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Met mondelinge behandeling. 

 

Onderwerp van en toelichting op de klacht: 

a. Strijd met Praktijkregel 5.1 (versie 20111) doordat de Curator onvoldoende voortvarend te werk 

is gegaan en Verzoeker, statutair bestuurder van de gefailleerde vennootschap, onnodig lang in 

onzekerheid heeft laten verkeren over de vraag of hij al dan niet aansprakelijk zou worden 

gesteld. De Curator was vanaf datum faillissement op de hoogte van het (buiten de schuld van 

Verzoeker) ontbreken van de administratie en de door Verzoeker aangegeven oorzaken van het 

faillissement: namelijk het faillissement van een dochtervennootschap en (…). De Curator heeft 

Verzoeker in de waan gelaten dat hij niet aansprakelijk zou worden gesteld. 

b. Strijd met Praktijkregel 5.4 (versie 2011) aangezien de Curator zonder deugdelijk onderzoek 

Verzoeker aansprakelijk heeft gesteld als bestuurder. Naast het feit dat Verzoeker heeft gewezen 

op twee externe oorzaken hebben kantoorgenoten van de Curator laten doorschemeren dat geen 

aansprakelijkstelling (meer) zou volgen. 

 

De consequenties voor Verzoeker bestonden eruit dat Verzoeker tijdens de behandeling van een (…) 

aanvraag van zijn faillissement werd verrast door de aansprakelijkstelling, mede op grond waarvan 

zijn faillissement werd uitgesproken. 

 
Reactie en toelichting van de Curator: 

De aansprakelijkstelling had sneller gekund, maar Verzoeker was bekend met het standpunt van de 

Curator omtrent het onweerlegbare vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur en het vermoeden 

van causaliteit met het faillissement. Verzoeker heeft dan ook niet in onzekerheid kunnen verkeren. 

Verzoeker heeft van zijn kant ook niet aangedrongen op een spoedige standpuntbepaling. Verzoeker 

heeft geen of weinig pogingen gedaan om het wettelijk vermoeden te ontzenuwen. De door hem 

genoemde twee oorzaken zijn slechts kort, niet of nauwelijks onderbouwd. Stellingen zijn niet te 

toetsen vanwege het ontbreken van boekhouding. Aangezien in het faillissement van de eerder 

gefailleerde dochtervennootschap eveneens de administratie ontbrak en Verzoeker de tijd heeft 

gekregen om alsnog administratie te kunnen overleggen is de overtuiging gekomen dat het 

onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Over het besluit tot 

aansprakelijkstelling is overleg gevoerd met rechter-commissaris. 

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Verzoeker is bestuurder en enig aandeelhouder van een holding vennootschap, waarvan het 

faillissement is uitgesproken in (…). De Curator treedt als zodanig op. Gelijktijdig aan de aanvraag 

                                                           
1 In het toetsingsverzoek wordt verwezen naar Praktijkregels 1.5.1 en 1.5.4 (versie 2005). Het Panel toetst 

aan de ten tijde van de getoetste gedraging van toepassing zijnde Praktijkregels. 



van het faillissement van de holding vennootschap is ook het faillissement van Verzoeker 

aangevraagd door de (…) bank (…).  

 

Verzoeker en Curator zijn het er over eens dat de jaarrekeningen van de holding vennootschap niet 

tijdig waren gepubliceerd en dat Verzoeker niet meer beschikte over de administratie van de holding 

vennootschap.  

 

Verzoeker heeft in reactie op zijn faillissementsaanvraag een beroep gedaan op toepassing van de 

wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP).  

 

In het kader van de aanvraag WSNP heeft de rechtbank besloten de mondelinge behandeling van de 

aanvraag WSNP van (…) aan te houden om het vervolgverslag in het faillissement van de holding 

vennootschap af te wachten en de rechtbank heeft de Curator daarbij verzocht de rechtbank te 

informeren over zijn bevindingen ten aanzien van de bestuurder van de failliete holding 

vennootschap, zijnde Verzoeker.  

 

Bij brief van (…) heeft de Curator aan Verzoeker geschreven dat bij het voortdurend ontbreken van 

de administratie de Curator het ervoor moet houden dat niet voldaan is aan de administratieplicht 

en dat onbehoorlijk bestuur vaststaat. Daarmee wordt - behoudens tegenbewijs - vermoed dat de 

oorzaak van het faillissement is gelegen in onbehoorlijk bestuur.  

 

Bij brief van (…) heeft de Curator de rechtbank geïnformeerd dat de administratie van de holding 

vennootschap grotendeels ontbreekt en dat hij overweegt Verzoeker aansprakelijk te stellen voor 

het tekort in het faillissement, mede gezien het feit dat de Curator er moeite mee heeft dat Verzoeker 

voortgaat met het ondernemen op naam van diens echtgenote. De Curator informeert de rechtbank 

over de hoogte van het tekort, dat rond (…) zou bedragen.  

 

De zaak is vervolgens blijven liggen totdat de Curator, naar eigen zeggen, bij gelegenheid van het 

(…) verslag in (…) de kwestie van de bestuurdersaansprakelijkheid weer ter hand heeft genomen. 

Na telefonisch overleg met de rechter-commissaris heeft de Curator Verzoeker aansprakelijk gesteld 

wegens onbehoorlijk bestuur bij brief van (…). Deze aansprakelijkstelling wordt ook openbaar 

gepubliceerd in het faillissementsverslag van de holding vennootschap van (…).  

