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(…) 

Het ingediende Toetsingsverzoek gaat over een vijftal onderwerpen die hierna aan 

de orde komen, te weten:  

a. De computers; 

b. De brug; 

c. Het vrij te laten bedrag; 

d. Levensverzekeringen; 

e. Toezegging over afwikkeling. 

 

Ontvankelijkheid 

Het verzoek tot toetsing is gedaan door de Gefailleerde en zijn Echtgenote. (…) De 

Toetsingscommissie oordeelt dat het handelen van voormalig curator (…) niet kan worden 

toegerekend aan de Curator. Voor zover is geklaagd over het handelen van mr. (…) verklaart de 

toetsingscommissie derhalve Verzoekers niet-ontvankelijk.  

 

a) De Computers 

2) De Toetsingscommissie merkt op dat dit deel van de klacht ziet op handelen van mr. (…), zodat 

Verzoekers in dit onderdeel van het Toetsingsverzoek niet-ontvankelijk worden verklaard.  

 

b) De brug 

3) De Gefailleerde was eigenaar van een brug en een aantal percelen die via die brug toegankelijk 

waren. Hypotheekhouder (…) heeft de via de brug toegankelijke percelen verkocht voor  

EUR (…), terwijl de waarde daarvan EUR (…) zou zijn volgens Verzoekers. De brug is door de 

Gefailleerde voor zijn faillissement overgedragen aan (…) B.V., een vennootschap van zijn 

Echtgenote. Mr. (…) vond deze overdracht paulianeus en heeft vervolgens onder andere met 

(…) B.V. onderhandeld over de verkoop van de brug. Mr. (…) heeft daarbij voorgehouden dat er 

meerdere gegadigden waren. De brug was getaxeerd op EUR (…). Een bieding van EUR (…) 

bleek onvoldoende. Mr. (…) heeft volgens Verzoekers toegezegd dat hij hun bieding van EUR 

(…) zou voorleggen aan de rechter-commissaris, aldus Verzoekers.  

 

4) Vervolgens is de Curator aangesteld als opvolgend curator. De Curator heeft volgens Verzoekers 

medegedeeld dat hij een procedure ging starten en de brug aan een ander zou gaan verkopen. 

Verzoekers hebben toen een advocaat in de arm genomen. Een dochtermaatschappij van de 

bank (…) had de percelen die via de brug bereikbaar waren, en voorheen eigendom waren van 

de Gefailleerde gekocht, en startte een kort geding in verband met een door Verzoekers 

vanwege sluipverkeer op de brug geplaatste slagboom waarvan zij een sleutel hadden afgegeven 

aan Bodemgoed. Verzoekers hebben dit kort geding gewonnen en deze zaak loopt nu in hoger 

beroep. 

 



5) De Curator heeft een bedrag van EUR (…) van de bank ontvangen voor zijn bemoeienis ten 

aanzien van de brug. Verzoekers zijn van mening dat de dit bedrag in het faillissementsverslag 

is verzwegen en dat de Curator zich heeft laten leiden door andere belangen dan dat een 

behoorlijk handelend curator zich had behoren aan te trekken. Verzoekers hebben aangegeven 

dat zij het gevoel hebben dat de Curator in het belang van Bank/(…) handelt en weten niet wat 

mr. (…) met de Bank/(…) heeft afgesproken.  

 

6) De Curator heeft aangegeven dat met Rabobank is afgesproken dat de opbrengst van de brug 

na aftrek van de kosten moet worden afgedragen aan de bank voor zover de opbrengst dan nog 

hoger is dan EUR (…). De Curator geeft aan dat de bijdrage van de bank niet echt een 

boedelkrediet is, omdat het ook kan voorkomen dat dit niet moet worden terugbetaald. De 

curator heeft aangegeven dat hij dit duidelijker in het financieel verslag had kunnen vermelden 

en aangegeven dat de bijdrage het midden hield tussen een boedelkrediet en een 

boedelbijdrage. De Curator heeft bij de mondelinge behandeling aangegeven dat hij bereid is 

de correspondentie met de bank waaruit de afspraken blijken te verstrekken aan de Gefailleerde 

als de bank daartegen geen bezwaar heeft.  

