onder de Jomed zaak (NJ 2005, 249) ook de
vraag in hoeverre het curatoren vrij staat om aan een bepaalde schuldeiser meer
informatie te verschaffen dan waarop hij recht heeft, informatie bijvoorbeeld
die de schuldeiser nodig heeft om een de curatoren welgevallige actie tegen
anderen bij het faillissement betrokken personen te ondernemen. Van Schilf -
gaarde geeft terecht aan dat – zoals uit bovenstaande uitspraken ook blijkt – dat
het antwoord wel zal zijn dat de curator een belangenafweging moet maken en
daarbij een ruime beoordelingsmarge heeft. Van Schilfgaarde geeft tegelijk aan
dat niet gezegd kan worden dat dit antwoord de curator veel houvast geeft, maar
het komt mij voor dat er ook niet veel meer duidelijkheid te geven valt. Het
motto is: terughoudende informatieverstrekking aan individuele crediteuren,
maar als die informatie door de curator, na een deugdelijke belangenafweging,
alsnog wordt verstrekt, dan kan dit de toets der kritiek doorstaan. Curatoren
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16 Zie ook Hoge Raad 25 juni 2007, RvdW 2007, 440 (ING/Verdonk qq).
17 Opmerking verdient – zoals ook uit de uitspraak van het Hof Arnhem blijkt – dat schending

van gedragsregels niet zonder meer onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 ople-
vert, zie JOR 2006/297.
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moeten ruimte houden om hun eigen afwegingen te maken en niet klem wor-
den gezet door te strakke (praktijk)regels.18

Concreet betekent dit dat onder omstandigheden de curator ook bepaalde infor-
matie aan individuele crediteuren mag verschaffen met het oog op een eventuele
aansprakelijkheidstelling van de bestuurders en/of commissarissen. In dit kader
zou ik ook betekenis willen toekennen aan het feit dat de curator, net als ieder
ander, zoals Rechtbank Almelo heeft aangegeven een getuigplicht heeft en zich
niet kan beroepen op een verschoningsrecht.19 Een curator is geen geheimhou-
der. Weliswaar is in artikel 179 Rv bepaald dat de rechter de bevoegdheid heeft
om te beletten dat bepaalde vragen aan de getuige worden gesteld, maar dit gaat
niet zo ver dat curatoren geen vragen meer behoeven te beantwoorden als hen
naar bepaalde informatie over de administratie van de gefailleerde wordt ge -
vraagd.20 Verder kan worden opgemerkt dat de curator in zijn faillissementsver-
slag ook aan de gezamenlijke crediteuren informatie over de oorzaken van het
faillissement publiekelijk kenbaar kan. Dit geldt ook over informatie over een
eventuele aansprakelijkheid van bestuurders en/of commissarissen. De vraag is
dan in hoeverre bestuurders in hun belangen worden getroffen als die informa-
tie aan slechts een individuele crediteur wordt verstrekt.21 Weliswaar komt dan
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18 Als de informatie wel wordt gegeven, dan dient opgelet te worden dat die informatie niet
wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt. Zie artikel 8.2 van de
Praktijkregels en President Rb. Haarlem 15 januari 2007, JOR 2007/2. In die casus heeft een
lid van de crediteurencommissie van KPNQwest zonder toestemming van de curatoren de
vertrouwelijk beschikbaar gestelde informatie gebruikt om eigen schadevergoedingsacties
tegen derden te starten. Die handelswijze heeft de president terecht onrechtmatig geoor-
deeld. Als een curator wil voorkomen dat informatie die hij aan een crediteur verstrekt, bij-
voorbeeld enkel ter toetsing van het boedelbeheer, door die crediteur gebruikt zal worden om
daarmee zelf acties – buiten de boedel om – jegens derden te entameren, dan dient hij dat
van tevoren met die crediteur af te stemmen. De curator let er bovendien op dat als hij kos-
ten maakt om aan een derde informatie te verschaffen, hij daarvoor over het algemeen een
redelijke vergoeding in rekening brengt, zie artikel 8.4 van de Praktijkregels. Er bestaat
immers geen reden om deze kosten ten laste van de gezamenlijke schuldeisers te laten
komen. De praktijk is dat dit vaak op onbegrip stuit bij derden. 

