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Met mondelinge behandeling 

 

Verzoeker is failliet verklaard met de benoeming van de Curator tot zijn curator. De Curator houdt 

geen rekening met het belang van Verzoeker. De Curator handelt niet in het belang van crediteuren, 

maar handelt uitsluitend in zijn eigen belang. Curator besteedt geen tijd aan claims, crediteuren en 

debiteuren. De Curator genereert uitsluitend boedelactief om zijn eigen salaris te kunnen betalen, 

aldus Verzoeker.  

 

De Curator bestrijdt de klachten.  

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Verzoeker heeft bij brief aan de Curator van (…) een aantal onderwerpen aan de orde gesteld. In die 

brief wordt onder meer aan de orde gesteld: de juridische verhouding met de bank en met name de 

in dat kader al dan niet overeengekomen borgstellingen, de vordering van (…), (het bestaan van) de 

steunvorderingen bij de faillissementsaanvraag, de activa (claims, aandelen, onroerend goed, 

meubilair), het aanbieden van een akkoord en de opheffing van het faillissement. Bij e-mail van (…) 

heeft Verzoeker vastgesteld geen reactie te hebben ontvangen van de Curator. Op dezelfde dag heeft 

Verzoeker zich daarover beklaagd bij de rechter-commissaris.  

 

De Curator heeft bij brief van (…) een inhoudelijke reactie toegezonden aan Verzoeker op de brief 

van Verzoeker van (…). De Curator stelt ook overigens de rechter-commissaris te hebben bericht 

naar aanleiding van de voornoemde klacht van (…), maar daarvan blijkt niet in het dossier. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Verzoeker heeft verzocht de volgende gedragingen van de Curator te toetsen, welke gedragingen 

zich toespitsen op de volgende specifieke deeldossiers: 

a. De bank (…) 

De vorderingen van de bank betreffen een drietal borgstellingen. Deze borgstellingen hebben 

(mede) gediend ter onderbouwing van de aanvraag van het faillissement van Verzoeker. 

Verzoeker heeft de Curator gewezen op onjuistheden in de onderliggende documentatie en op de 

mogelijke vervalsing van handtekeningen, waardoor de vorderingen onvoldoende onderbouwd 

zouden zijn. Verzoeker verwijt de Curator -kort gezegd- passiviteit. Naar het oordeel van het 

Panel ontbeert dit verwijt echter voldoende feitelijke grondslag, nu Verzoeker op geen enkele 

wijze aannemelijk heeft gemaakt dat de Curator beschikt over een dossier om te ageren jegens 

de bank, nog los van de omstandigheid dat een verificatievergadering nog niet aan de orde is. 

b. (…) 

In dit dossier procedeert Verzoeker als gefailleerde buiten bezwaar van de boedel. Verzoeker 

vraagt de Curator een oordeel te vormen over dit dossier, maar de Curator heeft naar zijn inzicht 

onvoldoende concrete aanknopingspunten op grond waarvan een boedelbelang zou bestaan voor 



het overnemen van de procedure. Naar het oordeel van het Panel wordt het op zichzelf door de 

Curator goed gemotiveerde standpunt door Verzoeker onvoldoende gemotiveerd bestreden.  

c. Steunvorderingen 

Verzoeker meent dat de aanvrager van het faillissement niet-bestaande steunvorderingen heeft 

opgevoerd bij het verzoek tot faillietverklaring. Naar het oordeel van het Panel staat op grond van 

de stukken in het dossier en hetgeen partijen tijdens de mondelinge behandeling hebben 

verklaard, voldoende feitelijk vast dat de steunvorderingen – in ieder geval een aantal daarvan – 

juridisch onherroepelijk vaststaan. Hierbij merkt het Panel op dat de voor de beslissing tot 

faillietverklaring vereiste pluraliteit reeds bleek uit het faillissementsrekest. 

d. Claim (…) en (…) 

