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Voorwoord Rapport Beloning Curatoren juni 2008

Insolventies vormen een belangrijk onderdeel van onze economische ordening. In
theorie strekt de insolventieprocedure er uitsluitend toe te verzekeren dat iedere
schuldeiser zoveel mogelijk het zijne krijgt. In de praktijk hebben insolventie pro-
cedures een veel verdergaande betekenis. Naast de belangen van schuldeisers
spelen er belangen als behoud van werkgelegenheid en know-how, opsporing van
fraude, eerlijke concurrentie, rechtszekerheid en - last but not least - de belangen
van de insolvente schuldenaar. Insolventies vormen bovendien het eindstation van
ondernemingen die in hun huidige vorm niet (meer) levensvatbaar zijn. De insol-
ventieprocedure wordt vaak gebruikt ter sanering van deze ondernemingen, waar-
bij economisch niet renderende activiteiten worden beëindigd.

Het opereren te midden van deze veelheid aan - vaak conflicterende - belangen stelt
hoge eisen aan degene die met de afwikkeling van de insolventie is belast: de cura-
tor. Zijn of haar vakbekwaamheid en integriteit dienen buiten discussie te staan.
Daarnaast zal de curator afhankelijk van de omvang en aard van de insolventie en
de daarbij betrokken belangen over voldoende middelen dienen te beschikken -
zowel in financiële zin als in termen van bijvoorbeeld kantoororganisatie, toegang
tot specifieke deskundigheid etc. - om zijn taak waar te kunnen maken. Om aan al
deze voorwaarden te kunnen voldoen is een adequate beloning van curatoren een
eerste vereiste.

Het bestuur van INSOLAD ontving de laatste jaren steeds meer signalen dat het
niet goed gaat met de beloning van curatoren. Van de grotere advocatenkantoren
zijn er steeds meer die om deze reden geen, of slechts zeer selectief, benoemingen
aanvaarden. Kleine kantoren haken vaker af, omdat de investeringen in opleiding,
automatisering en administratieve ondersteuning niet opwegen tegen het risico van
een beperkte of geen beloning. Bij kantoren die nog wel benoemingen aanvaarden
hebben vaak andere (historische of strategische) overwegingen een groter gewicht
dan de directe winstbijdrage van deze praktijk. Dat maakt de insolventiepraktijk
ook bij die kantoren kwetsbaar. Voorts moet worden geconstateerd dat het ontbre-
ken van (de mogelijkheid van) een adequate beloning in een concrete insolventie
steeds vaker de reden is dat de hierboven genoemde belangen niet of niet voldoen-
de kunnen worden behartigd. Zo wordt afgezien van acties die een vergroting van
het ter verdeling beschikbare actief zouden kunnen bewerkstelligen of die om ande-
re redenen wenselijk zouden zijn op de enkele grond dat de beloning van de cura-
tor onvoldoende is gewaarborgd.

Deze ontwikkelingen hebben het bestuur in de zomer van 2006 ertoe gebracht 
een werkgroep "Beloning curatoren" in te stellen. De werkgroep, onder voorzitter-
schap van het bestuurslid Mart Franken, had als eerste taak te onderzoeken hoe de
beloning voor curatoren zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke facto-
ren daarbij een rol hebben gespeeld. Daarbij diende de werkgroep niet alleen te kij-
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ken naar voor de hand liggende zaken als de ontwikkeling van het tarief en de toe-
name van het aantal lege boedels, maar bijvoorbeeld ook naar de zwaardere eisen
die rechtbanken zijn gaan stellen aan het ervarings- en opleidingsniveau van cura-
toren, de administratieve organisatie, de verslaglegging en de minimale omvang
van de werkzaamheden die ook bij lege boedels wordt verlangd. Bij het onderzoek
zou voorts een blik over de grenzen worden geworpen en gedachten worden
gevormd over de invloed die het voorstel voor een nieuwe Insolventiewet van de
commissie Kortmann op dit onderwerp zou kunnen hebben. De bedoeling was dat
de werkzaamheden van de werkgroep zouden resulteren in voorstellen die een
leidraad zouden kunnen vormen bij de discussie over een aangepast systeem van
beloning van curatoren.

Het eindrapport van de werkgroep vormt een gedegen stuk werk, waarin op helde-
re en goed gefundeerde wijze alle hiervoor genoemde onderwerpen aan de orde
komen. Teneinde recht te doen aan de waarde van het rapport en dit eveneens
toegankelijk te maken voor geïnteresseerden buiten de kring van de leden van
INSOLAD, heeft het bestuur dan ook - en met veel genoegen - besloten het rapport
te publiceren in de “groene reeks” van INSOLAD.

Prof. Mr Jako J. van Hees
voorzitter
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1. INLEIDING

1.1 In 2006 heeft het bestuur van de Vereniging Insolventierecht Advocaten
INSOLAD besloten tot instelling van een “Werkgroep Beloning Curatoren”
(WBC). Naast haar bestuurslid mr M.J.M. Franken (Breda) maken hiervan de
navolgende leden deel uit: mr M. Aukema (Leiden), mr J.L.M. Groenewegen
(Utrecht),           mr P.J. Peters (Rotterdam) en mr J.C. Rosenberg Polak (Den Haag).

1.2 Deze werkgroep heeft als opdracht meegekregen om te onderzoeken:
• Hoe de beloning van de curator in faillissement/bewindvoerder in surse-

ance zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld;
• Welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld;
• Hoe de beloning van curatoren in andere landen is geregeld;
• Of er knelpunten zijn in de huidige beloningstructuur;
• Hoe de beloningstructuur zal zijn geregeld in het Voorontwerp van de 

nieuwe Insolventiewet, opgesteld door de Staatscommissie onder leiding 
van    prof. mr S.C.J.J. Kortmann; en om gedachten en voorstellen te ont-
wikkelen voor een evenwichtig en redelijk toekomstig beloningsysteem.

1.3 De werkgroep heeft vanaf medio 2006 binnen de hem gegeven opdracht
het nodige onderzoek gedaan en de diverse elementen getracht in kaart te brengen.
Hoewel onderzoek naar de beloningstructuur ten aanzien van de honorering van
bewindvoerders in schuldsaneringen van natuurlijke personen niet tot zijn taak
behoorde, heeft de werkgroep dit wel enigszins in zijn beschouwingen betrokken,
vooral vanwege het feit dat in het voorontwerp van de Insolventiewet het thans
bestaande onderscheid tussen curatoren in faillissementen, bewindvoerders in
surseances en bewindvoerders in WSNP-zaken is verdwenen.

1.4 De werkgroep heeft in het kader van de hem opgedragen taak allereerst
onderzocht hoe de huidige beloningstructuur tot stand is gekomen. Vervolgens
heeft zij onderzocht hoe een en ander in andere jurisdicties is geregeld. Ook heeft
de werkgroep in kaart gebracht of er in de huidige beloningstructuur knelpunten
zijn en deze benoemd. Na bestudeerd te hebben wat de gedachten zijn van de
commissie Kortmann zijn de elementen en factoren bezien, die relevant zouden
kunnen zijn bij het nadenken over een andersoortig beloningsysteem. Tot slot geeft
de werkgroep zijn voorkeur ten aanzien van een beloningstructuur. 

1.5 De werkgroep geeft, als aangegeven, zijn voorkeur ten aanzien van een
gewenste beloningstructuur. De werkgroep beschouwde het niet als zijn taak om
een mogelijke tarifering tot op euro's nauwkeurig voor te stellen. Dit wordt overge-
laten aan het overleg van het bestuur van Insolad met de daarvoor geëigende instan-
ties als Recofa, wetgever etc.

1.6 De werkgroep heeft vele malen vergaderd. Daarnaast heeft de werkgroep,
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al dan niet in informele zin, vele contacten gehad met derden. Bovendien heeft zij
de bronnen geraadpleegd die in sub 9 zijn genoemd.

1.7 In dit rapport wordt zoveel mogelijk de term “curator” gebezigd, als aan-
duiding van zowel de huidige curator in faillissement als de bewindvoerder in
surseance, ondanks het feit dat de werkgroep zich realiseert dat in het Voorontwerp
Insolventierecht de term curator zal worden vervangen door “bewindvoerder”.
Slechts in de citaten van het Voorontwerp en van de toelichting daarbij zal
(uiteraard) die nieuwe terminologie worden gebezigd.

1.8 De werkgroep heeft in maart 2008 zijn conceptrapport aan het bestuur
aangeboden. Het bestuur heeft vervolgens besloten de Insolad-leden hierover te
raadplegen. Het conceptrapport is aan alle leden toegezonden met verzoek eventu-
ele reacties en commentaar kenbaar te maken. Bovendien heeft er op 15 mei 2008
een Insolad-workshop plaatsgevonden, waarbij het rapport door de werkgroep is
toegelicht en, na inleidingen van diverse sprekers,  verschillende leden  hun
commentaar hebben geleverd. Aan de hand van de eerdere schriftelijke bijdragen
en de mondelinge commentaren bij de workshop heeft de werkgroep nog enige
wijzigingen en aanvullingen in het concept aangebracht.



5

2. HISTORIE EN HUIDIG SYSTEEM

De basis

2.1 De beloning van de curator in faillissementen is geregeld in art. 71 Fw.,
hetwelk bepaalt dat het salaris van de curator door de rechtbank wordt vastgesteld.
Voor de bewindvoerder in surseance is hetzelfde geregeld in art. 250 Fw. Voor de
bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling is in art. 320 Fw. eveneens bepaald
dat de rechtbank zijn salaris vaststelt.

2.2 Met betrekking tot faillissementen en surseances van betaling is, bij
inwerkingtreding van de faillissementswet aan het eind van de negentiende eeuw,
in het geheel niet geregeld hoe de rechtbank tot salarisbepaling diende te komen. In
de Memorie van Toelichting is te lezen dat de gedachte om de honorering te
koppelen aan een (vast of gedifferentieerd) percentage van de waarde van activa,
werd verworpen. De salarisbepaling werd overgelaten aan de vrije appreciatie van
de rechtbank.  En zo geschiedde decennialang: de rechtbanken bepaalden, op voor-
stel van de rechter-commissaris, al dan niet in of na overleg met de curator/bewind-
voerder, diens salaris.  

De richtlijnen

2.3 Op enig moment werd de behoefte gevoeld om tot een landelijke unifor-
mering te komen. Vandaar dat de afdeling Burgerlijke Rechtspraak van de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in 1975 een werkgroep in het leven heeft
geroepen, waaraan werd opgedragen te onderzoeken of meer eenheid tot stand te
brengen is in de normen, die ten aanzien van faillissementen bij verschillende
rechtbanken in acht worden genomen. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoor-
digers van alle negentien rechtbanken. In 1977 heeft de werkgroep uit haar midden
een aantal subcommissies gevormd. Een van die subcommissies heeft toen een
Richtlijn Salarissen Curatoren en Bewindvoerders opgesteld, met welke richtlijn
het bestuur van de NVR zich heeft kunnen verenigen en die vervolgens aan alle
presidenten van de rechtbanken is toegezonden, met het verzoek deze toe te passen. 

Uitgangspunt van deze eerste richtlijn was dat de vaststelling van het salaris in
beginsel was gekoppeld aan de bestede tijd. Het salaris werd berekend als het
product van:
• het basis-uurtarief;
• het aantal bestede uren;
• toepasselijke aanpassingsfactoren, welke kunnen leiden tot verhoging of 

verlaging van het product.

Die aanpassingsfactoren werden gevormd door:
• het aantal praktijkjaren van de curator en zijn advocaat-medewerkers en
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advocaat-stagiaires, te weten 
- korter dan vijf jaar advocaat: factor 0,6;
- langer dan vijf jaar en korter dan tien jaar: factor 1;
- langer dan tien jaar: factor 1,3.

• het gerealiseerde actief, waarbij het ten behoeve van derden (separatisten!)
gerealiseerde actief mede in aanmerking werd genomen: 
- actief minder dan ƒ 50.000: factor 1;
- meer dan ƒ 50.000, noch minder dan ƒ 100.000: factor 1,1;
- meer dan ƒ 100.000: factor 1,2.

• andere in aanmerking komende omstandigheden, zoals: 
- de bijzondere ervaring of mate van specialisatie van de curator;
- de omvang van het passief en/of het getal der crediteuren;
- de ingewikkeldheid van het geval;
- het bijzondere maatschappelijke en economische belang van de verrichte

werkzaamheden.