19 Zie artikel 165 Rv. Het verschoningsrecht komt (met name) toe aan geestelijken, medici en
verplegers, advocaten, reclasseringsambtenaren, notarissen en belastingambtenaren.
Curatoren komen niet in het rijtje voor.

20 Gerechtshof Amsterdam heeft aangegeven dat dit alleen geldt als zeer zwaarwegende belan-
gen op het spel staan (Gerechtshof Amsterdam 30 december 1993, NJ 1995/735). 

21 In het verslag van 10 november 2006 van curatoren naar de oorzaken van het faillissement
van Van der Hoop staat bijvoorbeeld expliciet vermeld dat curatoren het niet tot hun taak
rekenen te onderzoeken of bepaalde individuele crediteuren of andere stakeholders aanspra-
kelijkheidsvorderingen kunnen instellen en ter zake geen specifiek onderzoek hebben ver-
richt, maar anderzijds kunnen individuele crediteuren de informatie die wel is verstrekt
natuurlijk gebruiken voor eventuele claims.
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de gelijkheid van crediteuren in het gedrang, maar dat lijkt mij geen belang
waarop de aangesproken bestuurder zich kan beroepen.22

Publicatie verslagen op internet

Het is heden ten dage zeer gebruikelijk dat faillissementverslagen op internet
worden geplaatst. Maar is dat ook toegestaan? Artikel 8.5 van de Praktijk regels
vermeldt dat de curator met de rechter-commissaris overlegt of verslagen al dan
niet op internet worden geplaatst. Dit overleg vindt, voor zover mij bekend, niet
of nauwelijks (meer) plaats. Het is ook meer iets om te bespreken in faillisse-
mentscommissies. Publicatie op internet wordt over het algemeen door recht-
banken aanbevolen.23 Het enige onderscheid wat in de praktijk wordt gemaakt
is dat faillissementsverslagen van natuurlijke personen meestal niet op internet
worden geplaatst. Uit een oogpunt van de bescherming van de privacy van de
natuurlijke personen is dit niet onbegrijpelijk. 

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft op 9 februari 2005 bij
deze kwestie stilgestaan.24 De vraag die aan de orde was, in hoeverre de recht-
bank het publiceren van verslagen op de eigen website van curatoren actief
moet aanbevelen. Het CBP heeft aangegeven dat faillissementsverslagen per-
soonsgegevens bevatten in de zin van de Wet Bescherming Persoongegevens
(Wbp). Daarvan is ook sprake wanneer het rechtspersonen betreft omdat in die
situatie de persoonsgegevens van bestuurders worden opgenomen, bijvoorbeeld
in verband met hun aansprakelijkheid. Ook wordt aangegeven dat de Faillisse -
ments wet niet uitgaat van publicatie van berichten op internet maar dat het ver-
strekken van de openbare informatie via internet een logische stap is en dat de
Wbp zich daar niet tegen verzet. 

Het College geeft verder aan dat het voor de hand ligt dat de publicatie van de
faillissementsverslagen plaatsvindt op www.rechtspraak.nl. Een goed ingerich-
te landelijke site biedt namelijk mogelijkheden om op gecontroleerde wijze
over te gaan tot publicatie van vooraf bepaalde informatie. Het College over-
weegt dat een grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens door de
griffie in beginsel kan worden gevonden in artikel 8 onder f Wbp. Dat artikel
bepaalt dat persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer dit noodzake-
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22 Iets anders is of de curator in zijn onderzoek specifiek de belangen van de individuele cre-
diteuren moet gaan behartigen. Dat is niet het geval, zie Hoge Raad 16 september 2005, JOR
2006/52 (Bannenberg).

23 Rechtbank Amsterdam heeft aangegeven dat verslagen ofwel op www.curatoren.nl of op de
eigen website van de curator geplaatst kunnen worden.

