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Met mondelinge behandeling. 

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoeker is failliet verklaard met aanstelling van de Curator als curator. Het toetsingsverzoek 

bestaat uit verschillende onderdelen.   

 

Ten eerste beklaagt Verzoeker zich erover dat de Curator een door Verzoeker voor zijn faillissement 

ten laste van een derde gelegd conservatoir op een onroerende zaak lichtvaardig heeft doorgehaald. 

Deze doorhaling heeft met toestemming van de rechter-commissaris plaatsgevonden, maar de 

Curator heeft niet met Verzoeker gedeeld dat hij toestemming van de rechter-commissaris had om 

aan doorhaling mee te werken. Verder zou de ontvangen boedelbijdrage niet in het financieel verslag 

zijn verwerkt en heeft de Curator het taxatierapport niet aan Verzoeker verstrekt. 

  

Ten tweede beklaagt Verzoeker zich erover dat de Curator na afwikkeling van het faillissement 

weigert door hem gevoerde correspondentie met crediteuren te verstrekken. Verzoeker is van 

mening dat hij belang had bij ontvangst van deze correspondentie in verband met het aanbieden van 

een minnelijk akkoord.  

 

Ten derde beklaagt Verzoeker zich erover dat hij geen (althans eerst achteraf) afschriften van de 

faillissementsverslagen zou hebben ontvangen. Het eerste en derde faillissementsverslag heeft 

Verzoeker van de Curator ontvangen nadat hij daarom verzocht had. Het tweede 

faillissementsverslag is niet aan Verzoeker verzonden. Het vierde faillissementsverslag is niet al 

direct na het uitbrengen daarvan aan Verzoeker gezonden. 

 

Reactie en toelichting van de curator: 

De Curator voert aan dat Verzoeker niet-ontvankelijk moet worden verklaard, omdat de klacht reeds 

zou zijn voorgelegd aan de rechter-commissaris in het faillissement. Ten aanzien van het tweede 

onderdeel van de klacht voert de Curator aan dat dit ziet op handelen in de periode dat het 

faillissement al was geëindigd en de Curator dus niet meer in hoedanigheid van curator handelde. 

Volgens de Curator zou dit onderdeel van de klacht ook daarom niet-ontvankelijk moeten worden 

verklaard.  

 

Ten aanzien van het eerste onderdeel voert de Curator aan dat hij het beslag heeft doorgehaald 

nadat hij constateerde dat het beslag geen waarde had, omdat geen sprake was van overwaarde op 

de onroerende zaak. Uit een taxatierapport was gebleken dat sprake was van een onderhandse 

waarde van € [ … ] en een executiewaarde van € [ … ]. Daarnaast bleek dat voor de beslaglegging 

een drietal hypotheken ter hoogte van samen € [ … ],= op de onroerende zaak was gevestigd. De 

Curator heeft daarom met toestemming van de rechter-commissaris meegewerkt aan doorhaling van 

het beslag tegen een boedelbijdrage. De Curator heeft het feit dat hij toestemming had verkregen 

van de rechter-commissaris niet met Verzoeker gedeeld. De Curator voert aan dat door zijn 



medewerking in ieder geval enig actief voor de gezamenlijk crediteuren is gegenereerd en dat hij 

geen afstand heeft gedaan van enige vordering van Verzoeker op de derde. Het feit dat de 

boedelbijdrage niet terug te vinden is in het faillissementsverslag verklaart de Curator doordat deze 

eerst na de laatste verslagperiode zou zijn ontvangen. De Curator heeft tijdens de mondelinge 

behandeling toegezegd het taxatierapport aan de Toetsingscommissie en aan Verzoeker te 

verstrekken.  

 

Ten aanzien van de tweede klacht voert de Curator aan dat hij in eerste instantie de crediteurenlijst 

met NAW-gegevens en afschrift van de standaardbrief aan crediteuren aan Verzoeker ter beschikking 

heeft gesteld. Daarna heeft de Curator Verzoeker uitgenodigd om bij hem op kantoor de 

correspondentie in te zien. Uiteindelijk heeft de Curator kosteloos een kopie van alle correspondentie 

aan Verzoeker gezonden.  

