
UITSPRAAK TOETSINGSCOMMISSIE INSOLAD 

 

2016, 5 

Met mondelinge behandeling 

 

Onderwerp van en toelichting op de klacht: 

1. De klacht is drieledig en luidt: 

A. de Curator komt een afspraak tussen hem en Verzoeker (gefailleerde) niet na. Curator en 

Verzoeker zijn in (…) overeengekomen dat inkomsten van Verzoeker als gefailleerde door 

hem vanaf dan niet meer behoeven te worden afgedragen aan de boedel, welke afspraak 

ook is vastgelegd in een beschikking van de rechter-commissaris uit hoofde van artikel 21 

Faillissementswet;  

B. de Curator is bij beschikking van de Rechtbank (…) van (…) veroordeeld proceskosten te 

betalen aan Verzoeker, maar komt deze verplichting niet na; 

C. de Curator laat namens Verzoeker aan hem gestelde vragen onbeantwoord. 

 

Door het bestreden handelen c.q. nalaten wordt Verzoeker gedwongen betaalde rechtsbijstand te 

zoeken en procedures te voeren, hetgeen financiële schade oplevert voor zowel Verzoeker in zijn 

vrij te laten inkomsten als voor de boedel. De Curator heeft zich hierdoor niet integer gedragen, 

heeft zich laten leiden door andere belangen dan die van de boedel welke hij zich overigens 

behoort aan te trekken, zijn werkzaamheden niet zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uitgevoerd, 

en heeft zich onbetamelijk en respectloos gedragen jegens Verzoeker.  

 

2. Verzoeker heeft het verzoek toegelicht en heeft een groot aantal producties toegezonden. Waar 

nodig zullen deze hierna in de toelichting worden vermeld.  

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

Verzoeker heeft zijn klachten al aan de orde gesteld in het kader van een verzoek ex artikel 69 Fw 

en in hoger beroep daarvan ex artikel 67 Fw. Het verzoek om tussenkomst werd verworpen. In feite 

is daarmee dus al de klacht verworpen, want een curator die zich volledig gedraagt zoals de rechter-

commissaris dat uitdrukkelijk goedkeurt (en bevestigd door de rechtbank in hoger beroep), kan zich 

nauwelijks tot niet in strijd met de regels van INSOLAD gedragen.  

De doorbetaling van de ontvangen belastingteruggaven in kwestie is nooit afgesproken. Die 

teruggaven vloeien voort uit compensabele verliezen die Verzoeker heeft gemaakt voorafgaand aan 

zijn faillissement. De gesloten overeenkomst brengt geen verplichting met zich mee om die wel terug 

te betalen, het is in elk geval nooit de bedoeling geweest. Overigens is dit feitelijk niet meer van 

belang, want de belastingteruggaven (…) zijn rechtstreeks aan Verzoeker uitbetaald en (…) heeft de 

Curator al doorbetaald. De aanslag IB (…) is nog niet vastgesteld. 

De proceskostenveroordeling in het kader van artikel 67 Fw is in strijd met de wet. Daarnaast heeft 

een veroordeling in de proceskosten geen enkel effect, want de betaling zou immers in de boedel 

vloeien ex artikel 20 Fw. 

 



De klachten over de informatieverstrekking zijn al door de deken in het kader van een tuchtklacht 

afgewezen. 

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Verzoeker is bijna (…) jaar geleden in staat van faillissement verklaard. Uit hoofde van compensabele 

verliezen heeft Verzoeker recht op belastingteruggaven over de jaren (…) tot en met (…). De 

teruggaven (…) en (…) zijn door de Curator op de boedelrekening ontvangen: 

- € (…) op (…) (IB (…)); 

- € (…) op (…) (IB (…)). 

 

Uit de door de Curator tijdens de mondelinge behandeling opgeven mutaties blijkt dat vanaf (…) het 

saldo van de mutaties (in- en uitgaven met label Belastingdienst) te salderen op een bedrag van (…). 

Eén van deze mutaties betreft een betaling op (…) aan Verzoeker van (…). 