 

7) De Toetsingscommissie is van oordeel dat van de Curator mocht worden verwacht dat hij de 

Gefailleerde desgevraagd had geïnformeerd over de inhoud van de regeling. In beginsel heeft 

de Gefailleerde het recht te weten wat is afgesproken met een hypotheekhouder. Dit kan 

uitzondering leiden als het belang van de boedel of een ander belang dat de Curator zich behoort 

aan te trekken zich ertegen verzet om de Gefailleerde volledig te informeren. Dat deze 

uitzondering zich in deze zaak voordoet heeft de Curator niet gesteld. De Curator heeft 

daarentegen laten weten dat hij bereid is de correspondentie met de bank aan de Gefailleerde 

te verstrekken als Rabobank daartegen geen bezwaar heeft. De Toetsingscommissie oordeelt 

dat de vraag of de Gefailleerde inzage mag verkrijgen in de afspraken over een 

boedelbijdrage/boedelkrediet niet afhankelijk behoort te zijn van instemming van de bank. De 

Curator zou zich bij deze afweging slechts door het belang van de boedel of andere belangen 

die de Curator zich mede behoort aan te trekken moeten laten leiden. Door geen openheid aan 

de Gefailleerde te geven over de met de bank gemaakte afspraken heeft de Curator niet aan de 

Gefailleerde duidelijk gemaakt dat hij zich slechts door het belang van de boedel en andere 

belangen die een curator zich mede behoort aan te trekken heeft laten leiden. Doordat de 

Curator op dit punt geen openheid heeft gegeven, zijn de problemen tussen de Curator en de 

Gefailleerde geëscaleerd.  

 

8) De Toetsingscommissie acht de klacht op dit punt gegrond.  

 

c) Het vrij te laten bedrag 

9) De Gefailleerde is meewerkend echtgenoot in de onderneming van zijn Echtgenote. De Curator 

vindt dat de Gefailleerde hiervoor een te laag bedrag ontvangt. Verzoekers hebben toegelicht 

toe dat zij al in 2014 een voorstel hebben gedaan voor een boedelafdracht. Daar is niet op 

gereageerd. Op een tweede voorstel dat Verzoekers recent hebben gedaan is ook nog niet 

gereageerd door de Curator.  



 

10) De Curator heeft toegelicht dat deze kwestie slechts een beperkt belang heeft en dat de Curator 

op dit punt weinig inspanningen heeft verricht. De Curator heeft toegelicht dat dit een lastige 

kwestie is vanwege het feit dat de Gefailleerde te weinig zou verdienen. De Curator heeft 

verwezen naar jurisprudentie en aangegeven dat het belang maar EUR 100,= tot EUR 150,= 

per maand zou zijn. De Curator heeft aangegeven dat hij over deze kwestie nog nader met 

Verzoekers zou willen spreken.  

 

11) De Toetsingscommissie oordeelt dat van de Curator had mogen worden verwacht dat hij op 

voorstellen van de Gefailleerde om tot een oplossing te komen, reageert. Door de voorstellen 

van de Gefailleerde onbeantwoord te laten heeft de Curator niet gehandeld zoals van een 

doelmatig handelend Curator had mogen worden verwacht.  

 

12) De Toetsingscommissie acht de klacht op dit punt gegrond.  

 

d) Levensverzekering 

13) De Curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een aantal levensverzekeringen 

afgekocht. Verzoekers verwijten de Curator dat deze kwestie niet eerder is opgepakt. De Curator 

heeft aangegeven dat deze  kwestie niet eerder is opgepakt, omdat hij eerst de kwestie met 

betrekking tot de brug wilde afwikkelen. De Curator geeft ook aan dat deze kwestie wel 

bewerkelijk is geweest vanwege het feit dat rekening moest worden gehouden met de fiscale 

consequenties.  