2.4 Met ingang van 1 oktober 1990 werden deze eerste richtlijnen, uitsluitend
betrekking hebbend op de honorering van curatoren, vervangen door richtlijnen die
omvattender waren.  Het systeem van de salarisbepaling van de richtlijnen van
1979 werd grotendeels gehandhaafd, met evenwel een tweetal wijzigingen: 

• met betrekking tot de praktijkjarenfactor werden in plaats van drie een 
viertal ervaringscategoriën onderscheiden, en wel aldus: 
- factor 0,6: korter dan vier jaar;
- factor 0,8: langer dan vier jaar, doch korter dan acht jaar;
- factor 1,0: langer dan acht jaar, doch korter dan twaalf jaar;
- factor 1,3: twaalf jaar of langer.

• het ten behoeve van derden gerealiseerd actief werd, voor de berekening
van de boedelfactor, niet meer opgeteld bij het ten behoeve van de boedel gereali-
seerd actief; in plaats daarvan werd de door de derde eventueel te betalen boedel-
bijdrage daartoe wel gerekend. 

• tevens werd een regeling getroffen voor niet-juridische medewerkers, die
een factor werd toegekend van het basisuurtarief, afhankelijk van hun leeftijd. 

2.5 De richtlijnen van 1990 werden met ingang van 1 januari 1997 vernieuwd.
Toen werden ze opgesteld door de werkgroep faillissementen van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak (Recofa), na overleg met de faillissementscommissie
van de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova) en de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB). Er vond geen verandering plaats ten aanzien van de wijze waarop
het salaris c.a. van de curator moest worden berekend.



2.6 Met ingang van 1 januari 2005 werden wederom vernieuwde richtlijnen
vastgesteld, thans door het landelijk overleg van Rechters-Commissarissen
Faillissementen (Recofa), na overleg met de faillissementscommissie van de Nova
en Insolad. 

Ten aanzien van de honorering waren de wijzigingen: 
• als aanpassingsfactor werden de “andere in aanmerking komende omstan-
digheden” (zoals bijzondere ervaring, omvang van het passief, ingewikkeldheid
van het geval en het bijzondere maatschappelijke en economisch belang) geschrapt.
In plaats daarvan werd opgenomen  dat in bijzondere gevallen een afwijkend uur-
tarief aan de rechter-commissaris kan worden voorgesteld;

• de honorering van niet-juridische medewerkers vindt niet langer plaats op
basis van leeftijd, maar is afhankelijk gemaakt van ervaringsjaren;

• de boedelfactor met betrekking tot het gerealiseerd actief, werd aangepast
als volgt:
- Factor 1,0: actief minder dan € 25.000;
- Factor 1,1: meer dan € 25.000 en minder dan € 50.000;
- Factor 1,2: meer dan € 50.000. 

• in paragraaf 26, sub c werd bepaald dat ten aanzien van de boedelfactor
onder “het actief” wordt verstaan: het uiteindelijk gerealiseerde actief exclusief
reeds voldane faillissementskosten. 

Het uurtarief

2.7 Het uurtarief, het uitgangspunt van de diverse richtlijnen, sloot aanvanke-
lijk aan bij het toen nog door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde
basisadvies- en referentietarief. Dit tarief werd jaarlijks berekend door het accoun-
tantskantoor (Moret) Ernst & Young en was gebaseerd op een rechterssalaris van
een middelgrote rechtbank. De gehanteerde methodiek was als volgt. Men nam het
bruto jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag) van een dergelijke rechter en verhoog-
de dat met alle werkgeverslasten (zoals ziektekosten, premies arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen, pensioenpremies e.d.). Het gevonden bedrag werd verhoogd
met een beroepsrisico van 10%. Aldus ontstond als totaalbedrag het “aangeklede”
salaris van een dergelijke rechter.

Er werd vervolgens vanuit gegaan dat van de omzet van een advocaat/curator 40%
nodig was voor de kosten en er derhalve een inkomensbestanddeel was van 60%
van die omzet. Tevens werd er vanuit gegaan dat de advocaat/curator 1.200 decla-
rabele uren per jaar kon maken. Op basis van het aangeklede salaris van de rechter
van een middelgrote rechtbank werd, met verdiscontering van dit percentage aan
kosten en het genoemde aantal declarabele uren, vervolgens het adviestarief bere-
kend. 
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2.8 Dit geschiedde zo voor de jaren 1977 tot en met 1996. Het basisuurtarief voor
curatoren en bewindvoerders ontwikkelde zich op deze wijze vanaf 1977 tot 1996 van
Hfl 173,66 tot Hfl 285, en wel als volgt:
• 1977 hfl 173,66
• 1978 200
• 1979 210
• 1980 217
• 1981 221
• 1982 229
• 1983 232
• 1984 236
• 1985 236
• 1986 240
• 1987 240
• 1988 240
• 1989 240
• 1990 245
• 1991 255
• 1992 265
• 1993 265
• 1994 280
• 1995 285
• 1996 285
Dit basisreferentietarief kon vervolgens worden vermenigvuldigd met de progres-

sieve en degressieve factoren, als hiervoor aangegeven.

2.9 Vanaf 1997 adviseerde de Nova - daartoe aangezet door de NMA - niet
langer aan zijn leden een uurtarief. Daarom werd ook de jaarlijkse berekening door
Ernst & Young niet meer gemaakt. Met ingang 1997 werd het jaarlijkse basisuurta-
rief voor de curator vastgesteld door de Recofa, nadat de Nova daartoe een voor-
stel deed aan de hand van een berekening op basis van het indexcijfer “Cao-lonen,
inclusief de bijzondere beloningen, reeks voor de Overheid”. De ontwikkeling van
het basisuurtarief vanaf 1997 is:
• 1997 hfl 290
• 1998 290
• 1999 304
• 2000 327
• 2001 336
• 2002 € 158
• 2003 165
• 2004 170
• 2005 171
• 2006 172
• 2007 176
• 2008 180
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2.10 Op basis van de in 2008 geldende richtlijnen en tarieven ziet het honore-
ringschema er in 2008 als volgt uit:

< 25.000 25.000 - 50.000 > 50.000

< 4 jaar 0,6       € 108 0,7        € 126 0,8       € 144

4-8 jaar 0,8       € 144 0,9        € 162 1,0       € 180

8-12 jaar 1,0       € 180 1,1        € 198 1,2       € 216

> 12 jaar 1,3       € 234 1,45      € 261 1,6       € 288

2.11 Hoewel er dus landelijke uniformering heeft plaatsgevonden van de wijze
waarop curatoren worden gehonoreerd is de wettelijke basis daarvan smal. Immers,
zoals hiervoor sub 2.1 is vermeld, zegt de Wet slechts dat die salarissen door de
rechtbank worden vastgesteld. De Recofa-richtlijnen zijn niet meer of minder dan
uniformering van beleid van de gezamenlijke rechtbanken. 

De schuldsanering

2.12 Anders ligt dat met betrekking tot schuldsaneringen. In het eerste lid van
art. 320 Fw. is weliswaar evenzeer bepaald dat de rechtbank het salaris van de
bewindvoerder vaststelt, maar lid 6 van ditzelfde artikel houdt in dat dit geschiedt
volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. Er zijn twee van der-
gelijke besluiten, te weten het Besluit Salaris Bewindvoerders Schuldsanering van
6 februari 2001, alsmede het Besluit Subsidie Bewindvoerders Schuldsanering, van
dezelfde datum, beide jaarlijks gevolgd door een zogeheten aanpassingsbesluit. 

In het eerste besluit wordt geregeld - uitzonderingen voor een hogere beloning
daargelaten - dat de bewindvoerder, te betalen uit de boedel van de saniet, een
maandelijkse forfaitaire vergoeding ontvangt, terwijl in het tweede is geregeld dat
de bewindvoerder van staatswege (te verstrekken door de Raad van Rechtsbijstand
te 's-Hertogenbosch) een forfaitaire subsidie ontvangt, te betalen in een drietal ter-
mijnen. De maandelijkse vergoeding en de subsidies zijn afhankelijk van de vraag
of de schuldenaar/natuurlijk persoon een particulier is of een ondernemer en tevens
of hij al dan niet in gemeenschap van goederen is gehuwd. De tarieven 2007 betref-
fende de maandelijkse vergoeding bewegen zich tussen € 39 en € 54,75 per maand,
en de eenmalige subsidies tussen € 410 en € 2.481 per schuldsanering. 

De opheffer

2.13 In art. 16 Fw. is de opheffing wegens gebrek aan baten geregeld. In 1893
stond in dit artikel niets omtrent de kosten. In 1925 werd dit artikel voor de eerste
maal gewijzigd. Het werd onredelijk geacht dat in dat geval de curator de faillisse-
mentskosten voor eigen rekening moest nemen. Vandaar dat een nieuw lid aan dit
artikel werd toegevoegd, luidende: 
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De rechter, die de opheffing van het faillissement beveelt, stelt tevens het 
bedrag vast van de faillissementskosten en brengt dit bedrag ten laste van 
de schuldenaar.

Dit bracht niet of nauwelijks soelaas voor de curator, want die moest dan trachten
verhaal te vinden op de ex-failliet.  

2.14 Het duurde meer dan 50 jaar voordat er enige nadere voorziening werd
getroffen. Toen werd art. 16 Fw. wederom gewijzigd. Het eerder toegevoegde twee-
de lid kwam toen te luiden:

De rechter, die de opheffing van het faillissement beveelt, stelt tevens het 
bedrag van de faillissementskosten vast en - zo daartoe gronden aanwezig 
zijn - van het salaris van de curator. Hij brengt deze bedragen ten laste 
van de schuldenaar.

Tevens werd een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 
In afwijking van hetgeen in het tweede lid is bepaald, komen de kosten van 
de in deze titel bevolen publicaties, voorzover deze niet uit de boedel 
kunnen worden voldaan, ten laste van de Staat. De griffier van het 
Rechtscollege dat de opheffing heeft bevolen, draagt zorg voor de voldoe-
ning van het door de rechtbank vastgestelde bedrag dat ten laste van de 
Staat komt.

Onveranderd bood dat nauwelijks soelaas voor het salaris van de curator, die maar
moest trachten dat op de ex-failliet te verhalen. Slechts de publicatiekosten werden
hem vergoed. 

 



3. BELONINGSSTELSELS IN ANDERE LANDEN

3.1 De stelsels in andere landen zijn te onderscheiden op verschillende aspec-
ten, die in het kader van dit rapport relevant kunnen zijn: 
• de grondslag van de salarisbepaling;
• de bron van het salaris;
• drempels bij toegang tot het faillissement;
• wie worden tot curator/bewindvoerder benoemd;

De grondslag van de salarisbepaling

3.2 Ten aanzien van de grondslag van de salarisberekening zijn er in andere
landen in beginsel twee stelsels te onderscheiden. 
• In o.a. de Angelsaksische landen, Zwitserland, Australië en Hong Kong
wordt het salaris in het algemeen vastgesteld op basis van een beloning per uur;
• In de meeste continentale Europese landen wordt het salaris vastgesteld op
basis van een percentage van het gerealiseerde actief. Meestal een degressief
percentage, dus naarmate een hoger actief wordt gerealiseerd wordt (per schaal) het
percentage lager. Kroatië hanteert daarentegen een progressief percentage, kenne-
lijk als een prikkel tot zo hoog mogelijke activa-opbrengsten. Meestal is het gerea-
liseerd boedelactief daarvoor maatgevend, maar soms wordt ook hetgeen door
separatisten wordt verzilverd daarbij betrokken.

3.3 Zowel in het eerste als in het tweede stelsel kunnen correctiefactoren
worden toegepast. In het eerste stelsel zijn dat bijvoorbeeld de omvang van het
(gerealiseerd) actief, de ervaring of andere kwalificaties van de curator, de snelheid
van afwikkeling en de complexiteit van de insolventie. 

In het tweede stelsel is veelal sprake van meer correctiefactoren, zoals de omvang
van het de schuldenlast (Spanje, Italië, Slovenië), het aantal crediteuren (Frankrijk,
Tsjechië), de complexiteit, de omvang van het werknemersbestand (Frankrijk,
Roemenië, Slovenië), de snelheid van afwikkeling, de bestede tijd, gevoerde
procedures, alsmede de ervaring van de curator. 

In het tweede stelsel wordt er meestal van uit gegaan dat de forfaitaire bedragen
gelden voor de (al dan niet met zoveel woorden genoemde) specifieke taken als
curator. Andere werkzaamheden vallen daarbuiten, zoals bijv. het voeren van pau-
liana- en bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures, er al van uitgaand dat de
curator gerechtigd is die zelf te voeren. 

