
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2018, 1 

Met mondelinge behandeling. 

 

De Toetsingscommissie neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Aan de vastgoedvennootschap [ … ] (hierna: “[ … ]”) is op [ … ] voorlopige surseance van betaling 

verleend. Op [ … ] is het faillissement uitgesproken. De Bewindvoerder was eerst bewindvoerder in 

de surseance van betaling en later curator in het faillissement. [ … ] was onderdeel van een groep 

met een grote vastgoedportefeuille die was verhypothekeerd.  

 

De Bewindvoerder heeft met de hypotheekhouder afspraken gemaakt over het verkooptraject van 

de activa in [ ... ] (een pand) en de activa in andere rechtspersonen uit de groep waar [ ... ] deel 

van uitmaakte. Deze afspraken hielden onder meer in dat een projectmakelaar was aangesteld, die 

bij elk te verkopen pand samenwerkte met een lokale makelaar.  

 

De ingeschakelde lokale makelaar was bij het pand van [ ... ] waarop Verzoekster een bieding 

uitbracht [ … ] (verder: de “Verkoopmakelaar”). Aankoopmakelaar voor Verzoekster was [ … ] 

(verder: de “Aankoopmakelaar”). Verzoekster heeft in totaal drie biedingen uitgebracht, te weten:  

 Op [ … ] een eerste (niet onvoorwaardelijke) bieding van € [ … ],= uitgebracht per e-mail bij de 

Verkoopmakelaar.  

 Op [ … ]  een tweede (eveneens niet onvoorwaardelijke) bieding van € [ … ],= per e-mail bij de 

Verkoopmakelaar.  

 

De Verkoopmakelaar heeft op [ … ] per e-mail aan de Aankoopmakelaar laten weten dat Verzoekster, 

als zij haar bieding zou willen verhogen, onder andere rekening moest houden met het feit dat de 

bieding onvoorwaardelijk moest zijn.  

 

Op [ … ] heeft Verzoekster een derde bieding van € [ … ],= uitgebracht. Die bieding is, in afwijking 

van de eerste twee biedingen, rechtstreeks aan de Bewindvoerder gericht en op de volgende 

manieren verzonden: 

 Per aangetekende brief aan het postbusnummer van het kantoor van de Bewindvoerder. Die brief 

is in de postbus bezorgd op [ … ] om [ … ] en daardoor eerst op [ … ] op het kantoor van de 

Bewindvoerder ontvangen.  

 Per e-mail op het algemene kantooradres van het kantoor van de Bewindvoerder.  

 Per e-mail op het e-mailadres van de Bewindvoerder op [ … ] om [ … ] uur.  

 Per e-mail op het algemene kantooradres van het voormalige kantoor van de Bewindvoerder op 

[ … ] om [ … ] uur.  

 

Op [ … ] hebben de hypotheekhouder en de projectmakelaar bepaald dat als zij niet voor [ … ] om [ 

… ] uur een bieding hadden ontvangen die hoger was dan de reeds ontvangen bieding van € [ … ],=, 

exclusiviteit aan een andere geïnteresseerde partij zou worden geboden. Die exclusiviteit is 

vervolgens geboden aan een andere geïnteresseerde partij.  



 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoekster beklaagt zich erover dat zij op [ … ] een bieding heeft gedaan bij de Bewindvoerder, op 

een pand dat tot de boedel behoorde, die ten onrechte niet in behandeling is genomen.  

 

Verzoekster voert aan dat de Aankoopmakelaar zou hebben gezegd dat de Verkoopmakelaar zou 

hebben aangegeven dat een bieding rechtstreeks bij de Bewindvoerder zou kunnen worden 

uitgebracht.  

 

Reactie en toelichting van de Bewindvoerder: 

Op [ … ] heeft de hypotheekhouder in overleg met de projectmakelaar bepaald dat als zij niet voor 

[ … ] uur een hogere bieding zou ontvangen, in exclusiviteit onderhandeld kon worden met de 

geïnteresseerde partij die alsdan het hoogste bod had uitgebracht.  

