
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2019/6 

Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

Op [ … ] heeft Verzoeker een toetsingsverzoek ingediend dat betrekking heeft op gedragingen van 

het INSOLAD-lid (verder: de curator). De curator heeft daartoe uitgenodigd op [ … ] een reactie 

ingediend. 

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Het toetsingsverzoek heeft - samengevat – de volgende twee gedragingen van de curator tot 

onderwerp: 

a. de handelswijze van de curator in het kader van zijn onderzoek naar de oorzaken van het 

faillissement en de aansprakelijkheidsstelling van Verzoeker door de curator zonder deugdelijke 

grondslag; 

b. de onvoldoende objectieve en onafhankelijke houding van de curator jegens Verzoeker. 

 

Ad a.: De handelswijze van de curator en de aansprakelijkstelling van Verzoeker 

 

Ter toelichting op het verzoek tot toetsing van de sub a gemelde gedraging betoogt Verzoeker - kort 

gezegd - het volgende: 

 

Alvorens een oorzakenonderzoek te beginnen, zou een curator moeten beoordelen of er überhaupt 

aanleiding bestaat om een dergelijk onderzoek te beginnen. Indien er geen sprake is van “kennelijk” 

onbehoorlijke taakvervulling, dan moet de curator die toch onderzoek wil gaan doen steun vinden 

bij de crediteuren, aangezien zij uiteindelijk de kosten voor een onderzoek betalen. Dat heeft de 

curator nagelaten.  

 

De curator heeft (daarnaast) tot op heden verzuimd deugdelijk onderzoek te verrichten naar de 

feiten. Een feitenonderzoek zou gebaseerd moeten zijn op door de curator na te streven beginselen 

als objectiviteit bij oordeelsvorming, onafhankelijkheid, het vooropstellen van de belangen van de 

boedel, zorgvuldigheid, vakkundigheid en doelmatigheid. Het concept onderzoeksrapport van [ … ] 

is het enige rapport dat na het uitspreken van het faillissement bij Verzoeker bekend is. Het rapport 

bevat geen zakelijk relaas van de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid, 

maar een onderzoek naar vermeende onregelmatigheden. De resultaten van het eigen onderzoek 

dat de curator heeft aangekondigd (het rechtmatigheidsonderzoek) zijn nog niet bekend. De door de 

curator aangegeven termijnen waarbinnen het oorzakenonderzoek zou worden afgerond zijn niet 

gehaald. 

 

Op grond van Praktijkregel 5.2 is de curator verplicht om bij het bepalen van de reikwijdte van het 

onderzoek naar de oorzaken van het faillissement zich een oordeel te vormen over alle oorzaken. De 

curator heeft een dergelijk onderzoek niet willen verrichten, maar heeft wel een 



aansprakelijkheidsstelling verstuurd. De curator heeft kennelijk aan [ … ] de opdracht gegeven om 

een onderzoek te doen naar onregelmatigheden in plaats van naar de oorzaken, maar dat kan 

Verzoeker niet controleren, omdat hij geen inzage heeft gekregen in de onderzoeksopdracht van de 

curator aan [ … ].  

 

Verzoeker heeft diverse andere belangrijke gebeurtenissen die van belang zijn in het kader van een 

objectief en onafhankelijk feitenonderzoek naar voren gebracht en vragen gesteld, maar deze vragen 

zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. 

 

Het concept onderzoeksrapport van [ … ] behandelt slechts summier de pre-packfase, maar andere 

mogelijke oorzaken van het faillissement blijven buiten beschouwing. Het handelen van de tijdelijk 

bestuurder noch het optreden van de stille bewindvoerder worden onderzocht. De nadruk ligt 

nagenoeg alleen op het vinden van vermeende onregelmatigheden rondom managementfees.  

 

Verzoeker concludeert dan ook dat de curator niet alleen het beginsel van artikel 1 van de 

Praktijkregels heeft geschonden, maar eveneens de beginselen van artikel 5 van de Praktijkregels. 

In weerwil van deze beginselen heeft de curator drie jaar na het uitspreken van het faillissement 

Verzoeker aansprakelijk gesteld zonder hem in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven op de 

oorzaak van het faillissement en zijn rol daarin. Dit betreft een schending van artikel 5.2 van de 

Praktijkregels.  