Bij het voortzetten van de onderneming in het kader van een reorganisatie wordt het
salaris soms (ook) bepaald middels een percentage van de profits: Hongarije,
Estland en Polen.

11
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3.4 Opvallend ten aanzien van het tweede stelsel is dat in het algemeen gewe-
zen wordt op de grote complexiteit van de salarisberekening en dat tevens vaak
geconstateerd wordt dat de uiteindelijke beloning, uitzonderingen daargelaten, te
laag is. 

Bron van het salaris

3.5 In de meeste landen is, ongeacht het stelsel van salarisbepaling, de boedel
de enige bron van het salaris. Zulks betekent dat in die landen in geval van
(vrijwel) lege boedels de curator geen of slechts een deel van het hem toekomende
salaris ontvangt.

Er is een viertal Europese landen die een minimale vergoeding verstrekken in geval
van (vrijwel) lege boedels. Het bedrag van die vergoeding varieert van een paar
honderd tot maximaal een paar duizend euro's. In enkele gevallen komt die vergoe-
ding ten laste van de overheid, in andere gevallen ten laste van een speciaal
daartoe in het leven geroepen fonds. Deze fondsen worden op verschillende wijze
gevoed, bijvoorbeeld uit de rentebaten op de boedelrekeningen van andere
insolventies (Frankrijk) of uit door verzoekers van insolventies te betalen aanvraag-
kosten.

Drempels bij toegang tot het faillissement

3.6 Er zijn enige verschillende regelingen. 
• In Duitsland wordt in geval van rechtspersonen een voorlopige curator
aangesteld. Blijkt er geen of onvoldoende actief te zijn om de afwikkelingskosten -
met name het salaris van de curator - te voldoen, dan wordt het faillissement
geweigerd en krijgt de voorlopige curator een vergoeding ten laste van de staat.  
• In Oostenrijk wordt van de aanvrager en/of de crediteuren een depot
verlangd van € 4000 ten behoeve van de te maken kosten, voordat de aanvraag in
behandeling wordt genomen. 
• Ook in Letland, Tsjechië en Kroatië wordt een depot van de verzoeker
gevraagd, teneinde bij een negatieve boedel de curator daaruit te kunnen betalen.

In de meeste landen is de aanvang van het faillissement niet afhankelijk van de
vraag of er voldoende actief is en evenmin van een depotvereiste.

Wie worden tot curator benoemd

3.7 De vereisten voor benoembaarheid tot curator zijn in diverse landen zeer
verschillend geregeld. Algemeen gesproken zijn er twee stelsels. Er zijn landen
waar een overheidsregister van benoembare curatoren bestaat, waar men al dan niet
afhankelijk van kwalificatie-vereisten kan worden ingeschreven, en er zijn landen
waar de rechtbanken een eigen lijst van benoembare curatoren hanteren.



13

Benoembaar tot curator zijn - afgezien van specifieke registratievereisten - in
sommige landen advocaten, in andere landen accountants, in weer andere landen
officieel geregistreerde personen (of zelfs ondernemingen) met specifieke
kwalificaties, in een enkel geval ook crediteuren.

In Engeland wordt in ieder faillissement een Official Receiver (feitelijk een door de
overheid betaalde ambtenaar) benoemd tot voorlopig curator. Is door deze receiver
vastgesteld dat er geen of nauwelijks actief is, dan wordt hij tot curator benoemd.
Is er wel voldoende actief, dan wordt een op de overheidslijst van toegelaten
curatoren geplaatste curator benoemd. In de Verenigde Staten wordt in lege boedels
de U.S. Trustee benoemd. In die landen komt de afwikkeling van lege boedels
derhalve geheel ten laste van de overheid.
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4. KNELPUNTEN

4.1 Het huidige systeem van beloning van curatoren herbergt een probleem en
roept vragen op ten aanzien van het basisuurtarief. Het (groot) probleem is dat van
de (vrijwel) lege boedels, waardoor (een deel van) de door curatoren in faillisse-
menten bestede tijd niet wordt gehonoreerd. Vervolgens rijst de vraag of het huidi-
ge basisuurtarief nog redelijk is, mede gelet op de grondslag waarop dat basis
uurtarief jaren geleden is berekend. Hierna zal eerst op de (vrijwel) lege boedels
worden ingegaan en vervolgens op het  basisuurtarief. 

Lege boedels

4.2 Het salaris en de kosten van de curator moeten betaald worden uit het
gerealiseerde (vrij) actief. Dat betekent dat als er geen of weinig actief is, de
curator voor eigen rekening en risico zijn activiteiten verricht. 

4.3 Al langer bestaat de indruk dat het aantal lege of vrijwel lege boedels
toeneemt. 

Diverse oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen:
• Door de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot het (stil)
pandrecht op vorderingen, en de als gevolg daarvan door pandhouders in pand-
aktes opgenomen zogeheten catch-all-bepalingen, is de positie van de pandhouder
(meestal een bank) als separatist sterk verbeterd. Bovendien zorgen financiers er in
toenemende mate voor dat zij ook een pandrecht op alle overige materiële én imma-
teriële activa verkrijgen. Daardoor vallen er steeds minder activa in de boedel.
• In toenemende mate is er sprake van faillissementen van dienstverleners,
softwarebedrijven e.d., wier materiële vaste activa vaak beperkt zijn en niet meer
omvatten dan wat meubilair en computerapparatuur met een tamelijk geringe waarde.
• Voorzover er sprake is van faillissementen met materiële vaste activa van
behoorlijke omvang, onderhevig aan het bodemrecht van de fiscus , plegen de
(bezitloze) pandhouders zich in toenemende mate vóór het faillissement middels de
bodemverhuurconstructie tot vuistpandhouder te promoveren.
• In ogenschijnlijk toenemende mate worden faillissementen vooraf gere-
gisseerd, met als gevolg dat er (al te) vaak nauwelijks een vrij actief aanwezig is.
• In ogenschijnlijk toenemende mate is er bovendien sprake van dat betrok-
kenen er bewust en frauduleus voor hebben gezorgd dat de boedels ook door dit
handelen leeg zijn.

4.4 Hoewel heel exacte cijfers met betrekking tot lege boedels niet bekend
zijn, zijn er wel een aantal schattingen en indicaties: 
• Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben alle in 2006 bij de
rechtbank te Breda afgesloten faillissementsdossiers onderzocht en in kaart
gebracht.  Het gaat om 647 dossiers. Het onderzoek wijst uit dat in circa 70% van



de faillissementen van rechtspersonen of natuurlijke personen met een beroep of
een bedrijf en in circa 80% van de faillissementen van natuurlijke personen zonder
beroep of bedrijf het salaris van de curator niet integraal betaald kan worden en dat
in 60% van het totale aantal onderzochte dossiers zich een salaristekort voordoet
varierend van € 1.000  tot € 30.000. Het gemiddelde tekort ligt rond de € 5.000.
• De rechtbank Den Haag heeft in 2006 een enquête gehouden onder de
Haagse curatoren over het percentage niet gehonoreerde uren in faillissementen
over het kalenderjaar 2005. Uit deze enquête is gebleken dat, volgens die opgave,
31% van de gemaakte uren in faillissementen onbetaald bleef. 
• Uit een intern onderzoek bij het kantoor AKD Prinsen Van Wijmen is
gebleken circa 20% van de uren in faillissementen niet blijkt te worden gehono-
reerd.
• Intern onderzoek bij Simmons & Simmons leidde tot de conclusie dat in
2006 circa 37% van de faillissementen de curatoren niet werden betaald en het
gemiddeld gerealiseerd uurtarief in faillissementen in dat jaar € 107 beliep.
• Van Andel meldt  dat enig empirisch onderzoek zijnerzijds heeft opgele-
verd dat bij kantoren met een insolventiepraktijk van enige omvang gemiddeld
tegenover circa 30% van het aantal bestede uren geen beloning staat.

4.5 Kortom, de problematiek van de lege boedels is een ernstig knelpunt in de
honorering. 
En kennelijk is het ook van alle tijden. Zo komt Polak  op basis van de CBS-statis-
tieken tot de conclusie dat het percentage opheffers  eind jaren zestig circa 50% van
het aantal beëindigde faillissementen uitmaakt. Daarnaast heeft in 1970 op verzoek
van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van
Advocaten een commissie zich beraden over de problematiek van de lege boedels.
Reeds toen kwam men tot de conclusie dat er in de jaren 1968 en 1969 per jaar circa
duizend faillissementen werden opgeheven bij gebrek aan baten, zonder dat de
curator kon worden betaald. Bij een voorzichtige inschatting van (slechts) 10 uur
per faillissement komt deze commissie tot het oordeel dat het dus om tenminste
10.000 uren per jaar ging, die de curatoren voor eigen rekening dienden te nemen.  

Het rapport van deze commissie, alsmede een rapport januari 1974 van een andere
Adviescommissie van de Algemene Raad, de commissie Frima, en ook een aanvul-
lend rapport van deze commissie Frima van oktober 1974,  vormden mede onder-
werp van een discussie tussen de Minister en de Tweede Kamer bij de wetswijzi-
ging van art. 16 Fw. in 1976. De Minster van Justitie (Van Agt) gaf toen reeds aan
oog te hebben voor de problematiek van de lege boedels:
Daarbij wil de ondergetekende reeds thans te kennen geven dat een belangrijke
bijdrage tot oplossing van dit probleem zou kunnen worden verkregen indien bij
iedere faillissementsaanvraag depôt van een bepaald bedrag zou kunnen worden
verlangd. Dit bedrag kan dan vooreerst dienen ter dekking van of althans als
belangrijke bijdrage in de kosten van het boedelonderzoek dat na faillietverklaring
vereist is om na te gaan of voortzetting van het faillissement zinvol is, dan wel of
tot opheffing moet worden overgegaan. Op die manier zou meer waarborg worden
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geschapen voor de salariëring van de curator in geval van opheffing van het fail-
lissement. 

Tot verdere concretisering van die gedachte is het toen evenwel niet gekomen. 

4.6 De Garantstellingsregeling Curatoren van het Ministerie van Justitie lost
het probleem van de lege boedels niet op. In de eerste plaats blijkt deze regeling
niet of zeer moeizaam in de praktijk te functioneren. Gewezen wordt op het door
Vriesendorp c.s. onlangs terzake gedane onderzoek.  Bovendien heeft deze
Garantstellingsregeling maar een heel beperkte strekking. Die geldt alleen voor het
geval de curator procedures op grond van bestuurdersaansprakelijkheid ex 2:138 en
2:148 BW wenst te voeren, alsmede ingeval van het voeren van procedures op basis
van de actio pauliana. 

4.7 De toename van lege boedels is overigens zo hoog dat, zo luidt soms het
verwijt van bestuurders van failliete rechtspersonen en ook van banken, de curato-
ren “op zoek gaan naar hun eigen salaris” en daarvoor in hun ogen ten onrechte
“aansprakelijkheden rondstrooien” in de hoop daardoor te bewerkstelligen dat in
ieder geval er, al dan niet in het kader van de minnelijke regeling, enig geld in de
boedel vloeit, waaruit de curator al dan niet ten dele kan worden voldaan. 

Basisuurtarief

4.8 Uitgangspunt bij de bepaling van het aan curatoren toekomende salaris is
sedert 1 januari 2005 het bepaalde in de Recofa-richtlijnen. In die richtlijnen is een
en ander geregeld in de artikelen 21 tot en met 26. Artikel 24 bevat bepalingen over
het basisuurtarief en hoe dat wordt bepaald. 

4.9 Hiervoor sub 2.4 is uiteengezet dat het huidige basisuurtarief gebaseerd is
op de berekening die ooit ten grondslag lag aan het advies- en referentietarief van
de Nova. Uit die berekening blijkt onder meer dat daarbij in 1994 als uitgangspunt
werd genomen dat het kostenbestanddeel 40% van de omzet van een advocaat
vormde. Nog afgezien van de vraag of zulks in 1994 een juist uitgangspunt was, is
algemeen bekend dat thans het kostenbestanddeel van de omzet van advocaten pro-
centueel veel hoger ligt dan 40% en volgens velen 60%, of zelfs 70% bedraagt.  In
dit verband wordt erop gewezen dat van curatoren wordt verlangd dat zij kwalita-
tief aan hoge eisen voldoen. Zie bijvoorbeeld de hoge kosten, die in ieder geval de
Insolad-leden sedert een aantal jaren maken in het kader van hun (permanente)
opleidingen. Daarnaast worden curatoren geacht para-legals en andersoortige
(financiële) faillissementsmedewerkers in dienst te hebben en hun organisatie daar-
naar in te richten. 