 

De Verkoopmakelaar heeft de Bewindvoerder laten weten dat hij niet aan de Aankoopmakelaar zou 

hebben laten weten dat een bieding rechtstreeks bij de Bewindvoerder zou kunnen worden 

uitgebracht.  

 

De Bewindvoerder voert aan dat Verzoekster haar bieding in weerwil van de overeengekomen en tot 

dan toe gebruikte communicatiekanalen heeft ingediend bij de verkeerde persoon, waardoor die niet 

voor [ … ] door de hypotheekhouder en projectmakelaar was ontvangen. Op [ … ] is de bieding van 

Verzoekster door een medewerker van de bewindvoerder, bij afwezigheid van de bewindvoerder 

wegens vakantie, doorgestuurd aan de projectmakelaar. De bewindvoerder heeft daarnaast 

aangegeven dat hij er niet van op de hoogte was dat er op [ … ] een termijn zou verlopen; hij was 

niet (actief) betrokken bij de biedprocedure. 

 

Overigens voert de bewindvoerder aan dat de bieding ook bij tijdige ontvangst niet geaccepteerd zou 

zijn, omdat deze niet voldeed aan de voorwaarden.  

  



Overwegingen en motivering van de beslissing: 

De Toetsingscommissie acht aannemelijk dat Verzoekster wist dat biedingen bij de Verkoopmakelaar 

moesten worden uitgebracht. Haar eerste twee biedingen zond Verzoekster immers ook aan de 

Verkoopmakelaar. Door de bieding desondanks aan de Bewindvoerder (bovendien zonder afschrift 

aan de Verkoopmakelaar) te sturen, heeft Verzoekster afgeweken van de gebruikelijke 

communicatiekanalen, zodat zij daarmee het risico heeft genomen dat de bieding niet direct en/of 

tijdig bij de Verkoopmakelaar, projectmakelaar en hypotheekhouder zou worden ontvangen.  

 

De Toetsingscommissie is van oordeel dat de Bewindvoerder op [ … ] niet bedacht had hoeven te 

zijn op de mogelijke rechtstreekse ontvangst van een bieding en de noodzaak om na ontvangst 

terstond een en ander te verwerken. De Bewindvoerder had immers zelf geen biedtermijn gesteld. 

Dit zou slechts anders kunnen zijn indien de Verkoopmakelaar zou hebben gezegd dat Verzoekster 

zijn bieding rechtstreeks bij de Bewindvoerder kon indienen. Dat een dergelijke toezegging is gedaan, 

is echter niet gebleken.  

 

Gelet op het voorgaande acht de Toetsingscommissie de handelingen van de Bewindvoerder niet in 

strijd met de Praktijkregels voor curatoren.  

 

Ten overvloede overweegt de Toetsingscommissie dat er geen algemene regel is die inhoudt dat een 

curator of bewindvoerder steeds binnen 24 uur een e-mailbericht moet hebben gelezen en verwerkt. 

Dat kan anders zijn in die gevallen dat de curator of bewindvoerder zelf op de hoogte is van het 

sluiten van een biedtermijn waarbinnen biedingen op zijn e-mailadres kunnen worden uitgebracht.  

 

Het verweer dat de bieding overigens niet acceptabel was omdat het geen duidelijk verwoorde 

onvoorwaardelijke bieding betrof en ook overigens niet aan een aantal met bieder gecommuniceerde 

voorschriften - zoals onvoorwaardelijke acceptatie van de voorgeschreven koopovereenkomst - 

voldeed, kan verder onbesproken blijven.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie acht de aan zijn oordeel onderworpen gedraging van de Bewindvoerder niet 

in strijd met de Toetsingscriteria van artikel 2 lid 1 van het Reglement Toetsingscommissie INSOLAD 

2015. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 3 januari 2018) 