24 Zie www.Cbpweb.nl.
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lijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoor-
delijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Dit artikel kan
naar mijn mening ook worden toegepast op curatoren. Aangenomen mag wor-
den dat het College geen bezwaar heeft tegen publicatie door curatoren van ver-
slagen op internet. In voormeld artikel is vermeld dat de verwerking achterwe-
ge dient te blijven wanneer het belang van de fundamentele rechten en vrijhe-
den van de betrokkene in het bijzonder het recht op de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer prevaleert. De wetgever heeft echter de afweging gemaakt
in de Faillissementswet door te bepalen dat verschillende stukken op basis van
de wet openbaar zijn. Ook de betrokkene zelf kan er een belang bij hebben dat
de informatie over het verloop van het faillissement voor een ieder beschikbaar
is. 

Het College wijst er verder op dat gelet op de belangen die in het geding zijn
bij een faillissement het CBP geen aanleiding ziet om bij publicatie onder-
scheid te maken of het faillissement een rechtspersoon of een natuurlijk per-
soon betreft. Alle belanghebbenden moeten namelijk op de hoogte kunnen zijn
wie bij het faillissement betrokken is. Het College geeft wel aan dat voor zover
de publicatie via de overheidswebsite plaatsvindt, rechtbanken moeten voorko-
men dat bovenmatig en onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van de per-
soonsgegevens bijvoorbeeld door de toegang tot de gegevens te beperken met
zoekcriteria. Curatoren kunnen de informatie zodoende op internet plaatsen.
Wel dient dan ook gerealiseerd te worden dat die informatie, ook als die voor
derden bezwarend is, snel de hele wereld over kan gaan.

De vraag die zich ook voordoet is welke informatie nog meer op internet kan
worden geplaatst? Kunnen ook de namen van de crediteuren alvast als bijlage
worden bijgevoegd. De praktijk is hier divers. Sommige curatoren vermelden
alle namen van crediteuren als bijlage bij een verslag direct op het net, terwijl
Rechtbank Rotterdam bijvoorbeeld heeft aangegeven dat omwille van de priva-
cybescherming van de crediteuren het niet noodzakelijk is dat in de verslagen
de namen van crediteuren worden vermeld. Hetzelfde geldt voor de namen van
boedelcrediteuren. Moet een curator de door hem ingeschakelde derden en/of
betaalde boedelcrediteuren met naam en toenaam in het (financieel) verslag
vermelden of niet? Ik zou menen dat er in het algemeen geen overwegende
bezwaren bestaan tegen het vermelden van de namen van de (boedel)crediteu-
ren in het openbare verslag (op internet), ook niet in de zin van artikel 8 onder
f Wbp. Zoals hiervoor is aangegeven is het belangrijk voor crediteuren om te
weten wie bij het faillissement zijn betrokken, zelfs als de datum van publica-
tie van de lijsten van crediteuren van artikel 114 Fw nog niet is bepaald of als
het helemaal niet tot een verificatievergadering komt. Alleen onder omstandig-
heden kan dit anders zijn, bijvoorbeeld als het gaat om de na men van reke-
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ninghouders van een bank. De formele lijsten van crediteuren met naam en
adres zullen uiteraard ter griffie gedeponeerd moeten worden, terwijl op inter-
net de namen uit privacyoverwegingen kunnen worden geanonimiseerd. 

Tot slot

Door de toegenomen informatiebehoefte van allen die betrokken zijn bij een
faillissement en de toegenomen mogelijkheden om via internet die informatie
op een eenvoudige wijze te verstrekken, dient de curator steeds af te wegen
welke informatie hij wel of niet verstrekt en op welke wijze. Zoals hiervoor is
aangegeven heeft een curator beleidsvrijheid. Hij dient de belangen van de boe-
del en de betrokkenen steeds zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.
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Een alternatief: het zuivere schuldeisersbelang

MR. I. SPINATH*

Inleiding

Laat ik beginnen met de conclusie van deze bijdrage. Die is eenvoudig: de cura-
tor dient slechts de belangen van de schuldeisers. Hoe nobel wellicht ook, ande-
re (maatschappelijke) belangen, die niet te vatten zijn in rechten van schuldei-
sers, spelen bij de taakuitoefening van de curator geen rol.

