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Met mondelinge behandeling. 

 

Op (…) heeft de Curator een brief aan een B.V. van Verzoeker gestuurd in verband met een 

overboeking van EUR (…) aan die B.V. op ( … ). De Curator heeft in die brief gevraagd onderliggende 

stukken te verstrekken waaruit de grondslag van die betaling blijkt. Op die brief was nog niet 

gereageerd toen de Curator het eerste faillissementsverslag uitbracht. De Curator heeft geen andere 

contactpogingen gedaan.  

 

In het eerste faillissementsverslag van ( … ) heeft de Curator opgenomen:  

“Een bedrag van € (…) is overgeboekt naar de rekening van (…). (…) worden in verband gebracht 

met grote oplichtingszaken waarbij ook betrokken is “meesteroplichter” (…).” 

 

Al voor het faillissement waren artikelen in de media verschenen waarin te lezen valt dat Verzoeker 

in verband wordt gebracht met zaken waarbij de genoemde derde betrokken is. Verzoeker is actief 

in de lokale politiek.  

 

Standpunt Verzoeker 

Verzoeker stelt niet, anders dan als slachtoffer, betrokken te zijn bij voornoemde oplichtingszaken. 

Verzoeker is van mening dat de curator zonder nader onderzoek standpunten omtrent haar persoon 

uit de media heeft overgenomen en dat de curator dit niet had mogen doen vanwege de mogelijke 

schadelijke gevolgen voor Verzoeker. Dit klemt te meer, aldus Verzoeker, nu derden (waaronder 

collega politici) meer waarde hechten aan mededelingen van de Curator in een faillissementsverslag 

dan aan de mededelingen van journalisten in hun artikelen.  

 

Bovendien is Verzoeker van mening dat de Curator haar niet met naam en toenaam had mogen 

noemen.  

 

Standpunt Curator: 

De Curator geeft aan dat hij op het moment van uitbrengen van het eerste verslag alleen wist dat € 

(…) was overgeboekt naar een B.V. van Verzoeker en dat een brief waarin nadere inlichtingen 

gevraagd zijn over die betaling onbeantwoord is gebleven. De Curator geeft aan dat de bewuste 

passage is gebaseerd op artikelen in de media, mededelingen van de bestuurder van (…) en dat 

navraag is gedaan bij de gemeente waar Verzoeker actief was. De Curator erkent dat hij geen hoor 

en wederhoor heeft toegepast bij het eerste faillissementsverslag ten aanzien van de positie van 

Verzoeker.  

 

De Curator licht toe dat hij de bewuste passage heeft opgesteld, omdat hij een totaalbeeld – dat 

sprake was van een fraudefaillissement - wilde schetsen. Desgevraagd laat de Curator weten dat hij 

dit punt niet heeft voorgehouden aan Verzoeker, onder andere omdat hij geen contactgegevens van 

haar had.  



 

Overwegingen: 

Overeenkomstig het uitgangspunt van Insolad Praktijkregel 5.3 is het panel van oordeel dat 

curatoren zich in het algemeen behoren te onthouden van uitspraken in het openbaar omtrent aan 

personen te verwijten gedragingen indien daaraan geen zorgvuldig onderzoek – met toepassing van 

hoor en wederhoor – vooraf is gegaan.  

  

Indien een curator zich in een openbaar verslag baseert op uitingen in de media dient hij zich er van 

bewust te zijn dat van mededelingen van een curator door derden in de regel meer waarde wordt 

gehecht dan aan mededelingen in de media.  

 

Een curator behoort mede daarom in zijn algemeenheid mededelingen uit de media niet zonder 

onderzoek en hoor en wederhoor over te nemen. In de gevallen waarin hij dat wel doet zal hij dat 

moeten doen met bronvermelding, zodanig dat lezers duidelijk wordt dat de mededeling niet is 

gebaseerd op eigen onderzoek of vaststellingen van de curator. Ook zal hij daarbij de kanttekening 

dienen te maken dat er nog geen sprake is van eigen onderzoek en/of hoor en wederhoor. 

 

Het panel is van oordeel dat leden van de vereniging in het algemeen bovenstaande uitganspunten 

in acht zullen moeten nemen.  

 

In het onderhavige geval doen zich evenwel bijzondere omstandigheden voor:  

 

a. Verzoeker heeft zelf erkend een zakenrelatie te hebben (gehad) met de heer (…) , wiens reputatie 

als “meesteroplichter” geacht kan worden van algemene bekendheid te zijn; 

b. Verzoeker heeft uit de in het onderhavige faillissement vastgestelde oplichtingsaffaire (kwestie 

…) een bedrag van € (…) in een van haar vennootschappen ontvangen.  

c. Verzoeker laat zakelijke vragen omtrent haar rol in de betreffende affaire en de ontvangst van 

het betreffende bedrag zonder nadere toelichting onbeantwoord, daarmee de schijn van 

betrokkenheid onvoldoende met een heldere toelichting en feiten weersprekend.  

  

Deze feiten maken tezamen genomen nog juist acceptabel dat de Curator de onderhavige mededeling 

in zijn verslag heeft opgenomen, met de kanttekening dat het beter was geweest indien hij dat met 

bronvermelding gedaan zou hebben.  

  

De feiten laten tenslotte de plicht van Verzoeker de zakelijke vragen van de Curator te beantwoorden 

onverlet. Indien het onderzoek van de Curator – na toepassing van hoor en wederhoor – uiteindelijk 

tot de conclusie leidt dat Verzoeker al dan niet in verband staat met oplichtingszaken, rust op hem 

de plicht na afronding van zijn onderzoek daarover nadere mededelingen in zijn verslag op te nemen 

die – dan – overeenstemmend met de door hem zelf vastgestelde feiten, voor zover deze het 

gebruikte citaat nuanceren.  

  

Beslissing:  



Onder voornoemde bijzondere omstandigheden van het geval is het panel van oordeel dat de Curator 

niet in strijd met de in de Praktijkregels voor curatoren neergelegde beginselen heeft gehandeld. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 15 juni 2017) 