 

Curator en Verzoeker hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten in (…). Daarin is bepaald dat 

Curator en Verzoeker de rechter-commissaris zullen voorstellen dat de inkomsten van gefailleerde 

na (…) buiten de boedel zullen vallen. Deze overeenkomst is door de rechter-commissaris per fax 

goedgekeurd.  

 

Een verzoek van Verzoeker de door de Curator ontvangen belastingteruggaven aan Verzoeker door 

te betalen honoreert de Curator niet, de betaling van (…) uitgezonderd. 

  

Verzoeker vraagt nakoming van deze overeenkomst en doorbetaling van ontvangen gelden via de 

weg van artikel 69 Fw. De rechter-commissaris wijst het verzoek af. Verzoeker gaat in hoger beroep. 

 

Ter zitting van de rechtbank van (…) (in het hoger beroep) zijn partijen in aanvulling op de 

vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat de Curator alle gelden die hij in dit kader heeft en 

nog zal ontvangen van de belastingdienst, zal terugstorten naar de belastingdienst. Afgesproken 

wordt dat de Curator in elk geval een bedrag van (…) op (…) zal terugstorten aan de belastingdienst, 

hetgeen is gebeurd. De Curator zal daarbij aan de belastingdienst verzoeken om alle openstaande 

posten en toekomstige zaken rechtstreeks af te handelen met Verzoeker. Tenslotte doet de Curator 

op die zitting zijn aanbod gestand om aan Verzoeker inzage te geven in de bankafschriften (bedoeld 

wordt: de boedelrekening). De Curator wordt door de rechtbank vervolgens in de proceskosten 

veroordeeld.  

 

Verzoeker krijgt op (…) inzage in financiële mutaties van de faillissementsrekening op het kantoor 

van de Curator. Bij brief van (…) stelt Verzoeker een aantal vragen, waaronder inzage in ontbrekende 

boedelrekeningafschriften en niet getoonde mutaties.  

 

Verzoeker heeft op (…) opnieuw een verzoek gedaan ex artikel 69 Fw aangezien de Curator weigert 

de proceskostenveroordeling te voldoen, de vragen van Verzoeker onbeantwoord laat en de 

gemaakte afspraken over doorbetaling, althans terugbetaling aan de belastingdienst, niet nakomt. 

 



De rechter-commissaris reageert bij beschikking van (…). De rechter-commissaris meent dat de 

Curator niet kan voldoen aan de proceskostenveroordeling, aangezien daartoe geen wettelijke basis 

bestaat. Het bevel om inkomsten vanuit de boedel terug te betalen aan gefailleerde kan niet worden 

gegeven, aangezien de rechter-commissaris geen beschikking ex artikel 21 Fw heeft afgegeven en 

een beschikking ex artikel 21 Fw met terugwerkende kracht is rechtens niet mogelijk.  

 

Gefailleerde gaat in hoger beroep. De rechter-commissaris schrijft in zijn of haar visie dat de rechter-

commissaris wel degelijk een beschikking ex artikel 21 Fw blijkt te hebben gegeven. Voor wat betreft 

de afspraak om fiscale toeslagen die door de Curator worden ontvangen direct aan gefailleerde door 

te betalen, zodat deze niet in de faillissementsboedel vallen, meent de rechter-commissaris dat hij / 

zij niet kan ingrijpen. Wat de Curator eenmaal ontvangen heeft valt ipso jure in de boedel en het 

staat niet vrij aan de Curator te bepalen dat dat niet zo zou zijn. (…) 

 

De Rechtbank (…) geeft op (…) een beschikking in hoger beroep. De rechtbank overweegt allereerst 

dat de schriftelijke reactie van de rechter-commissaris zou moeten worden aangemerkt als een 

beschikking, en dat daartegen geen beroep zou zijn ingesteld. Omtrent de weigering van de Curator 

een redelijke vraag te beantwoorden, zouden ter zitting van (…) afspraken zijn gemaakt, vastgelegd 

in een proces-verbaal. De rechtbank overweegt dat de proceskostenveroordeling in strijd is met de 

opzet van artikel 27 Faillissementswet en dat die beslissing zich leent voor een correctie middels 

analoge toepassing van artikel 31 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De correctie 

wordt vormgegeven door te oordelen dat de rechter-commissaris op goede grond heeft beslist dat 

hij geen bevel aan de Curator zal geven de proceskostenveroordeling na te komen. En door bij 

beslissing van (…) zijn beslissing ten aanzien van het bestaan van een beschikking ex artikel 21 Fw 

te herzien, is de grond aan het beroep van gefailleerde tegen de beslissing van (…) voor het overige 

komen te ontvallen.  