 

(…) 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Behoudens bijzondere omstandigheden, die in deze toetsingszaak niet naar voren zijn gekomen, mag 

van de Curator worden verwacht dat hij met voortvarendheid zijn onderzoek naar mogelijke 

bestuurdersaansprakelijkheid verricht en de uitkomsten van dat onderzoek deelt met de bestuurder. 

Hij dient de bestuurder, wederom behoudens bijzondere omstandigheden, op de hoogte te houden 

van de voortgang van het onderzoek en de te verwachten timing van het bekend maken van de 

voorlopige bevindingen van de Curator. Vervolgens dient in het kader van de elementaire verplichting 

tot toepassing van hoor en wederhoor de bestuurder in beginsel – uitzonderlijke situaties zoals grote 



spoedeisendheid daargelaten – de mogelijkheid te krijgen zijn visie te geven op de voorlopige 

bevindingen van de Curator en de oorzaken van het faillissement. Eerst na toepassing van hoor en 

wederhoor – als gezegd uitzonderlijke situaties daargelaten – kan de Curator zijn onderzoek 

afronden. Zijn conclusies op dit punt dienen er blijk van te geven op welke wijze rekening is gehouden 

met de visie van de bestuurder, en zo die niet wordt gedeeld moet blijken op welke gronden die visie 

wordt gepasseerd. 

 

In de toelichting op Praktijkregel 1.5.1 (oud), zoals geformuleerd in 2005, stond dat de Curator bij 

zijn onderzoek met voortvarendheid te werk gaat. In de toelichting op de herziene Praktijkregels in 

2011 is deze toelichting niet teruggekomen, zodat de Toetsingscommissie de klacht zo verstaat dat 

haar wordt verzocht te toetsen of de Curator – in een klein faillissement als het onderhavige – binnen 

een redelijke termijn aan zijn in Praktijkregel 5.1 neergelegde onderzoeksplicht heeft voldaan.  

 

Gebleken is dat de Curator vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken (…) tot de 

daadwerkelijke aansprakelijkstelling meer dan 14 maanden de tijd heeft genomen voor het 

aansprakelijk stellen van de bestuurder. In deze periode heeft de Curator behoudens een 

intakebespreking en nog een tweede bespreking op kantoor niet of nauwelijks inhoudelijk contact 

gehad met de bestuurder. In deze periode heeft de Curator inclusief zijn faillissementsmedewerkers 

in totaal bijna zes uur aan het faillissement gewerkt.  

Er is niet gebleken dat de Curator deze tijd nodig heeft gehad voor een omvangrijk inhoudelijk 

onderzoek naar de oorzaken van het faillissement dan wel onderzoek naar de aansprakelijkheid van 

het bestuur. In het geval een diepgaand onderzoek nodig is, zal de Curator vanzelfsprekend de tijd 

moeten nemen die hij nodig heeft om dat onderzoek met voortvarendheid te doen. Gezien het feit 

echter dat de Curator en zijn medewerkers in meer dan veertien maanden nog geen zes uur aan dit 

faillissement hebben besteed, is de conclusie gerechtvaardigd dat geen diepgaand onderzoek, dat 

meer dan veertien maanden zou moeten duren, heeft plaatsgevonden. Er zijn geen andere feiten en 

omstandigheden aangevoerd die een periode van veertien maanden voordat Verzoeker aansprakelijk 

werd gesteld, rechtvaardigen. Dit klemt temeer nu Verzoeker onweersproken heeft aangegeven dat 

hij al in het eerste gesprek met de Curator heeft gemeld dat hij niet over administratie van de failliete 

vennootschap beschikte. De niet door Verzoeker weerlegde opmerkingen van de Curator dat 

Verzoeker niet heeft aangedrongen op een snellere afwikkeling van het aansprakelijkheidsonderzoek, 

en het feit dat Verzoeker de Curator niet heeft geïnformeerd, doet aan het voorgaande niet af. De 

Curator heeft een eigen verantwoordelijkheid jegens de schuldeisers en andere stakeholders in een 

faillissement om binnen redelijke termijn (in acht genomen de zeer geringe omvang van dit 

faillissement) tot afwikkeling van het faillissement over te gaan. Daarvan is in casu geen sprake 

geweest. 

 

In zijn brief van (…) gaat de Curator voorts niet in op de door Verzoeker naar voren gebrachte 

oorzaken van het faillissement: de insolventie van de dochtervennootschap en de (…) (ziekte, Red.) 

van Verzoeker. Evenmin is gebleken van enig verder inhoudelijk onderzoek naar de oorzaken van 

het faillissement. Van de Curator kan en mag worden verwacht dat hij een derde, zoals Verzoeker, 

pas aansprakelijk stelt zodra hij daadwerkelijk overtuigd is dat die derde daadwerkelijk aansprakelijk 

is. Die overtuiging kan de Curator zonder dat hij Verzoeker de gelegenheid heeft gegeven de externe 



oorzaken te weerleggen nog niet hebben gehad bij het schrijven van de brief van (…) nu de Curator 

Verzoeker immers niet, althans niet expliciet, in de gelegenheid gesteld om te reageren op de 

voorlopige bevindingen van de Curator en het voornemen om Verzoeker aansprakelijk te stellen.  

 

Uit het voorgaande volgt dat de Curator jegens Verzoeker in zijn hoedanigheid van bestuurder van 

de failliete holding vennootschap, niet voortvarend en zorgvuldig heeft gehandeld. 

 

Beslissing: 

Het Panel acht de gedragingen van de Curator niet in overeenstemming met Praktijkregel 5.1 en 

Praktijkregel 5.4. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 10 april 2017) 

 