4.10 Indien een beperkt kostenpercentage van 50 als uitgangspunt wordt geno-
men zou het basisuurtarief, op basis van de tot 1996 gehanteerde berekeningswij-
ze, in 2007 niet € 176 maar al € 211 moeten zijn. Bij een reëler kostenpercentage
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van 60 zou het basisuurtarief in 2007 uitkomen op € 264, en in 2008 op € 270.

4.11 Daar staat wellicht tegenover dat de indertijd gehanteerde urennorm (1200
declarabele uren per jaar) thans algemeen als laag wordt beschouwd. Het lijkt reëler
uit te gaan van 1300 uur per jaar. Als men dit verdisconteert komt men (afgerond)
op basisuurtarieven van € 244 (2007) en € 250 (2008). Nader voor 2007 ingevuld
in het thans van kracht zijnde schema met degressieve en progressieve factoren zou
de differentiatie zijn:

< 25.000 25.000 - 50.000 > 50.000

< 4 jaar 0,6       € 146 0,7        € 170 0,8       € 195

4-8 jaar 0,8       € 195 0,9        € 220 1,0       € 244

8-12 jaar 1,0       € 244 1,1        € 268 1,2       € 293

> 12 jaar 1,3       € 317 1,45      € 354 1,6       € 390

4.12 Uitgangspunt zou moeten zijn dat in beginsel iedereen in onze samenle-
ving voor geleverde diensten marktconform dient te worden gehonoreerd. De vraag
is wat een marktconform tarief is. Tarifering in de advocatuur is zeer pluriform. Een
quick-scan leert dat de tarieven voor ervaren advocaten (meestal op partnerniveau,
dus vanaf acht of negen jaar ervaring) zich meestal, (grote) uitschieters naar boven
weggedacht, bewegen tussen € 200 en € 400 per uur, mede afhankelijk van de
grootte van het kantoor.  Voor curatoren in het hoogste tarief, derhalve met twaalf
jaar of meer ervaring als advocaat, beloopt het basisuurtarief volgens de Recofa-
richtlijnen in 2007, afhankelijk van het gerealiseerde actief, tussen de € 228 en
€ 282 (voor 2008 tussen de € 234 en € 288: zie schema sub 2.10).  

4.13 Geconstateerd dient te worden dat de hoogte van het huidige uurtarief er
de laatste jaren al toe heeft geleid dat met name advocaten van een aantal grote
advocatenkantoren geen benoeming tot curator meer aanvaarden, omdat het uur
tarief kennelijk te laag is in verhouding tot de door die kantoren gewoonlijk gehan-
teerde uurtarieven. Verder dient erop te worden gewezen dat de laatste tijd met
name de jongere advocaten en kleine kantoren gedemotiveerd raken om benoemin-
gen tot curator te aanvaarden, omdat zij met name in die faillissementen worden
benoemd waarin (vrijwel) geen actief aanwezig is. Voorts worden de tarieven voor
de advocaten met 4 tot 8 jaar ervaring door de (middel)grote kantoren als te laag in
verhouding tot de door deze gewoonlijk gehanteerde tarieven ervaren. 

Overige aspecten

4.14 Er wordt ten aanzien van de (vrijwel) lege boedels wel eens beweerd dat
het basisuurtarief van zodanig (behoorlijk) niveau is dat van curatoren kan worden
verlangd dat zij zonder morren niet of slechts gedeeltelijk gehonoreerde tijd beste-



18

den aan faillissementen, waarin hetzij geen actief hetzij onvoldoende actief aanwe-
zig is om het hen formeel toekomende salaris te kunnen voldoen. De gedachte is
daarbij dat het maximale uurtarief van € 282 (dus voor de advocaat met twaalf jaar
of meer ervaring en een actief van meer dan € 50.000) toch zodanig is dat dit ook
dekking zou moeten geven voor de niet gehonoreerde inspanningen in lege boedels. 

4.15 In de eerste plaats is het, gezien het vorenstaande, ten zeerste de vraag of
het basisuurtarief op een enigzins marktconform niveau ligt. Het huidige basisuur-
tarief is in ieder geval niet van zodanig niveau, dat het voldoende is om ook de niet
gehonoreerde werkzaamheden te dekken, die blijkens het hiervoor vermelde een
aanzienlijk deel uitmaken van de door curatoren verrichte werkzaamheden. Maar
bovendien leidt deze gedachte er feitelijk toe dat de crediteuren in solvabele boe-
dels bijdragen aan de insolvabele boedels, hetgeen strijdig is met het beginsel dat
crediteuren per boedel aanspraak kunnen maken op het actief van die boedel. 

4.16 Een wat curieuze bepaling in de huidige Recofa-richtijnen is de wijze
waarop de boedelfactor in richtlijn 26 wordt geacht te worden berekend. Sub c is
aldaar vermeld dat voor de bepaling van de boedelfactor maatgevend is het gerea-
liseerd actief exclusief reeds voldane faillissementskosten. Dat lijkt te betekenen
dat, indien een curator de betaling van faillissementskosten maar lang genoeg
“ophoudt” hij daarvoor wordt beloond met een hogere boedelfactor. De indruk van
de werkgroep is dat deze regel in de praktijk (terecht) niet aldus wordt toegepast en
dat voor de boedelfactor wordt gekeken naar het gerealiseerde actief, zonder
rekening te houden met de reeds betaalde faillissementskosten. 

4.17 In de Recofa-richtlijn 23 wordt sub d het tarief geregeld met betrekking tot
faillissementsmedewerkers/para-legals. Alhoewel daar wordt vermeld dat dit uur
tarief afhankelijk is van de relevante ervaring in combinatie met opleiding wordt
vervolgens alleen de ervaringsfactor toegepast. Voor dergelijke medewerkers met
een hoog opleidingsniveau (veelal HBO-niveau: bijvoorbeeld HEAO of HBO-
recht) lijkt het gewenst de opleidingsaspecten in de tarifering wel degelijk te
betrekken. Voor dergelijke gekwalificeerde medewerkers is het huidige tarief te laag. 

4.18 De combinatie van het huidige basisuurtarief met het toenemende aantal
structureel (vrijwel) lege boedels lijkt ertoe te leiden dat steeds meer insolventie-
rechtadvocaten niet meer voor benoeming in aanmerking wensen te komen. De
grote kantoren zijn nagenoeg alle al afgehaakt en bij de kleine kantoren, geconfron-
teerd met te veel lege boedels, is eenzelfde tendens waarneembaar. Het zijn anno
2007 voornamelijk de middelgrote kantoren, die de curatoren leveren. Maar ook bij
deze lijkt bij ongewijzigd beloningsbeleid het risico dat zij afhaken vrij hoog.

4.19 Ook de tarifering met de forfaitaire bedragen in de schuldsaneringszaken
is van een zodanig laag niveau dat die voor advocaten(kantoren), die hiermee belast
worden, over het algemeen een verliespost vormen. Zij lijken deze schuldsanerin-
gen slechts te willen behandelen uit een soort plichtsgevoel jegens de rechtbanken.



5. VOORONTWERPVAN EEN NIEUWE INSOLVENTIEWET

5.1 In april 2003 heeft de Minister van Justitie een Staatscommissie ingesteld
met de opdracht hem te adviseren omtrent al dan niet fundamentele herzieningen
van de Faillissementswet. Deze Commissie Insolventierecht, naar haar voorzitter
ook wel genoemd: Commissie Kortmann, heeft op 1 november 2008 een
Voorontwerp aan de Minister van Justitie aangeboden van een compleet nieuwe
Insolventiewet, voorzien van een uitgebreide toelichting. 

5.2 De kernbepalingen van het Voorontwerp terzake de salarisbepaling zijn te
vinden in de artikelen 4.2.16, 4.2.17 en 4.2.18. Deze artikelen zijn voornamelijk
procedureel van aard. Deze artikelen regelen wanneer de bewindvoerder (in het
Voorontwerp wordt alleen deze term nog gebruikt) de rechter-commissaris dan wel
de rechtbank kan verzoeken zijn salaris te bepalen en welke procedurele regels
daarbij gelden. Doch in deze artikelen wordt niet geregeld hoe de hoogte van het
salaris wordt bepaald. 

5.3 Wel gaan deze bepalingen er vanuit dat, zoals thans het geval is in faillis-
sement en surseance, de rechtbank het salaris vaststelt. 

5.4 Vermeldenswaard is de toelichting van de Commissie Kortmann bij
artikel 4.2.18 waar de Commissie het volgende schrijft:
De regeling in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (artikel 320 Fw)
dat het salaris wordt vastgesteld volgens bij algemene maatregel van bestuur te
stellen regels, is in het voorontwerp niet overgenomen. In de insolventieprocedure
staat, ook voor natuurlijke personen die in aanmerking willen komen voor een
schone lei, voorop dat het vermogen wordt geïnventariseerd en te gelde gemaakt ter
voldoening van de schulden. De vergoeding voor de daarmee gemoeide werkzaam-
heden van de bewindvoerder zullen, evenals thans het geval is in het kader van fail-
lissement, moeten worden vastgesteld door de rechtbank. Voor directe bemoeienis
van de overheid met de hoogte van de vergoedingen bestaat onvoldoende grond, te
minder nu in het geval van een negatieve boedel de in dat geval ten laste van de
Staat komende kosten reeds bij amvb zullen kunnen worden gemaximaliseerd (arti-
kel 6.1.2). Opmerking verdient nog dat de insolventiepraktijk wel gediend kan zijn
met nadere regels over de wijze van vaststelling van het salaris (zoals thans in de
Recofa-richtlijnen neergelegd). Artikel 1.1.7 biedt daarvoor de nodige ruimte.

5.5 In het Voorontwerp is in artikel 1.1.7 de oprichting van een
Insolventieraad geregeld, die richtlijnen kan vaststellen over de toepassing van de
Insolventiewet. In lid 3 van dit artikel is tevens geregeld dat de Minister van Justitie
op voordracht van deze Insolventieraad regels kan vaststellen betreffende voor-
waarden voor de benoembaarheid van personen tot bewindvoerder, alsook nadere
regels over de wijze van vaststelling van diens salaris. 
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In de toelichting op dit artikel wordt vermeld: 
Richtlijnen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze waarop bewind-
voerders verslag dienen te doen, op de vaststelling van salarissen van bewindvoer-
ders, de vergoedingen aan leden van de schuldeiserscommissie en de stille bewind-
voerder, op de wijze van oproepingen, op de inrichting van de uitdelingslijst etc.
Thans komen dergelijke richtlijnen langs informele weg tot stand (vaststelling door
Recofa in overleg met onder andere Insolad).............. Voorts kunnen regels worden
voorgedragen over de wijze van vaststelling van de salarissen van de bewindvoer-
der.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat hetgeen thans in de Recofa-richtlijnen is
verwoord straks een wettelijke basis krijgt, doch vervolgens een bevoegdheid
wordt van de Insolventieraad. 

5.6 Uitgangspunt in de nieuwe wettelijke regeling blijft dat het salaris ten laste
van de schuldenaar/boedel komt. Dit valt te lezen uit de toelichting op art. 4.2.18
lid 1:
Lid 1, eerste zin, verzekert dat het salaris ten laste van de schuldenaar komt, ook
voor zover het niet uit de boedel wordt voldaan (voldoening uit de boedel geschiedt
uiteraard steeds ten laste van de schuldenaar). Vgl. daarvoor thans artikel 16 lid 2
Fw. Anders dan in artikel 16 lid 2 Fw. en voor surseance artikel 250 Fw., maar in
overeenstemming met artikel 15 lid 3 Fw., is hier niet geregeld dat aan de salaris-
vordering voorrang toekomt. Ten laste van de boedel wordt het salaris (in geval van
tekort) voldaan in de in artikel 5.1.2 geregelde volgorde. Buiten de insolventie
bestaat er onvoldoende grond om de salarisvordering tegen de schuldenaar te
voorzien van een voorrang. Lid 1, tweede zin, verzekert de bewindvoerder desver-
langd van een executoriaal bevelschrift tegen de schuldenaar, voor het geval hij de
beschikking tegen de schuldenaar of de aanvragen van de insolventie zou moeten
kunnen executeren (vgl. artikelen 15 lid 3 en 16 lid 3 Fw.)