 

Ten aanzien van de derde klacht voert de Curator aan dat hij het eerste en derde 

faillissementsverslag op verzoek van Verzoeker heeft toegestuurd. Van het tweede 

faillissementsverslag heeft de curator aan Verzoeker laten weten dat alles wat in dit tweede 

faillissementsverslag stond ook in het derde faillissementsverslag was terug te lezen. Het vierde 

faillissementsverslag is aan Verzoeker gestuurd. De Curator heeft in zijn reactie van [ … ] laten weten 

dat hij geen valide verklaring heeft waarom het tweede faillissementsverslag niet aan Verzoeker is 

gestuurd. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid overweegt de Toetsingscommissie het volgende. 

De Toetsingscommissie heeft niet vastgesteld dat over de gedragingen die onderwerp zijn van het 

onderhavige toetsingsverzoek reeds is geklaagd bij de rechter-commissaris of een andere 

(toezichthoudende of rechtsprekende) instantie die meer geëigend zou zijn om hierover te beslissen.  

Ten aanzien van het ontvankelijkheidsverweer bij het tweede onderdeel van het toetsingsverzoek 

oordeelt de Toetsingscommissie dat informatieverschaffing door de Curator aan de gefailleerde na 

afwikkeling van het faillissement ook getoetst kan worden, omdat dit in dit geval beschouwd kan 

worden als werkzaamheden die voldoende rechtstreeks voortvloeien uit de aanstelling als curator.  

 

Ten aanzien van het eerste onderdeel overweegt de Toetsingscommissie als volgt. Onweersproken 

is dat de Curator zich geconfronteerd zag met een gefailleerde die veel correspondentie aan hem 

richtte en een groot aantal procedures entameerde. Desondanks blijft van belang dat de Curator 

Verzoeker informeert over zaken die voor Verzoeker van belang zijn. De Toetsingscommissie is van 

oordeel dat de Curator Verzoeker had behoren te informeren over de van de rechter-commissaris 

verkregen toestemming om aan doorhaling van het beslag mee te werken. De achtergrond hiervan 

is dat de Curator op grond van art. 1.1 van de Praktijkregels voor Curatoren (“Praktijkregels”) zich 

ook moet laten leiden door “andere belangen die een curator zich mede behoort aan te trekken”. In 

dit geval is dat (mede) het belang van gefailleerde, Verzoeker. In het geval Verzoeker was 

geïnformeerd over de verkregen toestemming, dan was Verzoeker immers in staat geweest 

daartegen eventueel hoger beroep in te stellen. Het voorgaande klemt te meer nu Verzoeker, 

gefailleerde, een natuurlijke persoon is en het handelen van de Curator voor Verzoeker ook na zijn 



faillissement gevolgen kan hebben. De Toetsingscommissie acht dit deel van de klacht dan ook 

gegrond. 

  

Het tweede onderdeel van de klacht verklaart de Toetsingscommissie ongegrond, omdat vast is 

komen te staan dat alle gevraagde informatie kosteloos is verstrekt. 

 

Ten aanzien van het derde onderdeel overweegt de Toetsingscommissie dat de Curator zich had 

horen te gedragen conform de art. 2.2 sub f van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling. Op grond van dit artikel dient een curator een afschrift van ieder 

faillissementsverslag aan de gefailleerde te verstrekken. Dit dient een curator niet enkel op verzoek 

van de gefailleerde, maar steeds uit zichzelf, te doen. Van deze richtlijnen kan in bijzondere gevallen 

worden afgeweken. De Curator heeft echter niet aangevoerd dat sprake was van bijzondere 

omstandigheden. Door het niet steeds toezenden van een afschrift van de faillissementsverslagen 

aan Verzoeker heeft de Curator niet gehandeld zoals van een zorgvuldig en vakkundig handelend 

Curator mag worden verwacht. De Toetsingscommissie acht het handelen derhalve strijdig met art. 

1.1 van de Praktijkregels voor Curatoren. 

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart het Toetsingsverzoek ontvankelijk. De Toetsingscommissie oordeelt 

dat het eerste en derde onderdeel van de klacht gegrond zijn. De Toetsingscommissie oordeelt dat 

het tweede onderdeel van de klacht ongegrond is.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 12 januari 2018) 

 