 

Eveneens in weerwil van deze beginselen heeft de curator daarnaast Verzoeker aansprakelijk gesteld 

zonder dat hij er kennelijk van overtuigd is dat de betreffende (rechts)persoon ook werkelijk 

aansprakelijk is.  

 
Ad b.: De onvoldoende objectieve en onafhankelijke houding van de curator jegens Verzoeker 

 

Het verzoek tot toetsing van de sub b gemelde gedraging licht Verzoeker – kort gezegd – toe aan de 

hand van een aantal voorvallen die zich in de relatie tussen Verzoeker en de curator hebben 

voorgedaan. Verzoeker noemt in dat verband (i) het verslag van het gesprek van [ … ], (ii) de positie 

van de stille bewindvoerder en de eerste curator, (iii) het niet behartigen van de belangen van de 

boedel en (iv) schending van de redelijke termijn. 

 

Het verslag van het gesprek van [ … ] 

Uit de gang van zaken tijdens en na dat gesprek blijkt dat de curator niet wezenlijk geïnteresseerd 

is in de ervaringen van Verzoeker als bestuurder. Verzoeker wordt duidelijk niet objectief en 

onafhankelijk tegemoet getreden door de curator. 

 

De positie van de stille bewindvoerder en de eerste curator 

Ook het optreden van de stille bewindvoerder en de voorgaande curator (een kantoorgenoot van de 

curator) had onderdeel moeten uitmaken van het oorzakenonderzoek en de curator had zichzelf de 

vraag moeten stellen of hij daartoe wel op een voldoende onafhankelijke en objectieve wijze in staat 

zou zijn. Dat heeft de curator nagelaten. De curator is onvoldoende onafhankelijk om een deugdelijk 



onderzoek te doen naar de feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid. Dat 

blijkt onder meer uit het feit dat de voorgaande curator en de curator vanaf de aanvang van het 

faillissement gebruik maken van de misplaatste constatering van wanbeleid, kennelijk overgenomen 

uit een concept onderzoek van de door de Ondernemingskamer aangestelde enquêteur. Dat 

onderzoek is in de ogen van Verzoeker ondeugdelijk. 

 

De belangen van de boedel worden niet behartigd 

De curator is enerzijds onderzoeker en anderzijds beoogd aanklager en dus gebaat bij een positief 

resultaat van het oorzakenonderzoek. Deze dubbele pet zorgt an sich al voor een belangenconflict 

en van een vooringenomenheid om het gewenste resultaat te bereiken op kosten van de boedel.  

 

Schending redelijke termijn 

De curator is onbehoorlijk traag in het afronden van zijn voormeld onderzoek.  

 

Reactie en toelichting van de curator: 

De curator heeft primair een ontvankelijkheidsverweer gevoerd, welk verweer in drie onderdelen 

uiteenvalt:  

 

1. De verwijten aan het adres van de curator zijn onvoldoende duidelijk. 

2. Voor zover de verwijten wel duidelijk zijn, hebben de daaraan ten grondslag liggende feiten en 

gedragingen zich alle meer dan een jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek tot 

toetsing voorgedaan. 

3. De gedragingen zijn meer geëigend om aan de civiele rechter of aan de rechter-commissaris te 

worden voorgelegd. 

 

Op de toelichting op dit verweer wordt hieronder in het kader van de beoordeling nog ingegaan. 

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

In [ … ] is de vennootschap [ … ] in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. [ … ] 

tot curator. Kort hierna is ook de holdingmaatschappij failliet verklaard. In [ … ] heeft de curator mr. 

[ … ] als curator opgevolgd.  

 

De faillissementen zijn voorafgegaan door een zogenoemde “stille bewindvoering”. 

 

De curator heeft in [ .. ] opdracht gegeven aan [ … ] om een onderzoek te doen naar de oorzaken 

van de faillissementen van de holdingmaatschappij en [ … ]. Op [ … ] heeft een gesprek 

plaatsgevonden tussen Verzoeker, zijn juridisch adviseur, de curator en [ … ]. Over de uitwerking 

van dat gesprek is discussie ontstaan tussen Verzoeker en de curator. 