Lid 2, eerste zin, is ontleend aan artikel 15 lid 3 Fw. De tweede zin houdt, anders
dan artikel 15 lid 3 Fw , wel de mogelijkheid van beroep in cassatie open. Voorts
is onder ogen gezien dat als de insolventieverklaring, na eerst te zijn vernietigd, in
hogere instantie alsnog wordt bevestigd, de beslissing om deze ten laste van de aan-
vrager van de insolventie te brengen, haar kracht behoort te verliezen. De insol-
ventie wordt dan immers voortgezet en de kosten daarvan horen uit de boedel te
worden betaald. Voor de vaststelling van het salaris geldt in zo'n geval niet dat deze
haar werking dient te verliezen: er is geen reden waarom deze vaststelling niet in
stand zou kunnen blijven, zij het dan als tussentijdse salarisvaststelling.

Lid 4 verklaart de voorgaande bepalingen van overeenkomstige toepassing op de
verschotten van de bewindvoerder. Deze kunnen derhalve volgens dezelfde regels
worden vastgesteld.

Gelijk ook thans in art. 15 Fw. is geregeld, komt (volgens het tweede lid van art.
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4.2.18) bij vernietiging van de insolventverklaring, het salaris van de bewindvoer-
der geheel of ten dele ten laste van degene die de insolventverklaring had verzocht. 

5.7 Wel is er een separaat artikel opgenomen voor het geval de boedel niet toe-
reikend is. Dat is artikel 6.1.2:
Voor zover het salaris en de verschotten van de bewindvoerder niet uit de boedel
kunnen worden voldaan, komen deze mede ten laste van de Staat. Bij algemene
maatregel van bestuur kunnen grenzen worden gesteld aan de ten laste van de Staat
komende bedragen. Door voldoening aan de bewindvoerder wordt de Staat
gesubrogeerd in diens rechten terzake tegen de schuldenaar.

Met betrekking tot dit artikel geeft het Voorontwerp de volgende toelichting: 
Als de boedel bij opheffing te gering is om daaruit het salaris en de verschotten van
de bewindvoerder te voldoen, blijft het tekort niet voor rekening van de schulde-
naar, met de (theoretische) mogelijkheid van later verhaal op de schuldenaar, maar
komt dit daarnaast ook ten laste van de Staat. Thans is ten aanzien van de publica-
tiekosten (artikel 16, vierde lid, Fw), reeds bepaald dat deze ten laste komen van de
Staat, doch er is naar het oordeel van de commissie onvoldoende reden om de
bewindvoerder te belasten met het risico dat zijn werkzaamheden niet worden
vergoed. De Staat behoort op te komen, ook financieel, voor het belang dat
insolventies ordelijk kunnen worden afgewikkeld. Dat is ook nodig om de bewind-
voerder in staat te stellen zo nodig de nodige activiteiten te verrichten tot bestrij-
ding van insolventiefraude (als gevolg waarvan het tekort dan ook weer kan
omslaan in een overschot). Nader bezien kan worden of de kosten van geval tot
geval door de rechtbank begroot moeten worden, of dat een meer forfaitaire
benadering mogelijk wordt gemaakt. Laatstbedoelde mogelijkheid is geopend door
de voorgestelde algemene maatregel van bestuur (vgl. ook artikel 2:138 lid 10 BW
en artikel 8.2 lid 12 van het Voorontwerp). Het ligt in de rede dat bij de vaststelling
van een dergelijke algemene maatregel van bestuur voorafgaand advies wordt
gevraagd aan de Insolventieraad (artikel 1.1.7).

Voordeel van vergoeding ten laste van de Staat is dat in meer gevallen nagegaan
zal kunnen worden of er sprake is van paulianeuze of frauduleuze handelingen;
juist bij min of meer lege boedels bestaan hiervoor nogal eens aanwijzingen. Om
te voorkomen dat de Staat met veel hogere kosten wordt geconfronteerd, kan over-
wogen worden per insolventie een griffierecht ten laste van de boedel te heffen, als
bijdrage in de kosten van de rechterlijke bemoeienissen. De commissie acht het
voor de hand te liggen om voor dit griffierecht uit te gaan van een bepaald percen-
tage van het actief. Thans is een griffierecht verschuldigd zodra een uitdelingslijst
wordt neergelegd of de homologatie van een akkoord onherroepelijk is geworden,
met andere woorden alleen als de boedel niet negatief is (artikel 9, eerste lid, Wet
tarieven burgerlijke zaken). Naar komend recht zou de omvang van de schulden
geen rol behoeven te spelen.
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5.8 Uit artikel 3.6.10 van het Voorontwerp en de daarbij behorende toelichting
blijkt dat het de intentie is dat de separatisten altijd een door de Insolventieraad vast
te stellen bijdrage aan de boedel dienen te voldoen, onafhankelijk van de vraag of
deze geheel zelf hun zekerheden tegeldemaken dan wel dat dit door de bewindvoer-
der wordt gedaan.. Hierdoor zal, uiteraard afhankelijk van de hoogte van de vast te
stellen bijdrage,  de kans op lege boedels enigzins worden verminderd.

5.9 In het Voorontwerp wordt ook voorzien in de mogelijkheid om een stille
bewindvoerder te benoemen (afdeling 7.2). In artikel 7.2.5 is in lid 2 geregeld dat
de rechter ten laste van de schuldenaar aan de stille bewindvoerder een beloning
kan toekennen en in lid 3 is vermeld dat bij algemene maatregel van bestuur
terzake van deze beloning nadere regels kunnen worden gesteld. Blijkens de
toelichting op dit artikel wordt ook hier de Insolventieraad een rol toebedacht. 

5.10 In afdeling 7.3 wordt het instituut van de zogeheten schuldbegeleider
geïntroduceerd. Dat is degene die de schuldenaar-natuurlijk-persoon, na het einde
van de insolventie van deze natuurlijke persoon, moet begeleiden teneinde deze
zijn “schone lei” te doen verwerven. Artikel 7.3.3 lid 6 houdt in dat de beloning
voor deze schuldbegeleider niet wordt vastgesteld door de rechter, maar door een
nog nader aan te wijzen (administratief) orgaan, volgens nog nader vast te stellen
regels. 

5.11 Resumerend:
• De vaststelling van het salaris van de (toekomstige) bewindvoerder blijft 

de bevoegdheid van de rechtbank;
• Het Voorontwerp gaat niet in op de wijze waarop het salaris dient te     

worden berekend;
• Daartoe zal een in te stellen Insolventieraad met nadere richtlijnen en 

regels dienen te komen;
• Uitgangspunt blijft dat het salaris uit de boedel dient te worden voldaan;
• Indien de boedel ontoereikend is komt het ten laste van de Staat, waarbij 

nader bezien wordt of al dan niet een forfaitaire benadering moet worden 
gekozen, dan wel de ten laste van de Staat komende kosten dienen te wor-
den gemaximeerd.



6. MOGELIJKE AANKNOPINGSPUNTEN EN ALTERNATIEVEN

6.1 Er zijn twee internationale instanties die gedachten hebben geuit en aan-
bevelingen hebben gedaan terzake honorering van curatoren/bewindvoerders in de
insolventies.

Legislative Guide on Insolvency Law

6.2 De United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral)
heeft op 25 juni 2004 de Legislative Guide on Insolvency Law vastgesteld, die mid-
dels resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 2 decem-
ber 2004 aan alle lidstaten wordt aanbevolen. Deze Guide richt zich tot alle
UN-staten en hun wetgevers en geeft aanbevelingen ten aanzien van een in te rich-
ten insolventiesysteem. Deze Guide wijdt ook een hoofdstuk aan de Insolvency
Representative (onze: curator/bewindvoerder) , waaronder diens beloning. 

Hoewel het lijkt te gaan om “vanzelfsprekende” aanbevelingen, lijkt het ook niet
zonder zin een aantal overwegingen uit deze Guide te citeren:
The insolvency representative will be entitled to receive remuneration for its       ser-
vices. That remuneration should be commensurate with the qualifications of the
insolvency representative and the tasks it is required to perform and should achie-
ve a balance between risk and reward in order to attract appropriately qualified
professionals. Several methods are adopted for calculating that remuneration. It
may be fixed by reference to an approved scale of fees set by a government agency
or professional association; determined by the general body of creditors, the court
of some other administrative body or tribunal in a particular case; based upon the
time properly spent by the insolvency representative (and the various categories of
person who are likely to work on the insolvency administration form office staff
through to the principal appointee) on administration of the estate; of it could be
based upon a percentage of the quantum of the assets of the state that are realized
of distributed of a combination of both.

It is highly desirable that the insolvency law establish a mechanism for fixing the
insolvency representative's remuneration that is clear and transparent enough to
avoid disputes and to provide some level of certainty as to the costs of insolvency
proceedings. However calculated, it is also desirable that an insolvency law
recognise the importance of according priority to payment of the insolvency
representative's remuneration. 

Different approaches can be taken to payment of the insolvency representative. For
example, where they are included in the insolvency estate, remuneration could be
paid from unencumbered assets; a surcharge could be levied against assets to pay
for the administration or sale of those assets where the administration or sale
would be of benefit to the creditors; a surcharge also could be levied on creditors

23



24

making an application to commence insolvency proceedings to cover at least initial
costs and performance of basic administration functions; or encumbered assets
may be subject to payment of a proportionate of defined share of remuneration.
Another approach is to pay the insolvency representative from a fund maintained
for that purpose by the State, an approach that may be particularly relevant in the
case of debtors with insufficient assets to pay for administration of the estate (see
chap. I, paras. 72-75). 

6.3 Ook aan lege boedels (debtors with insufficient assets) is een hoofdstuk
gewijd. 
Some insolvency laws provide that where an application for commencement is
made in these circumstances, it will be denied on the basis of an assessment of
insufficiency of assets by the court, while others provide a mechanism for appoint-
ment and remuneration of an insolvency representative (see chap. III, paras. 44-
47). Some other laws provide for a surcharge on creditors to pay for the admini-
stration of estates (see paras. 76-78, on fees, below). 

Mechanisms for pursuing the administration of such estates may include, as noted
above, levying a surcharge on creditors to fund administration; establishing a
public office or utilizing an existing office; establishing a fund out of which the
costs may be met; or appointing a listed insolvency professional on the basis of a
roster or rotation system.

Elders worden nog andere mogelijkheden genoemd.
Such a fund may be financed by a number of means, for example, payments by the
directors of debtors being liquidated; increased filing fees for insolvency applica-
tions; requiring all monies realized in liquidations to be deposited into a common
account, with interest going to the fund; or imposing a levy on lodgement of
annual corporate returns.

EBRD insolvency office holder principles

6.4 De European Bank for Reconstruction and Development heeft in juni
2007 evenzeer richtlijnen gegeven voor insolventiewetgevers en deze neergelegd in
de EBRD Insolvency Office Holder Principals.  Ook hier is een principal opgeno-
men betreffende de honorering van de Office Holder (bij ons: curator/bewindvoer-
der). In principal 9 betreffende “Remuneration and Expenses” is het volgende
bepaald:
Reward: the level of it and the manner in which it may be determined is a critical
part of an insolvency office holder regime. Without it there will be no office        hol-
ders.

Accordingly, the law should provide:
a. for the entitlement of an office holder to be remunerated for work done by
the office holder and to recover expenses properly incurred in an insolvency case.
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b. that the entitlement for remuneration of an office holder may be deter 
mined by a court, relevant authority or other institution (for example, a 
committee of creditors).

c. the basis upon which the remuneration of an office holder may be           
calculated.

d. an appropriate mechanism for the review/appeal against the determination 
of the remuneration payable to an office holder.

e. for the payment of such remuneration out of the assets of the estate of the 
debtor including payment on account during the progress of the case.

f. an appropriate level of priority for the payment of such remuneration 
ahead of other claims.

6.5 Zoals blijkt uit de Uncitral Guide en de EBRD Principals, en zoals ook wel
blijkt uit de wijze waarop de honorering in de diverse jurisdicties is geregeld, zijn
er vele wegen die naar Rome leiden. Velerlei soorten elementen spelen een rol of
kunnen een rol spelen bij de wijze waarop de vergoedingen van curatoren/bewind-
voerders berekend worden. 

6.6 Als bestede tijd als uitgangspunt wordt genomen, met een daaraan gekop-
peld uurtarief, dan kan dit uurtarief afhankelijk zijn of gemaakt worden van:
• De ervaring van de curator, gemeten naar zijn anciënniteit als advocaat;
• De ervaring van de curator, gemeten naar het aantal jaren dat hij dat     

werkelijk als curator heeft opgetreden;
• Opleidingsvereisten;
• Zijn “track record”;
• Een kwaliteitstoets, die aan andere elementen is gerelateerd, zoals bijvoor-
beeld een door rechtbanken gehanteerd rankingsysteem.