 

14) De Toetsingscommissie oordeelt dat de Curator geen goede reden heeft aangevoerd waarom 

deze kwestie eerst in een zo laat stadium van het faillissement is opgepakt. De 

Toetsingscommissie oordeelt dat alle kwesties die in een faillissement spelen voortvarend dienen 

te worden opgepakt, tenzij het belang van de boedel zich daartegen verzet. De Curator heeft 

aangegeven dat er schikkingsonderhandelingen plaatsvonden over de brug en dat hij deze 

schikkingsonderhandelingen niet wilde bemoeilijken door ook het gevoelige onderwerp van de 

levensverzekering aan te snijden. Wat daar ook van zij, de Toetsingscommissie is van mening 

dat een doelmatig handelend curator ook de kwestie met betrekking tot levensverzekeringen, 

op de juiste wijze bespreekbaar had moeten maken met de Gefailleerde (en zijn Echtgenote).  

 

15) De Toetsingscommissie acht de klacht op dit punt gegrond.   

 

e) Toezegging over afwikkeling 

16) Volgens Verzoekers heeft de Curator toegezegd dat hij bij een schikking over de brug het 

faillissement spoedig zou afwikkelen. De Curator geeft aan dat hij een dergelijke toezegging niet 

heeft gedaan en dat hij aan de advocate van Verzoekers heeft laten weten dat het faillissement 

eerst zou kunnen worden afgewikkeld nadat de kwesties met betrekking tot de 

levensverzekering en het vrij te laten bedrag zouden zijn afgewikkeld.  

 



17) De Toetsingscommissie verklaart de klacht op dit punt ongegrond, omdat door Verzoekers niet 

is aangetoond dat toezeggingen zijn gedaan om spoedig tot afwikkeling over te gaan.  

 

Algemeen:  

18) De Toetsingscommissie overweegt dat de Curator mr. (…) is opgevolgd als curator. Als 

opvolgend curator had de Curator een eigen verantwoordelijkheid om het dossier op doelmatige 

wijze af te wikkelen. De toetsingscommissie constateert dat de relatie tussen mr. (…) en 

Verzoekers erg verslechterd was. Het had op de weg van de opvolgend Curator gelegen om te 

proberen die verhouding te herstellen. De Toetsingscommissie constateert dat over een aantal 

kwesties waarvan de Curator ook tijdens de zitting bij de Toetsingscommissie heeft aangegeven 

dat deze van beperkt belang zijn, toch behoorlijk getwist is tussen Verzoekers enerzijds en de 

Curator anderzijds. In zijn algemeenheid geldt dat een curator een faillissement doelmatig moet 

afwikkelen en moet zorgen dat de baten op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen worden 

gerealiseerd. Het past een doelmatig handelend curator niet om kwesties die van zeer beperkt 

financieel belang zijn, te laten escaleren of te laten voortduren. 

 

19) In dit dossier is het nodige misgegaan in de communicatie tussen partijen. De Curator is een 

professionele partij en van hem mag verwacht worden dat hij op een dusdanige wijze 

communiceert dat hij met de personen die hij tegenover zich treft tot een zo goed mogelijk 

werkbare situatie komt. Uit het dossier is niet gebleken dat de Curator zich voldoende heeft 

ingespannen om de verhoudingen te herstellen. Het enkele melden door de Curator van het feit 

dat mevrouw (…) niet op een uitnodiging voor een bespreking is ingegaan, is op dit punt 

onvoldoende.  

 

BESLISSING 

De Toetsingscommissie acht met inachtneming van het voorgaande:  

 
a) De klacht met betrekking tot de computers niet-ontvankelijk. 

b) De klacht met betrekking tot de brug gegrond. 

c) De klacht met betrekking het vrij te laten bedrag gegrond. 

d) De klacht met betrekking tot de levensverzekeringen gegrond.  

e) De klacht met betrekking tot de toezegging over afwikkeling ongegrond. 

 

(Toetsingscommissie INSOLAD 3 januari 2017) 

 