 

Verzoeker heeft ook twee keer geklaagd bij de deken van de orde van advocaten in het 

arrondissement van de Curator. De deken heeft in beide klachten als voorlopige visie gegeven dat 

de klachten niet gegrond zijn.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Verzoeker is ontvankelijk ondanks dat hij ook klachten heeft ingediend bij rechter-commissaris en 

deken. Het toetsingskader van de rechter-commissaris en in hoger beroep rechtbank is in het 

algemeen al een andere dan die van de Toetsingscommissie. In deze zaak wordt tot uitgangspunt 

genomen dat enkele van de beslissingen van de rechter-commissaris en in hoger beroep de 

rechtbank onderhevig zijn aan een oordeel van een hogere rechter en onvolledige of onjuist zijn. Een 

oordeel over het gedrag van de Curator is hier niet uit af te leiden. De deken heeft een ander 

toetsingskader gehanteerd.  

 

De klacht ten aanzien van het vrij te laten inkomen en de belastingteruggaven.  

De Curator dient in het algemeen na te komen wat hij afspreekt. Hij heeft tegen beter weten ontkend 

dat de rechter-commissaris een beslissing had genomen omtrent het vrij te laten inkomen. De 

Curator erkent dat de rechter-commissaris een feitelijk besluit heeft genomen ex artikel 21 Fw. De 



Curator meent dat dit geen “formele” beschikking in de zin van artikel 21 zou inhouden, maar 

daarmee miskent hij dat een beschikking van de rechter-commissaris schriftelijk, maar ook 

mondeling en zelfs telefonisch kan worden gegeven (Wessels Insolventierecht IV 4055). De Curator 

heeft daarnaast met Verzoeker een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin hij zonder 

voorbehoud is overeengekomen om tezamen met Verzoeker de rechter-commissaris te verzoeken 

dat zijn verdere inkomsten buiten het faillissement zullen blijven, zoals bedoeld in artikel 21 Fw. De 

rechter-commissaris heeft toestemming gegeven. Ook op basis van deze vaststellingsovereenkomst 

was de Curator dus gehouden toekomstige inkomsten buiten de boedel aan Verzoeker te laten. Indien 

de Curator een voorbehoud had willen maken met betrekking tot belastingteruggaven wegens 

compensabele verliezen van voor faillissement (hetgeen naar oordeel van de Toetsingscommissie 

verstandig zou zijn geweest) had hij dit expliciet in de vaststellingsovereenkomst moeten opnemen. 

Enige dwaling omtrent toekomstige belastingteruggaven wegens compensabele verliezen komt naar 

het oordeel van de Toetsingscommissie voor rekening van de Curator. In de 

vaststellingsovereenkomst wordt de kans op toekomstige inkomsten als laag ingeschat, maar 

daarmee wel verdisconteerd. Toekomstige inkomsten –ook als verliezen uit het verleden maken dat 

daar een lage belastingdruk op rust- worden immers aan de failliet gelaten. De Curator kan de 

uitvoering van hetgeen is overeengekomen en ex artikel 21 Fw door de rechter-commissaris is 

beschikt, niet weigeren door zich te verschuilen achter een instructie van de rechter-commissaris, 

wat er ook zij van de bevoegdheid van de rechter-commissaris om een dergelijke instructie te geven. 

De bij de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst ontstane problemen dienen mede door de 

Curator zelf te worden opgelost. Indien het beleid van de toezichthoudende rechter-commissaris zich 

gedurende de loop van het faillissement wijzigt, bijvoorbeeld door een wisseling in personele 

bezetting, is het aan de Curator om de grote lijn vast te houden en de leiding te houden over de 

afwikkeling van het faillissement.  