6.7 Bij forfaitaire beloningssystemen zijn ook allerlei varianten denkbaar,
zoals:
• Omvang van het verzilverd actief ten behoeve van de boedel;
• Omvang van het totale verzilverd actief, inclusief dat van de separatisten;
• Omvang van het totale passief;
• Omvang van het boedelpassief;
• Hoogte van het (laatste) balanstotaal;
• Het aantal werknemers;
• Het aantal crediteuren.

6.8 Ook andere factoren zouden, theoretisch in ieder geval, een rol kunnen 
spelen bij beloningssystemen, zoals:

• De gecompliceerdheid van een insolventie;
• Of de schuldenaar een ondernemer, dan wel een particulier is;
• Of er sprake is van een groepsfaillissement;
• Of er wel of niet grensoverschrijdende aspecten zijn, al dan niet met 

hoofdprocedures en secundaire procedures;
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• Of er wel of niet een doorstart plaatsvindt;
• Of er binnen de insolventie wel of niet een reorganisatie plaatsvindt. 

En uiteraard is, theoretisch gezien in ieder geval, een combinatie mogelijk van de
hiervoor genoemde elementen, dus enigerlei vorm van uurtarief, al dan niet gecom-
bineerd met een of meer forfaitaire factoren en/of andere elementen. 

6.9 Een andere vraag is waaruit de curator/bewindvoerder betaald wordt. Ook
hier diverse mogelijkheden:
• Uit de boedel;
• Uit bijdragen van crediteuren, al dan niet inclusief de separatisten;
• Uit van de aanvragers van insolventies te heffen bijdragen;
• Uit de algemene middelen, dus door de Staat;
• Uit een fonds, gevoed door derden. 

En ten aanzien van de bron van de beloning is natuurlijk een combinatie van
elementen mogelijk. Het is denkbaar dat betaling primair plaatsvindt door de boe-
del en dat slechts, indien de boedel ontoereikend is, uit één van de andere bronnen
wordt geput.



7. VOORKEUR WERKGROEP

Uitgangspunten

7.1 Herhaald wordt hetgeen in de Legislative Guide wordt overwogen en in
feite een open deur is: 
That remuneration should be commensurate with the qualifications of the insolvency
representative and the tasks it is required to perform and should achieve a balance
between risk and reward in order to attract appropriately qualified professionals.

De vraag is echter welke kwalificaties voor de curator moeten gelden. Hoewel het
de taak van de werkgroep niet is om te bezien aan welke vereisten een curator dient
te voldoen om voor benoeming in aanmerking te komen, lijkt het wel enige
relevantie te hebben voor de wijze waarop er dient te worden gehonoreerd. Immers,
ook hier geldt het adagium: different horses for different courses. 

In het huidige systeem worden er al verschillende eisen gesteld aan curatoren ener-
zijds en bewindvoerders in schuldsaneringen van natuurlijke personen anderzijds.
En ook voor curatoren geldt al, zij het meestal informeel, dat de rechtbanken zich
bij benoemingen laten leiden door de vraag of iemand voorkomt op een (meestal
niet openbare) a-lijst, b-lijst, c-lijst etcetera.

7.2 Het Voorontwerp gaat er ook vanuit dat meer structureel vorm moet
worden gegeven aan kwaliteitseisen en kwaliteitsbewaking. In de algemene toe-
lichting  wordt opgemerkt:
Voor een goede afhandeling van insolventies is de professionele kwaliteit van de
bewindvoerders, de rechters-commissarissen en de insolventierechters van essenti-
eel belang. In de afgelopen jaren is de professionele kwaliteit van curatoren en
bewindvoerders aanzienlijk verbeterd. De vraag rijst echter of niet meer structureel
vorm moet worden gegeven aan kwaliteitseisen en kwaliteitsbewaking.  De       com-
missie is voorstander van een structurele vormgeving van de kwaliteitseisen en de
kwaliteitsbewaking. Vastlegging hiervan in de wet verdient echter geen aanbeve-
ling. Beter kan de in het voorontwerp voorziene onafhankelijke Insolventieraad
hierbij een richtinggevende rol spelen.

Denkbaar is dat in de toekomst, meer dan thans het geval is, er verschillend gekwa-
lificeerde bewindvoerders zullen zijn. 

Aan de ene kant van het spectrum is te verwachten dat er in insolventies van natuur-
lijke personen (niet-ondernemers), - waarin er niet of nauwelijks sprake is van te
liquideren activa, er geen ingewikkelde juridische kwesties spelen, en de bewind-
voerder (later: schuldbegeleider) erop dient toe te zien dat de “over te sparen
inkomsten” op behoorlijke wijze onder de schuldeisers wordt verdeeld - er geen
advocaten tot bewindvoerder worden benoemd, maar daartoe speciaal opgeleide en
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gekwalificeerde bewindvoerders op HBO-niveau.  Aan de andere kant van het
spectrum, in (omvangrijke) insolventies - met een scala aan juridische verwikke-
lingen, en met professionele tegenspelers, die zich door hoog gekwalificeerde
specialisten op juridisch en ander terrein laten bijstaan - is een eveneens hoog opge-
leide zeer specialistische curator in het kader van een zorgvuldige afwikkeling van
de insolventie en het algemeen belang evenzeer een vanzelfsprekendheid. En ieder
van hen dient overeenkomstig zijn kwalificaties beloond te worden. 

7.3 Het eerste uitgangspunt van de werkgroep is dan ook dat een gedifferenti-
eerd beloningsysteem de voorkeur geniet boven een systeem dat geen enkel onder-
scheid maakt. 

7.4 Zoals hiervoor in de hoofdstukken 3 en 6 is vermeld, zijn er in de diverse
jurisdicties twee beloningsystemen, waarbij het ene primair is gerelateerd aan de
bestede tijd en het andere meer forfaitair van aard is en het gerealiseerd actief, al
dan niet in combinatie met andere elementen, als uitgangspunt neemt. 

De werkgroep kiest voor het eerste systeem. De argumenten daarvoor zijn:
• Op deze wijze is gemakkelijker differentiatie mogelijk en het beantwoordt
daarmee aan het hiervoor sub 7.3 bedoelde uitgangspunt;
• Het forfaitaire systeem leidt, zo is de vaak gehoorde klacht, tot complexe
berekeningen, mede gezien het feit dat meestal niet alleen het gerealiseerde actief
normatief is, maar dat het vaak ook wordt “aangekleed” met allerlei nevenfactoren;
• Het is te verwachten dat ook in de toekomst veelal advocaten tot curator
worden benoemd, die ook in hun hoedanigheid van advocaat plegen te werken op
basis van uurtarieven;
• De factoren willekeur en toevalligheden dienen zoveel mogelijk te worden
geëlimineerd. Het systeem dient zo simpel en transparant mogelijk te zijn.

7.5 Het tweede uitgangspunt is derhalve honorering op tijdsbasis, met zo min
mogelijk correctiefactoren. 

7.6 Ook in het huidige systeem wordt uitgegaan van een vergoeding op basis
van de bestede tijd, zij het met een (positieve) correctiefactor ten aanzien van het
gerealiseerd actief. Het ontgaat de werkgroep wat de precieze ratio hiervan is.
Enerzijds zou de gedachte geweest kunnen zijn dat een hoger actief betekent dat de
boedel omvangrijker en ingewikkelder is en er dus meer en hoger gekwalificeerd
werk dient te worden verricht. Er is volgens de werkgroep in beginsel geen relatie
tussen de omvang van het gerealiseerd actief en de hoeveelheid en ingewikkeldheid
van de werkzaamheden. En voorzover die redenering al juist is, vertaalt meer werk
zich natuurlijk in meer uren. En daar hoeft niet persé een hoger tarief aan gekop-
peld te worden. Anderzijds zou een argument geweest kunnen zijn de curator te
stimuleren een zo hoog mogelijke opbrengst voor het actief te genereren. 

De vraag is evenwel of een hoge opbrengst aan actief niet veeleer afhankelijk van
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toevallige omstandigheden, zoals de af- of aanwezigheid van separatisten, leveran-
ciers met eigendomsvoorbehouden, debiteuren die zich op verrekening kunnen
beroepen en dergelijke dan van de inspanningen van de curator. Bovendien: de uit-
eindelijke taak van de curator is niet primair een zo hoog mogelijke opbrengst voor
de boedel te genereren, maar toch veeleer te zorgen voor de uiteindelijk zo optimaal
mogelijke bevrediging van crediteuren! Het gaat niet alleen om het maximaliseren
van het actief, maar tevens om het minimaliseren van het passief, opdat de pay-out-
ratio zo hoog mogelijk is. 

Als er al een stimulans in de vorm van een hoger uurtarief moet worden gegeven
lijkt het beter enigerlei factor te relateren aan de hoogte (het percentage) van het-
geen aan concurrente crediteuren kan worden uitgekeerd. Want dan is kennelijk de
inspanning van de curator optimaal geweest. 

Er is in dat geval nog een bijkomend voordeel. Het nadeel van een beloningsysteem
op tijdbasis is immers dat de curator lijkt te worden “gestimuleerd” om zoveel
mogelijk uren te maken. Met enige regelmaat is het verwijt te horen dat de curator
de boedel soms “leeg procedeert” en dat “ten detrimente van de crediteuren”. Los
van de vraag of deze gedachten feitelijk juist zijn, lijkt het de werkgroep geen slecht
idee in een beloningsysteem daartoe enig “tegenwicht” in te bouwen. Een hoger
uurtarief bij een hogere pay-out-ratio lijkt zo'n tegenwicht te zijn. Immers, naar
mate de curator erin slaagt efficiënter te werken, en daardoor minder uren te maken,
zal de opbrengst voor crediteuren hoger zijn, en dan wordt de curator beloond met
een wat hoger tarief. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de crediteuren krijgen een
hoger percentage en de curator genereert een gemiddeld hoger uurtarief.

7.7 Het derde uitgangspunt is dus dat, indien er een stimulerende factor ver-
bonden zou moeten worden aan het uurtarief, die gezocht zou kunnen worden in de
relatie met hetgeen crediteuren uiteindelijk op hun vorderingen zullen ontvangen. 

De werkgroep realiseert zich dat in het huidige systeem, met hoge boedelvorderin-
gen en veel preferenties, deze stimulans nauwelijks relevantie heeft, omdat men in
circa 95% van de gevallen niet toekomt aan enige uitkering aan concurrente credi-
teuren. Echter, gezien de uitgangspunten van het Voorontwerp - zeer sterke terug-
dringing van de boedelvorderingen en preferenties en een uitdeling, die erop geba-
seerd is dat preferente crediteuren het dubbele percentage krijgen van concurrente
crediteuren  - acht de werkgroep dit een op zijn minst nader te onderzoeken
element. 

7.8 Zoals hiervoor (7.6) al is aangegeven is een (potentieel) nadeel van een
systeem van beloning op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met een tarief, dat
er onvoldoende ingebouwde prikkel is om kostenefficiënt op te treden. In dat
verband zou behalve aan de hiervoor bedoelde incentive tevens gedacht kunnen
worden aan een faillissementsbehandeling in die zin dat de curator na de inventari-
satiefase (die afhankelijk van de omvang van het faillissement korte of langere tijd
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kan duren) een plan van aanpak (liquidatieplan) opstelt, waarbij hij niet alleen ten
aanzien van de diverse onderdelen van dat plan van aanpak een begroting van de
verwachte te besteden uren maakt, maar bovendien een elementaire kosten/baten-
analyse van diverse door hem voorgestelde werkzaamheden. Uiteraard dient een
dergelijk plan van aanpak afhankelijk van de diverse omstandigheden in het ver-
loop van het faillissement periodiek bijstelbaar te zijn. Zo'n plan van aanpak kan
leiden tot beter inzicht - bij de rechter-commissaris, de schuldeisers(commissie) en
andere betrokkenen - in de beoogde voortgang en afwikkeling van het faillissement
en de kosten daarvan. Tevens noopt het de curator zich (telkens) rekenschap te
geven van de (financiële) gevolgen van zijn werkzaamheden. Aldus kan niet alleen
de transparantie van de faillissementsafwikkeling worden verhoogd, maar kunnen
tevens de kostenbewustheid en de kostenefficiëntie worden bevorderd. Daarbij
wordt opgemerkt dat naarmate een faillissement ingewikkelder en omvangrijker is
het plan van aanpak in de loop der tijd waarschijnlijk aan meer wijzigingen onder-
hevig zal zijn dan in het geval van kleinere en eenvoudigere faillissementen.