  

[ … ] heeft een conceptrapport uitgebracht op [ … ].  

 

Op de inhoud van het rapport heeft Verzoeker via zijn advocaat uitvoerig gereageerd. [ … ] heeft de 

onderzoeksopdracht teruggegeven aan de curator die heeft besloten een eigen onderzoek te starten.  



 

Bij brief van [ … ] heeft de curator Verzoeker aangeschreven met de mededeling een onderzoek te 

hebben gestart naar de oorzaken van de faillissementen. De curator deelt in die brief mede te werken 

aan een eigen onderzoeksrapport en dat hij in delen van het onderzoek wordt ondersteund door [ … 

]. De brief wordt gestuurd vooruitlopend op de toezending van het (concept)rapport.  

 

Op grond van het voorlopige onderzoek en de verkregen overige informatie trekt de curator de 

voorlopige conclusie dat Verzoeker, althans zijn vennootschap [ … ] aansprakelijk is uit hoofde van 

kennelijk onbehoorlijk bestuur, ongerechtvaardigde verrijking, althans onrechtmatige daad. De 

curator stuit de verjaring. 

 

Kort samengevat baseert de curator die voorlopige conclusie op zijn constatering dat:  

 

- Verzoeker door afstand te nemen als statutair bestuurder van de vennootschap(pen) in een 

situatie van financieel zwaar weer zijn taken als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld; 

- Verzoeker als bestuurder onvoldoende aanwezig was in de onderneming(en); 

- Verzoeker door zijn betrokkenheid bij een intern conflict met een medebestuurder (mede) een 

blokkade in de besluitvorming veroorzaakte. Daarmee heeft Verzoeker niet gehandeld in het 

belang van de onderneming; 

- Verzoeker zonder grondslag overging tot uitkering van managementfees. 

 

Op grond daarvan stelt de curator Verzoeker aansprakelijk voor het faillissementstekort ter hoogte 

van ongeveer [ … ] Euro.  

 

De curator kondigt aan de aansprakelijkstelling nog nader te zullen onderbouwen en raadt Verzoeker 

aan om de aansprakelijkstelling bij zijn verzekeraar te melden. De curator deelt tevens mede dat 

zodra Verzoeker heeft kunnen reageren op het conceptrapport, de curator kan besluiten om de 

aansprakelijkheidsstelling te matigen, in te trekken of uit te breiden. Een brief van gelijke strekking 

zond de curator aan de medebestuurder van Verzoeker.  

 

Verzoeker heeft bij brief van [ … ] voorlopig op het conceptrapport van [ … ] gereageerd en verzoekt 

om overleg met de curator. Bij brief van [ … ], welke brief 66 bladzijden telt, heeft Verzoeker 

uitgebreid op het conceptrapport van [ … ] gereageerd. 

 

Op [ … ] dient mr. […] namens Verzoeker een toetsingsverzoek in. Bij brief van [ … ] stuurt mr. [ … 

] namens Verzoeker een afschrift van het verzoek tot toetsing aan de rechter-commissaris. De 

rechter-commissaris heeft bij brief van [ … ] vastgesteld dat in de brief geen concreet verzoek aan 

de rechter-commissaris is opgenomen. 

 
Overwegingen en motivering van de beslissing: 

De kern van de gedragingen van de curator ten aanzien waarvan toetsing wordt gevraagd ligt in de 

voorwaardelijke aansprakelijkstelling en het nog lopende onderzoek van de curator. Deze 

gedragingen zijn korter dan een jaar voorafgaand aan het verzoek tot toetsing verricht en duren nog 



voort, zodat het verweer van de curator dat Verzoeker in zijn verzoek niet-ontvankelijk is doordat 

die gedragingen zich eerder dan een jaar voor indienen van het verzoek hebben voorgedaan niet op 

gaat. 