De Curator bestrijdt te beschikken over een compleet dossier, op basis waarvan het besluit zou 

moeten worden genomen de mogelijkheden van een procedure te onderzoeken c.q. daadwerkelijk 

een procedure te starten. Ook hier geldt dat naar oordeel van het Panel Verzoeker geen nadere 

feitelijke onderbouwing verstrekt heeft op grond waarvan de Curator in dezen enigerlei actie zou 

moeten ondernemen.  

e. (…) 

De aandelen van deze vennootschap, zo staat onbetwist tussen partijen vast, vallen in het 

faillissement. Eveneens staat vast dat Verzoeker werkzaamheden heeft verricht voor deze 

vennootschap, waarvan hij zelf de aandelen houdt, of in ieder geval de zeggenschap daarover 

uitoefent. De Curator is van mening dat voor deze werkzaamheden een redelijke vergoeding aan 

Verzoeker moet worden betaald en dat die vergoeding (ten dele) in de boedel dient te vloeien. 

Verzoeker meent dat het ondernemingsresultaat de betaling van een redelijk loon, waarvan een 

deel kan dienen om aan de boedel af te dragen, niet kan dragen. Verzoeker stelt tijdens de 

mondelinge behandeling dat de activiteiten van de vennootschap zouden zijn gestaakt. Naar het 

oordeel van het Panel handelt de Curator in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting 

door van de vennootschap c.q. van Verzoeker te verlangen dat een redelijk loon wordt vastgesteld 

op grond waarvan een afdracht aan de boedel dient te worden gedaan. Verzoeker heeft op de 

mondelinge behandeling erkend werkzaamheden te verrichten (het verlenen van advies), al dan 

niet in loondienst van de vennootschap. Het Panel meent dat de Curator op begrijpelijke gronden 

onderzoekt doet naar en aanspraak maakt op de betaling van een redelijk loon. 

f. Onroerend goed (…) 

Ter zitting is gebleken dat het woonhuis inmiddels verkocht is en dat omtrent de afwikkeling 

hiervan geen bezwaren meer bestaan. 

g. Vermeende rechten op de klassieke auto 

Het Panel heeft vastgesteld dat juridisch is komen vast te staan dat de eigendomsrechten van de 

auto behoren tot de boedel. Naar het oordeel van het Panel dient derhalve in dit kader aan het 

bezwaar van Verzoeker dat dit anders zou kunnen zijn, geen gewicht te worden toegekend. De 

auto vertegenwoordigt een substantiële waarde en het optreden van de Curator past binnen de 

wettelijke taak van de Curator en niet is gebleken dat de Curator hier enige gedragsregel schendt. 

h. Meubilair 

Over de vraag of het meubilair in de woning van Verzoeker behoort tot de faillissementsboedel 

bestaat discussie. Het Panel is van oordeel dat de Curator als een goed curator handelt door een 

onderzoek in te stellen naar de eigendomsrechten met betrekking tot het meubilair en zich ook 



terecht inspant, vanuit de premisse dat het meubilair in de boedel valt, deze te gelde te maken. 

Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat het meubilair kennelijk een substantiële waarde 

vertegenwoordigd, hetgeen ook niet door Verzoeker is weersproken.. 

i. Akkoord 

Het is niet gebleken dat de Curator de aanbieding van een akkoord door Verzoeker zou frustreren 

of anderszins zou ontmoedigen. Het is aan Verzoeker zelf om een akkoord aan te bieden. 

j. Opheffing wegens toestand van de boedel 

Vaststaat dat activa nog te gelde dienen te worden gemaakt en dat de afwikkeling van de 

werkzaamheden van de Curator door het optreden van Verzoeker – op zijn zachtst gezegd - niet 

wordt bespoedigd. Dat de Curator van mening is dat opheffing van het faillissement wegens de 

stand van de boedel thans niet opportuun is, begrijpt het Panel. 

 

Gelet op het voorgaande stelt het Panel vast dat de getoetste gedragingen van de Curator geen strijd 

opleveren met de in dezen in acht te nemen toetsingscriteria. 

 

Beslissing: 

Het Panel acht de getoetste gedragingen van de Curator in overeenstemming met de INSOLAD 

Gedragsregels. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 16 mei 2017) 

 