Overigens kan die kostenefficiëntie ook worden bevorderd door de verschillende
werkzaamheden zodanig te laten uitvoeren dat de inzet van te hoog gekwalificeer-
de personen (en daarmee gepaard gaande hogere kosten) zoveel mogelijk wordt
voorkomen.

7.9 Een andere factor, die in het huidige systeem wordt gerelateerd aan het
basisuurtarief is de ervaringsfactor. In het huidige systeem is deze ervaringsfactor
gekoppeld aan het aantal jaren dat iemand als advocaat op het tableau staat. 

De werkgroep ziet niet in dat het enkele feit dat men langer of korter als advocaat
is ingeschreven een verhoging of verlaging van het basisuurtarief rechtvaardigt. De
kennelijke gedachte is indertijd geweest dat een advocaat met een hogere anciënni-
teit in staat is efficiënter als curator op te treden. Doch anciënniteit “als advocaat”
zegt steeds minder. De advocatuur is de afgelopen decennia meer en meer specia-
listisch geworden. En dat geldt ook voor degenen die zich met het insolventierecht
bezighouden. Als ervaring een medebepalende factor zou moeten zijn, dan veeleer
de ervaring als curator in plaats van de anciënniteit als advocaat. 

De professionele kwaliteit wordt evenwel niet alleen en zelfs niet primair bepaald
door de ervaring die iemand als curator heeft. Die wordt tenminste mede bepaald
door de mate waarin deze specialistische opleiding heeft genoten en zijn vak
bijhoudt. Die professionele kwaliteit wordt ook gevormd door de wijze waarop zijn
kantoororganisatie is ingericht. Daarbij valt niet alleen te denken aan de mate
waarin (andere) advocaten de curator kunnen ondersteunen, maar gaat het ook om
ondersteuning op het niveau van para-legals en om administratieve en financiële
ondersteuning. 

Hoewel het de taak van de werkgroep te buiten zou gaan als die zich zou inlaten
met de benoembaarheidsvereisten van curatoren, is de werkgroep met de commis-



sie Kortmann, vanuit een reëel beloningsysteem, voorstander van een structurele
vormgeving van kwaliteitseisen en kwaliteitsbewaking. En dat is ook al bepleit
door Slot, insolventierechter in de rechtbank Den Haag en daarvoor vele jaren
curator, op het Insolad Jaarcongres 2005 en verwoord in Trema :
Dat N.I.I.B. (Nederlands Instituut van Insolventie Bewindvoerders) moet (uiteinde-
lijk) een verenigingsinstituut worden, waarbij iedereen, althans iedere advocaat die
voldoet aan minimumcriteria (door Recofa te indiceren), wordt ingeschreven en
aldus een licentie (what's in a name) krijgt om insolventies af te wikkelen; de
indeling in categorieën van beginners, gevorderden, topbewindvoerders kan op
basis van objectieve criteria (opleiding en ervaring) tot stand worden gebracht.

7.10 Uitgangspunt dient dus tevens te zijn dat het uurtarief is gerelateerd aan
een combinatie van ervaring als curator, opleiding en kantoororganisatie. 

7.11 Resumerend hanteert de werkgroep dus de volgende uitgangspunten voor
een redelijk beloningsysteem:
• een gedifferentieerd beloningsysteem;
• met honorering op tijdsbasis
• waarbij het uurtarief is gerelateerd aan een combinatie van opleiding, 

ervaring en kantoororganisatie.
• eventueel te combineren met een incentive, op basis van de pay-out-ratio

Kwaliteitscriteria

7.12 In de optiek van de werkgroep, zoals hiervoor aangegeven, is de gespeci-
aliseerde curator iemand die aan nader te stellen kwaliteitseisen voldoet. Bij
verschillende ervaring als curator en verschillende andere vereisten, zoals op-
leidingsvereisten, gelden dan verschillende (uur)tarieven. In het door de commissie
Kortmann bedachte systeem is het de Insolventieraad, die deze benoemingsvereis-
ten nadere vorm gaat geven. Daarop mogelijk vooruitlopend heeft de werkgroep
een viertal categorieën onderscheiden, te weten: 
a. Categorie A: langer dan negen jaar ervaring als curator, alsmede voldaan 

aan alle door Insolad gestelde opleidingsvereisten, of daarmee op één lijn 
te stellen opleidingsvereisten;

b. Categorie B: langer dan zes jaar ervaring als curator, en voldaan aan de 
opleidingsvereisten van categorie A; 

c. Categorie C: langer dan drie jaar ervaring als curator, alsmede voldaan aan 
lagere opleidingsvereisten, zoals bijvoorbeeld de thans door de universi
teiten van Nijmegen, Groningen en Amsterdam gegeven cursussen, die 
sommige rechtbanken als voorwaarde voor benoeming stellen, dan wel 
gelijkwaardige opleidingen;

d. Categorie D: korter dan drie jaar ervaring als curator, en voorts voldaan 
hebbende aan de opleidingsvereisten van categorie C.

Iedere categorie kan dan zijn eigen uurtarief toegemeten krijgen, jaarlijks te indexeren.
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7.13 De hiervoor genoemde categorieën betreffen de door de rechtbank
benoemde gespecialiseerde curatoren. Veelal is het wenselijk dat deze andere
advocaten inschakelen, al dan niet kantoorgenoten, om hetzij in het betreffende
faillissement werkzaamheden te verrichten van eenvoudige(r) aard met een daarbij
passend lager tarief, dan wel vanwege een bijzonder specialisme dat de betreffen-
de curator zelf niet beheerst.

In het laatste geval, de inschakeling van een andersoortige specialist op het terrein
dat de curator niet wordt geacht te beheersen, ligt het voor de hand daartoe op
voorhand de toestemming van de rechter-commissaris te verzoeken en dan het
tarief van deze in te schakelen specialist, in of buiten het kantoor van de curator,
met toestemming van de RC vast te stellen. 

In geval de gespecialiseerde curator een kantoorgenoot inschakelt die voldoet aan
één van de sub 7.11 bedoelde categorie-vereisten ligt het voor de hand ten aanzien
van deze het bij die categorie behorende uurtarief te rekenen. 

Anders ligt het indien de curator kantoorgenoten, veelal stagiaires en medewerkers,
inschakelt die niet aan die categorie-vereisten voldoen. In dat geval lijkt het voor
de hand te liggen (wel) aansluiting te zoeken bij de anciënniteit als advocaat. In dat
geval zou een indeling kunnen zijn: 
• Korter dan vier jaar advocaat;
• Van vier tot zeven jaar advocaat;
• Van zeven tot tien jaar advocaat;
• Tien jaar of meer.

7.14 In de bijbehorende tarieven zouden dan, gelijk ook thans, begrepen dienen
te zijn de algemene kosten van de praktijk, waaronder die van de secretaresse en de
overige personeelsleden, niet zijnde specifieke faillissementsmedewerkers. Gelijk
ook thans het geval is (Recofa-richtlijn par. 27) kunnen de niet gespecificeerde
verschotten als daar bedoeld gesteld worden op een bepaald percentage (thans 4%)
van het salaris van de curator. 

7.15 Het uiteindelijk te ontwikkelen systeem dient niet absoluut te zijn. Het zal
gelden voor het overgrote deel van de insolventies, maar afhankelijk van de bijzon-
dere omstandigheden van de betreffende individuele insolventie moeten afwijkin-
gen mogelijk zijn. 

7.16 Voor wat betreft de faillissementsmedewerkers/para-legals zou men ook
kunnen en moeten differentiëren naar opleiding en ervaring. Door het CPO te
Nijmegen worden sedert enige tijd opleidingen voor faillissementsmedewerkers
gegeven, en wel op twee niveaus. Wellicht dat het volgen van deze opleidingen (al
dan niet gevolgd door een toets) een opleidingskwalificatie is voor dergelijke fail-
lissementsmedewerkers, naast het niveau van een algemene opleiding (al dan niet
op HBO-niveau) en hun ervaring. Hier valt dan evenzeer te denken aan een inde-
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ling in drie categorieën, met daarbij behorende verschillende uurtarieven. 

7.17 Uitgangspunt ten aanzien van de hiervoor genoemde tarieven is dat men
werkzaam is in de commerciële dienstverlening  met de daarbij passende organisa-
ties en structuren. Het is voor de werkgroep wat moeilijker te benaderen en te
berekenen wat een juiste tarifering is als non-profit-organisaties, met andere
organisatie- en kostenstructuren, voor benoeming in aanmerking komen. Zoals
bijvoorbeeld gemeentelijke kredietbanken en andere schuldhulpverleningsorgani-
saties, die ook in de toekomst vooral benoemd zullen worden in de insolventies van
natuurlijke personen, niet zijnde ondernemers. Uiteraard dient aan deze organisa-
ties een zodanig uurtarief te worden betaald dat hun kosten daardoor gedekt
worden. De werkgroep kan zich tevens voorstellen dat in geval betrokkenheid van
geïnstitutionaliseerde non-profit-organisaties forfaitaire bedragen als maatstaf
worden genomen, of dat dergelijke instituties geheel of partieel door de overheid
worden gesubsidieerd, doch dit is een beleids(politieke)aangelegenheid, die buiten
de scope van de werkgroep valt. 

Het voorgaande impliceert dat, indien in schuldsaneringen voor particulieren advo-
caten tot bewindvoerder worden benoemd de voor hen geldende tarieven toepasse-
lijk zullen zijn.

“Incentive”

7.18 Voor het geval het uurtarief mede gekoppeld zou worden aan de hiervoor
sub 7.6 en 7.7. bedoelde pay-out-ratio valt te denken aan een opslag op het uur
tarief van verschillende percentages (bijvoorbeeld een opslag van 5, 10, 15 en 20%)
gerelateerd aan de percentages die concurrente crediteuren op hun vorderingen
zullen ontvangen (bijvoorbeeld bij 25, 50, 75 of 100%). 

Betalingsbron

7.19 De vervolgens te beantwoorden vraag is wie de curator/bewindvoerder
betaalt. In een systeem waarin niet gekozen wordt voor een “overheidscurator” ligt
het voor de hand dat deze vanuit de boedel wordt betaald, zoals thans ook het geval
is in nagenoeg alle jurisdicties. 

Lege boedels

7.20 Dan rijst uiteraard onmiddellijk de vraag wie er dient te betalen, indien de
boedel niet toereikend is. Hoe het probleem op te lossen van de (half)lege boedels. 

Er is geen reden te bedenken waarom de door de curator gemaakte uren en kosten
bij een ontoereikende boedel voor zijn rekening zouden moeten komen. Iedere
ondernemer pleegt in ons land beloond te worden voor de diensten of leveringen,
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die hij verricht.  Dus mag ook niet van de curator verwacht worden dat hij pro deo
economische entiteiten “ten grave draagt”, dan wel particulieren aan een al dan niet
schone lei helpt. Er is geen enkele maatschappelijke of andere rechtvaardiging te
bedenken op grond waarvan de curator (een aanzienlijk deel van) zijn diensten om
niet zou moeten aanbieden, dan wel daartoe gedwongen zou kunnen worden.

7.21 Het Voorontwerp gaat ervan uit, in artikel 6.1.2 (zie hierboven sub 5.8),
dat bij een ontoereikende boedel het salaris en de verschotten van de curator ten
laste van de Staat komen. Zulks omdat de Staat, ook financieel, behoort op te
komen voor het belang dat insolventies ordelijk kunnen worden afgewikkeld.
Hetzelfde artikel van het Voorontwerp geeft aan dat bij algemene maatregel van
bestuur grenzen kunnen worden gesteld aan de ten laste van de Staat komende
bedragen. 

Dat lijkt er in de praktijk op uit te draaien dat de toekomstige bewindvoerder toch
nog een deel van zijn werkzaamheden en kosten voor eigen rekening moet nemen.
Immers, of er komt een systeem van forfaitaire bedragen, dat geen recht doet aan
de door de bewindvoerder te leveren inspanning, of er komt een maximum aan te
vergoeden uren, hetgeen betekent dat insolventies niet op een behoorlijke manier
kunnen worden afgewikkeld, of curatoren zullen nog steeds een behoorlijk aantal
uren ongehonoreerd moeten verrichten. Bovendien lijkt een dergelijke tarifering
middels een algemene maatregel van bestuur erg “begrotingsgevoelig”. De Staat
kan en zal “naar believen” in het kader van toekomstige begrotingspolitiek dan wel
de politieke 'waan van de dag” de kraan open of dicht draaien. 