Ook mijn aanloop naar die conclusie is eenvoudig. Bekijken wij het doel van
het faillissement, de rechtspositie van de curator en zijn taak, dan wijzen die
alle prominent in één richting: de verdeling van het vermogen van de failliet ten
behoeve van zijn schuldeisers. Daarvoor is ook een goede reden. Het faillisse-
ment is een eindstation. Het is als instrument slechts uitgerust om de belangen
van de schuldeisers te dienen. De taak van de curator is daar dan ook op afge-
stemd. Hij is niet geëquipeerd om andere belangen te laten meewegen, laat
staan daaraan voorrang te geven.

Doel van het faillissement en de rechtspositie en taak van de curator

Het faillissement is ‘een gerechtelijk beslag op het geheele vermogen des
schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeisers’. Hieruit volgt dat
het faillissement, net als een beslag, strekt tot verhaal van de schuldeisers. Dat
verhaal wordt genomen op het gehele vermogen van de schuldenaar en is col-
lectief, want strekt ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Andere
belangen dan die van de schuldeisers (en soms van de failliet, waar zij niet strij-
den met de belangen van de schuldeisers) zijn in onze faillissementswet eigen-
lijk niet te vinden. Aan de belangen van de werknemer wordt weliswaar
gedacht, maar hem wordt krachtens artikel 40 Fw slechts een bijzondere posi-
tie als schuldeiser toebedeeld. Hetzelfde geldt voor bijzondere regelingen als de
afkoelingsperiode: die is niet zozeer gericht op continuïteit van de onderne-
ming, maar ziet veeleer op de belangen van de schuldeisers en de failliet. En
ook het akkoord dient uitsluitend die belangen, nu homologatie geweigerd moet
worden als de baten van de boedel de bedongen akkoordsom aanmerkelijk te
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boven gaan. Wet noch wetsgeschiedenis biedt kortom aanknopingspunten voor
een meer uitgebreid of ander doel van het faillissement dan het creëren van een
instrument tot het nemen van collectief verhaal op het vermogen van de failliet.

Wat is nu de rol van de curator in dit ‘gerechtelijk beslag’? Voor beantwoording
van die vraag wil ik kort stil staan bij twee elementen: de rechtspositie en de
taak van de curator. 

Over de rechtspositie van de curator is inmiddels veel geschreven. Directe aan-
knopingspunten zijn in de wet niet te vinden, wel in de wetsgeschiedenis. Leert
die wetsgeschiedenis ons dat de curator vooral moet worden beschouwd als ver-
tegenwoordiger van de schuldeisers (en soms als vertegenwoordiger van de
schuldenaar), inmiddels is, durf ik wel te stellen, de heersende leer dat de cura-
tor optreedt krachtens een eigen bevoegdheid. Een eigen bevoegdheid, maar
slechts als belangenbehartiger van diegenen die het faillissement beoogt te die-
nen: de gezamenlijke schuldeisers (en soms de failliet). 

Anders dan over de rechtspositie, laat de wet zich wel ondubbelzinnig uit over
de taak van de curator: de curator is belast met het beheer en de vereffening van
de failliete boedel. Gevolg van het faillissement is dat de curator met uitsluiting
van de failliet bevoegd is het vermogen van de failliet te beheren en daarover te
beschikken, dit ter uitoefening van zijn taak. Andere taken dan beheer en ver-
effening van het vermogen, kent de wet de curator niet toe. De rechten en ver-
plichtingen die de faillissementswet hem biedt en oplegt, zoals het inroepen van
de pauliana of het uitbrengen van faillissementsverslagen, zijn alle slechts uit-
voering van die taak.