 

Gelet op de hiervoor beschreven stand van zaken is Verzoeker echter toch niet-ontvankelijk in zijn 

verzoek tot toetsing van de gedraging(en) van de curator. De Toetsingscommissie overweegt daartoe 

dat de curator zijn onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en de wijze waarop het bestuur 

zich van zijn bestuurstaken heeft gekweten nog niet heeft afgerond. Dat onderzoek loopt nog, mede 

omdat de curator kennelijk nog steeds niet beschikt over alle benodigde informatie, die deels door 

Verzoeker, als inlichtingenplichtige persoon, moet worden verstrekt. Uit de toelichting op het verzoek 

blijkt niet dat de curator, die in het algemeen als procesmanager zorg moet dragen voor een 

voldoende voortgang van zijn onderzoek, bij dat onderzoek onnodig traag of anderszins onzorgvuldig 

optreedt. Dat de curator omwille van het stuiten van de verjaring een voorwaardelijke 

aansprakelijkstelling stuurt is niet onbegrijpelijk. De vermelding van de verzending van de brief in 

de openbare verslagen is zakelijk en opportuun.    

 

Onderdeel van het onderzoek is het debat tussen partijen over hetgeen in de bijeenkomst(-en) is 

besproken. Er vindt nog hoor en wederhoor over plaats; ook dat deel van het onderzoek is nog niet 

afgerond. De Toetsingscommissie wijst er volledigheidshalve op dat ook Verzoeker, door het 

aannemen van een coöperatieve houding ten behoeve van de informatievergaring door de curator, 

een bijdrage aan de versnelling van het onderzoek zou kunnen leveren. De beschreven gedragingen 

van de curator leveren in dit stadium van het onderzoek kennelijk geen strijd op met de 

toetsingscriteria.  

 

Bovendien is de Toetsingscommissie van oordeel dat daar waar het gaat om de gedragingen van de 

curator in het oorzaken- en rechtmatighedenonderzoek, Verzoeker zijn vragen zou moeten 

voorleggen aan de rechter-commissaris die toezicht houdt op het proces. Dat geldt ook ten aanzien 

van de stelling omtrent de snelheid van het afronden van zijn onderzoek. De gedragingen zijn niet 

zodanig dat buiten het toetsingskader van de rechter-commissaris in dit stadium een rol is weggelegd 

voor de Toetsingscommissie. 

Meer in het algemeen merkt de Toetsingscommissie op dat de wijze waarop de curator zijn onderzoek 

uitvoert en de duur van dat onderzoek, van zaak tot zaak zullen verschillen. In grotere faillissementen 

of faillissementen met een gecompliceerde feitenstructuur of historie, zoals de onderhavige 

faillissementen, kan het nodig zijn externe deskundigen zoals (forensisch) accountants in te 

schakelen. De tijd die een dergelijk onderzoek in beslag neemt zal toenemen naarmate de 

complexiteit van het onderzoeksobject toeneemt en verschilt al naar gelang de bestuurder(s) aan 

hun inlichtingenplicht tegenover de curator invulling geven. Naar het oordeel van de 

Toetsingscommissie kan gelet op de omstandigheden van de onderhavige zaak (nog) niet worden 

geoordeeld dat de duur van het onderzoek een redelijke termijn heeft overschreden. 

 

Wat de stellingen van Verzoeker dat de curator niet voldoende objectief zou zijn om een 

oorzakenonderzoek te verrichten betreft, overweegt de Toetsingscommissie dat die stellingen niet 

worden gedragen door de aangevoerde feiten. Die feiten leveren ook anderszins kennelijk geen strijd 



op met de toetsingscriteria. In Praktijkregel 5.1 en de toelichting daarop is immers vastgelegd dat 

de curator onderzoekt of er aanleiding bestaat een vordering in te stellen tegen de (ex-)bestuurders 

van de gefailleerde. Goed curatorschap brengt derhalve met zich mee dat de curator steeds nagaat 

of er aanleiding bestaat een vordering in te stellen tegen de bestuurders van de gefailleerde 

rechtspersoon. Indien aan het faillissement een periode van zogenoemde “stille bewindvoering” is 

voorafgegaan zullen ook de gedragingen van de bestuurders in die periode onderwerp van onderzoek 

zijn. Het enkele feit dat de curator die dat onderzoek verricht eerder de rol van stille bewindvoerder 

had, maakt niet dat de curator dat onderzoek niet voldoende objectief zou kunnen verrichten.  

 

Beslissing: 

Verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 10 april 2019) 

 