De werkgroep acht de door de Commissie gekozen oplossing dan ook weinig
gelukkig, in ieder geval indien het gaat om faillissementen van
rechtspersonen/ondernemingen. De werkgroep heeft onderzocht wat mogelijke
alternatieven zijn. 

7.22 Het eerste alternatief is te voorkomen dat er überhaupt werkzaamheden in
lege boedels moeten worden verricht. Of anders gezegd: waarom niet “aan de
poort” insolventies geweigerd als er geen of onvoldoende actief is om de boedel-
kosten te betalen. Het uitgangspunt van het insolventiesysteem is toch het te gelde
maken van het vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn crediteuren. Dan
geldt, als uitgangspunt, dat er überhaupt geen taak is weggelegd, indien er geen of
verwaarloosbaar actief is. 

In toenemende mate weigeren rechtbanken faillissementen uit te spreken.  De
rechtbanken overwegen daarbij “dat er per saldo onvoldoende baten aanwezig zijn
of zullen zijn om de kosten van het faillissement te bestrijden”, dan wel “ten gevol-
ge hiervan kan in redelijkheid niet worden verwacht dat een curator wordt belast
met een onderzoek, waarvan deze zelf de kosten moet dragen”, of “vaststaat dat er
geen actief is. De kosten van het faillissement zullen derhalve niet kunnen worden
bestreden”.

 



Ook eind jaren '60/begin jaren '70 werden faillissementsaanvragen afgewezen van-
wege “gebrek van redelijk belang”, hetgeen betekende: gebrek aan actief.  De Hoge
Raad heeft aan deze faillissementsweigeringen in 1974  een einde gemaakt. Die
weigeringen werden door de HR als in strijd met het systeem van de wet
beschouwd, “omdat de Faillissementswet ervan uitgaat dat de curator een  onder-
zoek instelt naar de aanwezigheid van vermogen van de schuldenaar of naar de
verwachting dat binnen afzienbare tijd zulk vermogen aanwezig zal zijn, welk
onderzoek dan grondiger kan geschieden dan bij de summier behandeling van de
aanvraag” .

Voor een dergelijke weigeringen 'aan de poort” lijkt dus wetswijziging, althans rela-
tivering van het standpunt van de Hoge Raad, noodzakelijk. 

7.23 Hiervoor is sub 3.6 al gemeld dat, bij rechtspersonen, in Duitsland een
faillissement niet wordt uitgesproken, ingeval een wel door de rechtbank benoem-
de voorlopige curator na een kort onderzoek tot de conclusie komt dat er geen of
onvoldoende actief is om de boedelkosten te betalen. 

7.24 De commissie Kortmann heeft zich ook de vraag gesteld of de rechter de
verzochte insolventie moet kunnen weigeren, indien onvoldoende actief aanwezig
is om de kosten van de procedure te dragen.  De commissie heeft daarvan afgezien
met als argument:
Bij invoering van een dergelijke bepaling in Nederland bestaat echter het risico dat
niemand meer naar deze boedels omkijkt, met alle gevaren van misbruik van dien.
Ook staat daaraan het belang van de schuldenaar in de weg om in het kader van
de insolventie een “schone lei” te verdienen.

Ten aanzien van de natuurlijke personen overtuigt de commissie. Het huidige en
toekomstig systeem is er, mede vanwege allerlei maatschappelijke en sociale
aspecten, op ingericht dat natuurlijke personen de kans moeten krijgen om van hun
schulden af te komen, zonder dat deze bij aanvang van de insolventie enige bezit-
tingen hebben. Weigering van insolventie, vanwege het gebrek aan actief, strookt
daarmee niet. (Dat betekent dan tevens dat de Staat, vanwege die aspecten, de con-
sequenties terzake van de honorering van de betreffende bewindvoerders dient te
nemen).

Anders ligt het met betrekking tot rechtspersonen/ondernemingen. Er lijkt niets op
tegen om in dat geval het Duitse systeem te volgen en een voorlopige curator een
“quick-scan” laten te doen uitvoeren.

Komt hij tot de conclusie dat er geen of onvoldoende actief is, er geen (begin) van
vermoeden is dat er sprake zou kunnen zijn van bestuurdersaansprakelijkheden,
pauliana's e.d., en er ook overigens geen maatschappelijk belang is (bijvoorbeeld
werknemers) om het faillissement definitief te doen uitspreken, dan lijkt er geen
enkele reden om het faillissement alsnog definitief uit te spreken. De consequentie
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moet dan natuurlijk wel zijn, gelijk in Duitsland, dat de weigering tot het uitspre-
ken van het faillissement tevens impliceert dat de rechtspersoon als ontbonden
wordt beschouwd, met als consequentie dat indien en voorzover er nog rechtshan-
delingen worden verricht, die tot persoonlijke aansprakelijkheid van de handelen-
de dienen te leiden. 

7.25 De kosten van de voorlopige curator zouden dan moeten worden gedragen
door de aanvrager van de insolventie, hetzij de aanvragende schuldeiser, hetzij, in
geval van een eigen aangifte, de schuldenaar zelf.  Die kosten zouden ook betaald
kunnen worden uit het hierna bedoelde KvK-fonds.

Ook voor een systeem met een voorlopige curator is wetswijziging nodig.

7.26 Als de voorlopige curator tot de conclusie komt dat er wel reden is om de
voorlopige insolventie om te zetten in een definitieve, omdat er voldoende actief
lijkt aanwezig te zijn, dan wel er reden is om onrechtmatigheden e.d. nader te
onderzoeken, of er anderszins een maatschappelijk belang is voor de definitieve
insolventieverlening, en de boedel uiteindelijk toch niet genoegzaam blijkt te zijn
om de kosten van de curator te betalen, dan kan aan een tweede alternatief worden
gedacht. 

Dat alternatief houdt in dat de curator in insolventies van ondernemingen en rechts-
personen niet wordt betaald door de Staat, zoals voorgesteld door de commissie
Kortmann, maar door “ondernemend” Nederland. In geval van faillissement van
ondernemingen/rechtspersonen is over het algemeen het bedrijfsleven daarbij de
belanghebbende, hetzij als crediteur, hetzij als concurrent, hetzij anderszins. Het is
in het belang van “ondernemend” Nederland dat insolventies op een behoorlijke
wijze worden afgewikkeld. En het ligt dan ook voor de hand dat wanneer, in een
economisch stelsel als het onze, ondernemingen wegens insolventie moeten
verdwijnen het bedrijfsleven daaraan bijdraagt. 

De werkgroep denkt dan ook aan het heffen van een soort ”verwijderingsbijdrage”,
waarmee een fonds wordt gevormd, waaruit bewindvoerders van ontoereikende
boedels worden betaald. Een dergelijke verwijderingsbijdrage dient opgebracht te
worden door het bedrijfsleven (en andere rechtspersonen), die ingeschreven staan
bij de Kamer van Koophandel, en wel als een soort opslag op hun jaarlijkse contri-
buties/retributies. Op deze wijze levert het bedrijfsleven, via de Kamer van
Koophandel, niet alleen zijn bijdrage in het kader van de begeleiding en voorlich-
ting van startende ondernemers, maar tevens aan de “uitvaart” van ondernemingen. 

Het spreekt voor zich dat betaling door en uit een dergelijk fonds de curator geen
blanco cheque geeft om niet kostenefficiënt het faillissement af te wikkelen.
Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor sub 7.8  is opgemerkt.

De werkgroep beschikt niet over de middelen en mogelijkheden om uit te rekenen
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hoe hoog een dergelijke opslag op de jaarlijkse bijdrage zou moeten zijn, maar
gezien de totale omvang van die jaarlijkse bijdrage van het bedrijfsleven, te weten
circa € 136 miljoen , gaat de werkgroep ervan uit dat met een relatief klein opslag-
percentage kan worden volstaan. 

7.27 Resumerend terzake ontoereikende boedels:
• Zoveel als mogelijk is voorkomen dat insolventies van ondernemingen
met lege boedels (definitief) worden uitgesproken, zo nodig en mogelijk middels
het systeem van een voorlopige curator;
• Honorering van de curator bij insolvente ondernemingen/rechtspersonen
vanuit een “verwijderingsbijdrage fonds”, te voeden middels een opslag op de
jaarlijkse heffingen van de Kamer van Koophandel.

Korte termijn

7.28 De werkgroep realiseert zich dat de hiervoor geformuleerde gedachten en
alternatieven betreffende de lege boedels niet op zeer korte termijn gerealiseerd
kunnen worden. Immers, die zullen dan tenminste meegenomen dienen te worden
in de verdere discussie met betrekking tot het Voorontwerp Insolventiewet. En het
kan nog wel enige jaren duren voordat de nieuwe Insolventiewet daadwerkelijk in
werking treedt. 

7.29 Op dit eventueel langdurige wetgevingstraject kan oplossing van het thans
nijpende probleem van de steeds leger wordende boedels niet wachten. Minst
genomen dient, totdat er een definitieve oplossing is gevonden, een “nood”-
oplossing te worden gecreëerd. 

Bij die noodoplossing zou gedacht kunnen worden aan de (combinatie van de)
navolgende mogelijkheden:
• De rechtbanken weigeren “aan de poort” faillissementen uit te spreken,
indien bij de behandeling van een aanvraag/aangifte redelijkerwijs is vast te stellen
dat er geen actief is of binnen afzienbare tijd beschikbaar zal zijn, zulks in
navolging van de recente uitspraken van rechtbanken, in de verwachting dat de
Hoge Raad zijn uitspraak van 1974 zal willen relativeren. 
• Voorzover mogelijk en aan de in dat artikel te stellen vereisten is voldaan,
dient bevorderd te worden dat (ogenschijnlijk inactieve of lege) vennootschappen
door de Kamer van Koophandel op grond van artikel 2:19a BW worden ontbonden
en overeenkomstig dat artikel worden vereffend. 
• Op korte termijn dient artikel 16 lid 4 van de huidige Faillissementswet
zodanig te worden gewijzigd dat niet alleen de publicatiekosten bij een lege boedel
ten laste van de Staat komen, maar dat tevens het door de rechter te bepalen
salaris, al dan niet gekoppeld aan een nader te bepalen maximum aantal uren, door
de Staat betaald wordt, waartegenover dan kan staan dat van de aanvrager, bij het
persisteren bij een faillissementsaanvraag, een (extra) bijdrage (opslag of griffie-
recht) of een (boedel)depot kan worden verlangd. 
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Een afspraak tussen curatoren en rechtbanken, al dan niet vastgelegd in de Recofa-
richtlijnen, dat, indien blijkt dat er onvoldoende actief aanwezig is of redelijkerwijs
zal komen, de curator zijn werkzaamheden in beginsel na een nader te bepalen
aantal uren (bijvoorbeeld 20) mag staken en het faillissement mag voordragen voor
opheffing.

 



8. SLOT

8.1 De werkgroep meent met het voorgaande voldaan te hebben aan de
opdracht om in kaart te brengen hoe de beloning van de curator/bewindvoerder in
historisch perspectief is tot stand gekomen, wat thans als knelpunten in die
beloningstructuur wordt ervaren, hoe een en ander in andere jurisdicties is geregeld
en wat het Voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet hieromtrent behelst. 

Tevens heeft de werkgroep gedachten ontwikkeld voor een, in zijn optiek,
evenwichtig en redelijk toekomstig beloningsysteem, daarbij aandacht vragend
voor het thans zeer nijpende probleem met betrekking tot de lege boedels. 

8.2 De werkgroep realiseert zich daarbij soms ook gedachten geventileerd te
hebben, zoals met betrekking tot de indeling van bewindvoerders in categorieën en
betreffende het invoeren van een voorlopig bewindvoerderschap zoals in het Duitse
systeem, die wellicht de eigenlijke opdracht aan de werkgroep te buiten gaan. De
werkgroep heeft dit uitsluitend gedaan in het kader van de gedachtevorming
omtrent een evenwichtig en redelijk toekomstig beloningsysteem. 

8.3 De werkgroep biedt het rapport aan het bestuur van Insolad aan, met het
verzoek om daarover in overleg te treden met de daartoe geëigende instanties, zoals
de Recofa, de Staatscommissie, de wetgever, en andere betrokken instanties,
alsmede de eventueel  in te stellen Insolventieraad.

De werkgroep is desgewenst bereid om nadere verduidelijking of toelichting op het
rapport te geven en evenzeer bereid is mee te denken en mee te werken aan nadere
uitwerking en uitvoering van de weergegeven gedachten. 

juni 2008

M. Aukema
M.J.M. Franken
J.L.M. Groenewegen
P.J. Peters
J.C. Rosenberg Polak
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