Een belang kan pas zwaarwegend zijn, als het gewogen mag worden

Het draait kortom bij een faillissement slechts om één ding, en dat is de ver-
effening van het vermogen van de failliet ten behoeve van zijn schuldeisers.
Zoals ik hiervoor al aanstipte, spreekt dit naar mijn mening ook voor zich. De
solvente schuldenaar hoeft zich niet (uitsluitend) de belangen aan te trekken
van zijn schuldeisers. Hij heeft in de afweging van de verschillende belangen
binnen zijn rechtssfeer betrekkelijk veel vrijheid. Niemand zal betwisten dat de
rechtspersoon zich primair haar eigen belang en het belang van de door haar
gedreven onderneming mag en misschien wel moet aantrekken. Die rechtsper-
soon en haar onderneming kent vele verschillende stakeholders, zoals werkne-
mers, huurders, aandeelhouders en ook schuldeisers. Met al deze belangen
heeft de rechtspersoon rekening te houden, dus ook met die van de schuldeiser.
Maar de belangen van de schuldeiser staan niet voorop. Ik zou op basis van de
rechtspraak op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid zelfs voorzichtig
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durven stellen dat, zo lang de rechtspersoon nog reëel uitzicht op overleving
heeft, zij onder omstandigheden de continuïteit van de onderneming (en daar-
mee de belangen van sommige andere stakeholders) mag laten prevaleren
boven de belangen van de schuldeisers. Die vrijheid heeft de schuldenaar,
omdat zich (nog) niet het omslagpunt heeft aangediend dat meebrengt dat de
belangen van één bepaalde groep zwaarder wegen dan de belangen van (een)
andere groep(en). 

Wanneer wordt dat omslagpunt dan bereikt? Wanneer de schuldenaar in een po -
sitie verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, oftewel bij of kort vóór zijn
faillissement. Vanaf dat moment heeft de schuldenaar zijn recht op vrijheid in
de weging van belangen verspeeld en geldt het primaat van de schuldeisers.
Van af dat moment dient het onder het faillissement vallende vermogen van de
failliet te worden verdeeld onder zijn schuldeisers volgens de regelen des (ge -
schreven) rechts. De strijd is gestreden, de andere belangen hebben verloren.

Er is geen goede grond om vervolgens, als het op de verdeling van dat vermo-
gen aankomt, die andere belangen – zoals de continuïteit van de onderneming
of het behoud van werkgelegenheid – weer een rol te laten spelen en hen voor-
rang te verlenen boven de belangen van diegenen die gerechtigd zijn tot verhaal
op dat vermogen, of die belangen zelfs mee te laten wegen. Natuurlijk is het wel
zo dat de curator middelen ter beschikking staan om, waar de schuldenaar de
belangen van derden niet of onvoldoende heeft gerespecteerd, reparatiewerk-
zaamheden uit te voeren (met als meest in het oog springende gereedschap de
pauliana). Maar dat gereedschap dient uitsluitend ter bescherming van de
schuldeisers. Voor het dienen van enige andere belangen heeft de curator geen
middelen.

Bovendien is er geen goede grond om de curator als vereffenaar van het besla-
gen vermogen een andere rol toe te delen dan de executant buiten faillissement.
De laatste stelt zijn eigen belangen – maximale opbrengst – voorop en hoeft
daarbij in beginsel geen rekening te houden met andere (zwaarwegende) belan-
gen. Hetzelfde geldt voor een groep executanten. Waarom zou dat anders wor-
den als het gaat om alle executanten tezamen (met als hun voorman de curator)?

Het feit dat de onderneming eenvoudiger ‘going concern’ verkocht kan worden
omdat zij door het faillissement verlost is van het juk van een zware schulden-
last en bijvoorbeeld van (het arbeidsverleden van) dure werknemers, doet aan
dit alles niet af. Dit is immers slechts het gevolg van het gerechtelijk beslag, en
de bevoegdheden die de curator in dat kader heeft, hebben slechts als doel om
de boedel zo min mogelijk te belasten. Als een verkoop ‘going concern’ meer
oplevert dan verkoop van de individuele goederen, dan zal de curator uiteraard
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voor die optie moeten kiezen. Maar niet omdat daarmee (mede) een ander
(zwaarwegend) belang is gediend, maar omdat dit per saldo – bijvoorbeeld
doordat de koper werknemers van de failliet in dienst neemt met als gevolg
besparing van boedelschulden – gunstig is voor de boedel. Oftewel: een ander
belang kan pas zwaarwegend zijn, als hem het recht toekomt om gewogen te
worden. Dat recht heeft dat andere belang niet in een faillissement. 

