
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2019/1 

Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

Op [ … ] hebben Verzoekers een Toetsingsverzoek ingediend dat betrekking heeft op gedragingen 

van Curatoren. Curatoren hebben, daartoe uitgenodigd op [ … ], een inhoudelijke reactie ingediend. 

Op [ … ] heeft in Utrecht een mondelinge behandeling plaatsgevonden waarbij Verzoekers en 

Curatoren aanwezig waren. Verzoekers hebben hun Toetsingsverzoek toegelicht aan de hand van 

een “Pleitnota/spiegelsessie”.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Curatoren zijn in [ … ] aangesteld als curatoren in het faillissement van [ … ] (verder: “[ … ] ”). Op 

dat moment was [ … ] verwikkeld in een aantal juridische procedures tegen onder meer de oud-

aandeelhouders, onder wie Verzoekers, en tegen de voormalig accountant van [ … ]. Aan die 

procedures ligt een verschil van inzicht tussen Verzoekers en de heer [ … ], voormalig bestuurder 

van [ … ], en zijn vennootschap [ … ] B.V. ten grondslag. 

 

In de procedure tegen de oud-aandeelhouders, met onder meer de heer [ … ] en zijn vennootschap 

[ … ] B.V. als eisers, is kort na het uitspreken van het faillissement vonnis gewezen. In de procedure 

tegen de voormalig accountant moest nog een comparitie plaatsvinden.  

 

Curatoren hebben de lopende procedures overgenomen en hebben ook hoger beroep ingesteld tegen 

het vonnis van de rechtbank in de procedure tegen de oud-aandeelhouders. De verwachting is dat 

op korte termijn hierin arrest zal worden gewezen. Tegen de voormalig accountant liep een 

schadestaatprocedure. Die schadestaatprocedure wordt door partijen voortgezet in arbitrage.  

 

Curatoren hebben gesteld dat de heer [ … ] in al deze procedures een bron van informatie is voor 

Curatoren. Curatoren zouden volgens Verzoekers de standpunten van de heer [ ... ] volgen zonder 

open te staan voor argumenten en informatie van Verzoekers. Daarnaast zouden Curatoren nalaten 

hun pijlen te richten op de heer [ ... ]. 

 

In dit licht verwijten Verzoekers de Curatoren:  

1) dat Curatoren niet integer hebben gehandeld, door geen aangifte tegen de heer [ ... ] te doen, te 

hebben gelogen in rechtszaken, wisselende standpunten in te nemen (over de toestand van de 

administratie), niets te doen tegen overboekingen door [ … ] B.V. aan de heer [ ... ], buitensporig 

te declareren en valse beschuldigingen te uiten; 

2) dat Curatoren niet objectief en onafhankelijk zijn, door alleen op informatie van de heer [ ... ] af 

te gaan en een onjuist beeld te schetsen in faillissementsverslagen; 

3) dat Curatoren niet de vereiste zorgvuldigheid in acht hebben genomen en onjuiste mededelingen 

aan de rechter-commissaris zouden hebben gedaan; 

4) dat Curatoren geen stappen tegen de heer [ ... ] hebben ondernomen;  



5) Dat Curatoren niet vakkundig hebben gehandeld, omdat zij relevante feiten niet boven tafel 

krijgen.  

 

Reactie en toelichting van de curatoren: 

Curatoren hebben aangevoerd dat de geschillen in de kern over een mislukte overname gaan. De 

belangrijkste procedure vinden Curatoren de procedure tegen de voormalig accountant. In dat 

geschil loopt nu arbitrage over de omvang van de schade. 

 

Curatoren erkennen dat zij met de heer [ ... ] en [ ... ] B.V. op een lijn zitten in de lopende 

procedures. Veel informatie wordt door de heer [ ... ] aangeleverd. Curatoren geven aan dat zij met 

[ ... ] B.V. en de heer [ ... ] een gezamenlijk belang hebben om veroordelingen van zowel de oud-

aandeelhouders als de accountant te krijgen, maar dat de belangen als het gaat om het verdelen 

van de mogelijke opbrengsten tegenstrijdig zijn. Dat heeft eerder ook in de weg gestaan aan het 

bereiken van een schikking met de voormalig accountant (en zijn verzekeraar). 