 

De Curator heeft niet betwist dat hij na inwerkingtreding van de voornoemde 

vaststellingsovereenkomst belastingteruggaven heeft ontvangen. De Curator houdt deze bedragen 

gedeeltelijk nog onder zich, stellende dat de teruggave is ontstaan door compensabele verliezen van 

voor datum faillissement, die aan de boedel zouden toebehoren. Uit de bewoordingen van de 

vaststellingsovereenkomst en de brief van de Curator, waarbij hij machtiging voor de 

vaststellingsovereenkomst verzoekt van (…), blijkt dat dit standpunt niet houdbaar is. Het zou 

onzorgvuldig zijn indien de Curator dit bedrag op deze grond nog langer onder zich zou houden Een 

andersluidende instructie van de rechter-commissaris kan hier niet aan afdoen. 

 

Met betrekking tot de proceskosten overweegt de Toetsingscommissie als volgt: in de situatie dat 

een gefailleerde persoon met bijstand van een advocaat een curator in rechte zou moeten bewegen 

tot nakoming van een afspraak of rechterlijke uitspraak, kan het zijn dat de gefailleerde die kosten 

buiten de boedel om uit zijn vrij te laten inkomsten of met hulp van derden betaalt. In geval in die 

situatie de curator in de kosten zou worden veroordeeld, zou de betaling aan de gefailleerde eveneens 

buiten de boedel moeten kunnen vallen. 

 

Ten overvloede overweegt de Toetsingscommissie dat de vraag of de door de Rechtbank (…) 

toegewezen proceskosten in het kader van artikel 67/69 Fw procedure zou moeten worden voldaan 



door de Curator aan de Verzoeker onderwerp is van rechterlijke uitspraak (inmiddels bij de Hoge 

Raad) en dat de Toetsingscommissie daarover geen oordeel kan geven. 

 

Ten aanzien van de door de gefailleerde gevraagde inzage in de rekeningafschriften en financiële 

mutaties van de faillissementsrekening overweegt de Toetsingscommissie dat de gefailleerde 

persoon in beginsel toegang heeft tot rekeningafschriften en mutaties, behoudens zaken die uit de 

aard niet aan de gefailleerde persoon ontsloten zouden kunnen worden. Praktijkregel 8 van Insolad 

geeft immers aan dat de Curator een transparante afwikkeling van het faillissement nastreeft en 

daarbij zoveel mogelijk openheid jegens de gefailleerde betracht. Voor zover geen openheid gegeven 

kan worden vanwege een specifiek boedelbelang verstrekt de Curator achteraf informatie aan de 

gefailleerde. De Curator heeft naar het oordeel van de Toetsingscommissie vanaf (…) in onvoldoende 

mate de door de Verzoeker gevraagde informatie verstrekt nu hij geen gegronde reden heeft 

aangegeven waarom Verzoeker niet aanstonds de door hem gevraagde informatie had mogen 

ontvangen.  

 

Tenslotte overweegt de commissie dat een curator overeenkomstig de Praktijkregels een doelmatige 

en betrouwbare procesmanager behoort te zijn. Daartoe behoort o.m. dat hij problemen niet 

veroorzaakt maar deze oplost. Het Panel heeft moeten vaststellen dat de curator, mede door zijn 

opstelling – het ontkennen respectievelijk niet nakomen van gemaakte afspraken- heeft bijgedragen 

aan onnodige escalatie, ook op onderdelen van relatief overzichtelijk –of zelfs vrijwel zonder- belang, 

zoals het inzage geven in de boedelrekening en het conform afspraak (ongevraagd) terugstorten van 

–gemeten aan de totale faillissementskosten beperkte- belastingteruggaven aan de fiscus. Aldus zijn 

de gedragingen niet overeenkomstig de Praktijkregels geweest.  

 

Beslissing: 

Verklaart de klacht in alle (drie) onderdelen gegrond. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 5 juli 2016) 