Een ander zwaarwegend belang in de praktijk; de Praktijkregels

In dit licht vind ik het des te opmerkelijker dat het meewegen, of zelfs het voor-
rang geven aan, die ‘andere zwaarwegende belangen’ in zowel de theorie als –
vooral – de praktijk vaste voet aan de grond lijkt te hebben gekregen. Toe -
gegeven, de theorie aarzelt, en lijkt zich vooral gedwongen te voelen die ande-
re belangen mee te wegen op de voet van de (inmiddels) standaardarresten
Sigmacon II, Maclou en Mobell. Een zorgvuldige lezing van die arresten noopt
echter niet zonder meer tot die conclusie, zoals Huydecoper elders in deze bun-
del weer eens overtuigend aantoont. Ik kom hier later op terug. 

De praktijk lijkt die andere belangen echter zonder veel terughoudendheid te
hebben omarmd. Vrijwel alle lezers zullen, ofwel als curator of als rechter-com-
missaris, ofwel aan de andere kant eens of meerdere malen geconfronteerd zijn
met de volgende standaardsituatie. De failliet drijft een onderneming met 100
werknemers. Twee kopers dienen zich aan. De ene koper doet een bod van 200
op (een deel van) de goederen maar wenst geen werknemers over te nemen. De
andere koper wil de onderneming ‘going concern’ overnemen en verbindt zich
de helft van de werknemers mee over te nemen. Zijn bod bedraagt per saldo
(dus na aftrek van besparing boedelschulden) 150. Een variant op dit voorbeeld:
de onderneming van de failliet maakt ook tijdens het faillissement verlies. Een
koper dient zich aan met een objectief redelijk bod op een aantal separate be -
drijfsonderdelen. Die koop zal tot gevolg hebben dat de activiteiten van de
onderneming onmiddellijk worden gestaakt. Voor de werknemers zal het zeer
lastig worden elders emplooi te vinden. De mogelijkheid bestaat dat een ande-
re koper gevonden wordt die de onderneming ‘going concern’, met een aan-
zienlijk aantal werknemers, wil overnemen. 

In geen van beide gevallen hebben de schuldeisers van de failliet belang bij het
aanvaarden van het tweede bod respectievelijk het afwijzen van het bod. Toch is
het mijn indruk dat de curator, gesteund door de rechter-commissaris, onder de
noemer van ‘andere zwaarwegende belangen’ of ‘maatschappelijke belangen’
geneigd zal zijn de voorkeur te geven aan de lagere bieding respectievelijk het
bod af te wijzen en de onderneming van de failliet vooralsnog voort te zetten. 
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Deze belangenafweging kan ook tot morele dilemma’s aanleiding geven. Wat
nu als de curator de voorkeur geeft aan het hoogste bod, terwijl de rechter-com-
missaris de voorkeur geeft aan behoud van de lokale werkgelegenheid? In dat
geval wordt de integriteit van de curator (en in voorkomend geval die van de
rechter-commissaris en ook de rechtbank) ernstig op de proef gesteld. De vol-
gende opties dienen zich aan. 
1: De curator meldt de hoogste bieder dat de rechter-commissaris (helaas) zijn

toestemming heeft onthouden en kiest voor het lagere bod: winst voor de
andere zwaarwegende belangen. 

2: De curator is van oordeel dat hij zijn taak niet naar behoren kan vervullen
en legt zijn functie neer. Hij zal niet snel meer benoemd worden. De recht-
bank zal vervolgens moeten zoeken naar een andere curator. 

3: De curator kiest ondanks het ontbreken van de machtiging van de rechter-
commissaris voor de hoogste bieder. De transactie is daarmee geldig, maar
de curator is aansprakelijk. Nu hij op de voet van artikel 72 Fw echter alleen
aansprakelijk is jegens de schuldeisers en de failliet, laten aanspraken uit
dien hoofde zich moeilijk denken. De curator heeft immers juist gekozen
voor hun belangen. Dat de curator niet snel meer benoemd zal worden, is in
dit geval een understatement. 

De beoordeling welke optie leidt tot de hoogste score op de integriteitsmeter
van de curator, laat ik graag aan de lezer. Ik beperk mij tot de constatering dat
indien de keuze ontbreekt, genoemde dilemma’s niet zullen opkomen. 