 

Ten aanzien van het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid stellen Curatoren dat de heer [ 

... ] vooralsnog niet aansprakelijk is gesteld. Hij biedt geen verhaal. Daardoor is het niet zinvol hier 

tijd in te steken. Het voormalige huis van de heer [ ... ] is inmiddels executoriaal verkocht. Daarbij 

zou een restschuld van enkele honderdduizenden euro’s zijn overgebleven. Het ondernemen van 

actie tegen de heer [ ... ] zou een verstorend effect op de lopende procedures kunnen hebben. 

Wanneer op enig moment aanspraken ontstaan van [ ... ] B.V. en/of de heer [  ... ] uit hoofde van 

de lopende procedures, zullen Curatoren alert zijn en zo nodig actie nemen. Ze zullen er tevens zorg 

voor dragen dat mogelijke vorderingen op [ ... ] B.V. en/of de heer [ ... ] niet verjaren. 

 

Ten aanzien van de rekening-courantvordering op [ ... ] B.V. lichten Curatoren toe dat het bestaan 

hiervan niet betekent dat dit bedrag daadwerkelijk is onttrokken aan [ ... ]. Deze rekening-

courantvordering is voornamelijk opgebouwd uit proceskosten die ten laste van [ ... ] zijn gebracht. 

 

De door Curatoren bestede uren zien volgens Curatoren ook op uren van kantoorgenoten. De totalen 

betreffen dus niet enkel hun eigen uren. Volgens Curatoren maken ook de andere partijen die zijn 

betrokken hoge kosten. Het is nog moeilijk een kwalificatie aan de bestede uren te geven, omdat het 

resultaat van de inspanningen nog niet bekend is. Dat zal eerst zo zijn als de uitkomst van de 

procedures bekend is. De rechtbank is de instantie om uiteindelijk het salaris van Curatoren vast te 

stellen.  

 

Curatoren hebben toegelicht dat zij geen afspraken met de heer [ ... ] hebben gemaakt over 

eventuele vorderingen op hem. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Ten aanzien van het eerste onderdeel van het Toetsingsverzoek, dat Curatoren niet integer hebben 

gehandeld, overweegt de Toetsingscommissie als volgt.  

 



Het eerste subonderdeel van het eerste onderdeel is dat Curatoren hebben gelogen in rechtszaken 

of valse beschuldigingen hebben gedaan. Daarvan is niet gebleken.  

 

Het tweede subonderdeel betreft het al dan niet doen van aangifte tegen de heer [ ... ]. De 

Toetsingscommissie oordeelt dat Curatoren op dit vlak een ruime beleidsvrijheid hebben. Niet is 

gebleken dat Curatoren de grenzen van die beleidsvrijheid hebben overschreden. 

 

Het derde subonderdeel betreft de hoogte van het salaris van de Curatoren. De Toetsingscommissie 

is niet de instantie die oordeelt over de hoogte van het salaris van de Curatoren. 

 

Het vierde subonderdeel ziet op betalingen van [ ... ] B.V. aan de heer [ ... ]. Dit is een kwestie die 

zich buiten het bereik van Curatoren afspeelt. 

 

Het vijfde subonderdeel ziet op wisselende standpunten over de toestand van de administratie. Het 

staat Curatoren vrij eerder ingenomen standpunten te herzien, bijvoorbeeld op grond van 

voortschrijdend inzicht.  

 

Het voorgaande in aanmerking genomen, zal de Toetsingscommissie het eerste onderdeel ongegrond 

verklaren.  

 

Ten aanzien van het tweede onderdeel van het Toetsingsverzoek, dat Curatoren niet objectief en 

onafhankelijk zouden zijn, overweegt de Toetsingscommissie als volgt. Curatoren hebben voldoende 

duidelijk gemaakt dat zij niet alleen op informatie van de heer [ ... ] zijn afgegaan. Curatoren hebben 

toegelicht dat sprake is van gezamenlijke belangen bij Curatoren en de heer [ ... ]. Uit de wijze 

waarop Curatoren zich in onder meer de openbare verslagen hebben uitgelaten, blijkt volgens de 

Toetsingscommissie niet dat sprake is van niet objectief of niet onafhankelijk handelen van 

Curatoren. Het gegeven dat Curatoren stelling nemen in de procedures tegen Verzoekers, maakt dat 

niet anders. Een mogelijke aansprakelijkheid van Verzoekers jegens Curatoren en/of de heer [ ... ] 

maakt nog niet dat Curatoren hun mogelijke aanspraken jegens de heer [ ... ] en/of [ ... ] B.V. 

daarmee prijsgeven. Het voorgaande in aanmerking genomen, zal de Toetsingscommissie het tweede 

onderdeel ongegrond verklaren. 

 

Ten aanzien van het derde onderdeel van het Toetsingsverzoek, dat Curatoren niet de vereiste 

zorgvuldigheid in acht zouden hebben genomen en onjuiste mededelingen aan de rechter-

commissaris zouden hebben gedaan, overweegt de Toetsingscommissie dat het haar niet is gebleken 

dat dit het geval is. De Toetsingscommissie zal ook dit onderdeel ongegrond verklaren.  

 

Ten aanzien van het vierde onderdeel van het Toetsingsverzoek, dat Curatoren geen stappen tegen 

de heer [ ... ] hebben ondernomen, overweegt de Toetsingscommissie als volgt. Curatoren hebben 

toegelicht dat vooralsnog niet van verwijtbaar onzorgvuldig handelen van de heer [ ... ] is gebleken. 

De Curatoren houden de mogelijkheid nog open dat hun oordeel hieromtrent zal worden bijgesteld 

door nader onderzoek, zij waken ervoor dat potentiële vorderingen zullen verjaren. Daarnaast geldt 

dat de heer [ ... ] geen verhaal biedt. Wanneer de heer [ ... ] en/of [ ... ] B.V. aanspraak kunnen 



maken op gelden uit hoofde van de thans lopende procedures, zullen Curatoren hier afdoende alert 

op zijn, zeker in geval in de tussentijd van verwijtbaar onzorgvuldig handelen zal zijn gebleken, dan 

wel wanneer Curatoren uit willekeurig welke andere rechtsgrond vorderingen zullen hebben op de 

heer [ ... ] en/of [ ... ] B.V.  De Toetsingscommissie is van oordeel dat de Curatoren ook op dit vlak 

een ruime beleidsvrijheid hebben. De Curatoren hebben afdoende toegelicht op welke wijze zij aan 

de beleidsvrijheid invulling hebben gegeven. Uit die toelichting blijkt niet dat zij de grenzen van die 

vrijheid te buiten zijn gegaan. De Toetsingscommissie zal het vierde onderdeel dan ook ongegrond 

verklaren. 

 

Ten aanzien van het vijfde onderdeel van het Toetsingsverzoek, dat curatoren niet vakkundig hebben 

gehandeld, overweegt de Toetsingscommissie dat de Curatoren hebben toegelicht dat het onderzoek 

naar de heer [ ... ] nog niet is afgerond. Definitieve conclusies vallen derhalve nog niet te trekken. 

De Toetsingscommissie ziet ten aanzien van de naar voren gebrachte feiten en stellingen geen gebrek 

aan vakkundigheid bij de Curatoren en zal het vijfde onderdeel ongegrond verklaren.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart het Toetsingsverzoek op alle onderdelen ongegrond.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 11 januari 2019) 

 