De curator vindt sinds kort belangrijke steun voor een het maken van een belan-
genafweging in de in 2004 in de Buitengewone ledenvergadering van Insolad
vastgestelde Praktijkregels voor Curatoren. Gezien de overweldigende meer-
derheid waarmee de Praktijkregels zijn vastgesteld, mag men aannemen dat
deze regels een breed draagvlak kennen (althans onder curatoren). De inleiding
vermeldt dan ook dat de Praktijkregels aansluiting zoeken bij wat in kringen
van curatoren als de ‘heersende leer’ geldt.

Op meerdere plekken in de Praktijkregels vinden wij de term ‘een ander zwaar-
wegend belang’, veelal in combinatie met de term het ‘belang van de boedel’,
en dan voorafgegaan door het voegwoord ‘of’. Daargelaten dat naar mijn oor-
deel die andere belangen in het geheel geen rol behoren te spelen, is het voor-
al het woord ‘of’ dat reden geeft tot zorg. ‘Of’ impliceert exclusiviteit. De cura-
tor mag – en misschien wel moet – in voorkomende gevallen een keuze maken
tussen die twee belangen. Daarmee lijkt het vooral in de rechtspraak ontwik-
kelde principe dat een curator óók rekening heeft te houden met belangen van
maatschappelijke aard, in de Praktijkregels fors te zijn opgerekt (waarbij ik
ervan uitga dat met de uitdrukkingen ‘andere zwaarwegende belangen’ en
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‘maatschappelijke belangen’ hetzelfde wordt bedoeld). Is onder omstandighe-
den al te billijken dat de curator handelt strijdig met het belang van de schuld-
eisers, omdat daarmee mede het maatschappelijk belang is gediend (de lezer
heeft inmiddels begrepen dat ik ook in dat geval daarvoor geen rechtvaardiging
zie), dan kan dat belang toch niet zo ver reiken dat het ook zelfstandig het ‘boe-
delbelang’ opzij zet. En ook al hebben de Praktijkregels volgens de inleiding
geen dwingend karakter en beogen zij slechts richting te geven, ook die richting
is in dit geval naar mijn overtuiging niet de juiste.

Invulling maatschappelijke belangen, andere (zwaarwegende) belangen

Daarmee kom ik bij een ander probleem. Wat behelzen die ‘maatschappelijke
belangen’ of ‘andere zwaarwegende belangen’? De Hoge Raad lijkt in Maclou
in ieder geval ‘de continuïteit van de onderneming en de werkgelegenheid’
daaronder te willen scharen. Sommige auteurs menen dat daaronder ook kun-
nen vallen historische of culturele belangen. Maar die grens is, zoals diezelfde
auteurs terecht constateren, vaag. Nu is het wel zo dat ook de wet zich op een
enkele plaats van deze of vergelijkbare uitdrukkingen bedient (artikel 3:12 BW
noemt onder meer de maatschappelijke belangen als graadmeter voor de vast-
stelling van redelijkheid en billijkheid), maar een invulling wordt niet gegeven
en dat heeft de wetgever ook uitdrukkelijk niet bedoeld. Maar een dergelijk
vage, open norm past niet in het overigens duidelijk afgebakende gebied van
nauwkeurig geordende rechten en plichten dat het faillissement nu juist beoogt
te creëren. Natuurlijk neemt dit niet weg dat ook de curator gehouden is rede-
lijk en billijk te handelen en een halt kan worden toegeroepen als hij misbruik
maakt van zijn bevoegdheid maar of daarvan al dan niet sprake is, dient als in
iedere andere rechtsbetrekking van geval tot geval te worden beoordeeld. Er is
geen goede grond om het rekening houden met ‘maatschappelijke belangen’ bij
voorbaat als zelfstandige rechtvaardigingsgrond voor het handelen van de cura-
tor te benoemen, of hem dit zelfs als verplichting op te leggen.

Bovendien valt moeilijk in te zien dat de curator die weging van belangen (beter
dan een ander) zal kunnen maken. Volgens de ‘Maclou-norm’ behoort een cura-
tor te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over vol-
doende inzicht en ervaring beschikkende curator die zijn taak met nauwgezet-
heid en inzet verricht. De curator mag nog over zoveel inzicht en ervaring be -
schikken, en hij mag zijn taak nog met zoveel nauwgezetheid en met tomeloze
inzet verrichten, dat maakt nog niet dat hij de vage norm van maatschappelijke
belangen kan invullen. Meer dan eens heb ik meegemaakt dat een curator in het
kader van een doorstart ‘uit principe’ niet wilde verkopen aan de aandeelhou-
der/bestuurder van de failliet. Die had zijn kans immers gehad en mocht niet
‘beloond’ worden voor het faillissement. Het moge duidelijk zijn dat het afne-
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men van deze morele toets niet aan de curator is. Het gevaar schuilt dan ook
hierin dat de curator met deze taak in de hand en de facto overigens een behoor-
lijke beleidsvrijheid, zijn eigen – ongewenste – invulling aan maatschappelijke
belangen geeft.

Sigmacon II, Maclou en Mobell

Dit alles overziende, komt de vraag op hoe de stelling dat de curator slechts de
belangen van de schuldeisers dient, zich verhoudt tot eerdergenoemde arresten
Sigmacon II, Maclou en Mobell. In die arresten oordeelde de Hoge Raad
immers (respectievelijk oordeelde hij dat hof’s oordeel geen blijk gaf van een
onjuiste rechtsopvatting) dat de curator bij de uitoefening van zijn taak reke-
ning mag en zelfs moet houden met belangen van maatschappelijke aard. Naar
mijn mening heeft deze overweging echter niet het verstrekkende karakter dat
haar soms lijkt te worden toegekend. 

In de eerste plaats is deze overweging (vooral) gegeven in het licht van de vast-
stelling van de zorgvuldigheidsnorm van de curator. Onder omstandigheden
mag en moet de curator rekening houden met de belangen van maatschappelij-
ke aard ten koste van het belang van een individuele schuldeiser. Doet de cura-
tor dit, dan leidt dat niet tot persoonlijke aansprakelijkheid. Daarmee is in mijn
optiek echter nog niet gegeven dat het nastreven van een maatschappelijk
belang een taak van de curator op zich is. Het betekent slechts dat als een cura-
tor door zijn handeling een schuldeiser benadeelt, die handeling onder de noe-
mer van maatschappelijke belangen niet leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid
van de curator. Het lijdt overigens geen twijfel dat in beginsel de boedel – dus
de curator q.q. – gewoon aansprakelijk is indien de curator een zorgvuldig-
heidsnorm heeft geschonden jegens die individuele schuldeiser. 

In de tweede plaats ging het, zoals Huydecoper elders in deze bundel aangeeft,
in deze arresten niet om het conflict tussen enerzijds het ‘boedelbelang’ en
anderzijds ‘(andere) maatschappelijke belangen’. Het ging enkel om het con-
flict tussen het belang van één bepaalde schuldeiser en het boedelbelang. Het
valt wel te begrijpen dat de aanwezigheid van maatschappelijke belangen een
factor is die de curator meeweegt in zijn keuze om een voor een individuele
schuldeiser nadelige beslissing te nemen. Hij heeft echter niet de vrijheid die
maatschappelijke belangen te laten prevaleren boven het boedelbelang; het
belang van de gezamenlijke schuldeisers. Dat is – ten overvloede – wezenlijk
anders dan het conflict dat de Praktijkregels beschrijven: daar gaat het juist wel
om de tegenstelling tussen enerzijds het boedelbelang en anderzijds een ander
zwaarwegend belang. 
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Tot besluit

Deze bijdrage staat in het teken van de Integere Curator. Voorwaarde voor (het
toetsen van) zijn integriteit is transparantie. De wettelijke kaders van het fail-
lissement zijn transparant. De curator heeft een duidelijk omschreven taak, met
op die taak uitgerust gereedschap. Op het terrein van het faillissement kan hij
zich uitstekend bewegen. Inmenging van andere belangen dan schuldeisersbe-
langen leidt tot vertroebeling van het doel van het faillissement en de taak van
de curator. Voor andere belangen, hoe zwaarwegend ook, is in het faillissement
geen plaats.
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