
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2020/6 

Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

de Curator in het faillissement van A (hierna: “Gefailleerde”), waarvan Verzoeker enig aandeelhouder 

en bestuurder is. Verzoeker heeft op [ … ], [ … ] en [ … ] aanvullende e-mails ingediend. De Curator 

heeft op [ … ] een reactie ingediend. De Curator heeft vervolgens verzocht de e-mail d.d. [ … ] van 

Verzoeker buiten het dossier te laten.  

 

De Curator heeft op [ … ] en [ … ] aanvullende e-mails en op [ … ] een verweerschrift ingediend. Op 

[ … ] heeft de Curator op verzoek van het Panel het procesdossier toegezonden van de 

bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tussen de Curator en Verzoeker.  

 

Op [ … ] heeft in [ … ] de mondelinge behandeling van het toetsingsverzoek plaatsgevonden. 

Verzoeker is daarbij vergezeld door B en C. De Curator is in persoon verschenen. Ter zitting zijn door 

partijen de volgende aanvullende stukken ter kennis van het Panel gebracht: 

 

1. Taxatie van het motorbeunschip “Schip1” d.d. [ … ]; 

2. Taxatie van het motorbeunschip “Schip2” d.d. [ … ]; 

3. De taxatierapporten van beide voornoemde schepen (hierna: de “Schepen”) d.d. [ … ] en delen 

uit een uittreksel van het scheepsregister d.d. [ … ] betreffende de Schepen; 

4. Huurkoopovereenkomst d.d. [ … ] inzake de Schepen. 

 
Het Panel heeft om aanvullende stukken verzocht. Ter zitting is door de Curator toegezegd de 

volgende stukken toe te zenden: 

a. de conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie, welke nog ontbrak bij het op [ … 

] overgelegde procesdossier; 

b. het toestemmingsverzoek van de Curator aan de rechter-commissaris inzake de onderhandse 

verkoop van de Schepen, met de daarbij behorende bijlagen. 

 

De Curator heeft op [ … ] het onder a. genoemde processtuk toegestuurd en op [ … ] de onder b. 

genoemde toestemmingsverzoeken met onderliggende stukken en met goedkeuring van de rechter-

commissaris. Daarnaast heeft de Curator correspondentie gezonden tussen hem en de taxateur van 

de Schepen van na de mondelinge behandeling. Verzoeker heeft op [ … ] nog een uitgebreide mail 

gezonden met bijlagen. De Secretaris heeft kenbaar gemaakt dat stukken die daarna nog zijn 

binnengekomen, niet worden meegenomen in de beslissing.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoeker heeft een tweetal gedragingen van de Curator ter toetsing voorgelegd aan het Panel: 



a) het niet gestand doen van een voor faillissement gesloten koopovereenkomst tot verkoop van 

de Schepen; 

b) het bewust weglaten van feiten / stukken in een door de Curator tegen Verzoeker aangespannen 

bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure.  

 

Ad a) 

Gefailleerde heeft ter zake van de Schepen aanvankelijk een huurkoopovereenkomst gesloten met 

D, vastgelegd in het bij de mondelinge behandeling overgelegde contract d.d. [ … ], waarbij 

Gefailleerde werd vertegenwoordigd door Verzoeker en D door B. De koopprijs voor de Schip2 

bedroeg [ … ] en de koopprijs voor de Schip1 bedroeg [ … ]. 

 

Beide Schepen kregen eind [ … ] te maken met kapotte motoren. D had een achterstand in de 

betaling van de huurkooptermijnen laten ontstaan. Op Schip1 was een hypotheekrecht gevestigd ten 

gunste van E en op Schip2 was een hypotheek gevestigd ten gunste van F. De totale hypothecaire 

schuld aan deze twee partijen gezamenlijk bedroeg eind [ … ] [ … ] (de “Hypotheekschuld”). In 

verband met de problemen met de Schepen, financiële problemen bij Gefailleerde en tekortkomingen 

in de nakoming van de huurkoopovereenkomst, heeft eind [ … ] overleg plaatsgevonden tussen 

Verzoeker, B, F, G van E en C (als adviseur van Gefailleerde). Dit overleg heeft geresulteerd in een 

nieuwe overeenkomst (de “Overeenkomst”): op [ … ] hebben voornoemde partijen – onder 

voorbehoud van taxatie en door middel van een als bijlage 1 aan het toetsingsverzoek gehechte 

handgeschreven en door Verzoeker, B, F, G en C ondertekende akte - afgesproken dat de Schepen 

zouden worden overgedragen aan een andere vennootschap van B (H). Koopprijs bedroeg [ … ] en 

deze zou worden gefinancierd door overname van de Hypotheekschuld (althans hernieuwing van 

schuld op de in de Overeenkomst aangegeven voorwaarden) en met instandhouding van de 

hypotheekrechten. Van het verschil tussen de Hypotheekschuld en de kooprijs ([ … ]), zou [ … ] ten 

goede komen aan F wegens renteachterstanden en [ … ] aan E voor door haar ten behoeve van 

Schip1 gemaakte kosten. 

 

De taxatie van de Schepen heeft plaatsgevonden in [ … ] in opdracht van B/H door (scheeps)taxateur 

I (hierna: de “Taxateur”), waarbij Schip1 is getaxeerd op [ … ] (waarbij de defecten aan de motor 

en de keerkoppeling niet in negatieve zin in de waardering zijn meegenomen) en Schip2 op [ … ] 

(waarbij evenmin rekening is gehouden met de defecte motor). De Taxateur heeft de Schepen 

bezocht en op [ … ] zijn rapport uitgebracht. Een deel van deze rapportage is bij de mondelinge 

behandeling aan alle aanwezigen verstrekt. 

 

Levering van de Schepen had nog niet plaatsgevonden toen op [ … ] het faillissement van D werd 

uitgesproken. Aanvankelijk werd J aangesteld als curator en deze werd enkele dagen later opgevolgd 

door de Curator. Bij beiden heeft Verzoeker aangedrongen op nakoming van de Overeenkomst, 

waarbij de Curator zou hebben aangegeven daarvoor een boedelbijdrage te willen rekenen van [ … 

] per schip. Bij mail van [ … ] heeft Verzoeker aan de Curator de Overeenkomst gezonden met daarbij 

uitleg op hoofdlijnen van het voorgaande. 

 



De Curator heeft de Overeenkomst ontbonden, nu H niet in staat zou zijn deze na te komen. De 

Schepen zijn zodoende ook niet geleverd aan H. De Curator heeft Schip1 onderhands verkocht aan 

G voor een bedrag ad [ … ] (met een boedelbijdrage van [ … ]) en Schip2 aan F voor [ … ] met een 

boedelbijdrage van [ … ]. Volgens Verzoeker heeft G Schip1 vervolgens voorzien van een nieuwe 

motor en verkocht voor [ … ]. F heeft Schip2 laten slopen en in dat kader [ … ] ontvangen, naast een 

vergoeding van [ … ] van de verzekeraar van H. 

 

Aan de prijsbepaling en verkoop van de Schepen liggen volgens Verzoeker onjuiste taxatierapporten 

ten grondslag; Verzoeker heeft deze herhaalde malen bij de Curator opgevraagd, maar niet 

verkregen. Het is wat Verzoeker betreft onbegrijpelijk dat de Taxateur de Schepen in [ … ] taxeert 

op [ … ] (Schip1) en [ … ] (Schip2) en nog geen twee maanden later op dusdanige bedragen dat 

deze onderhands worden verkocht voor bedragen die [ … ] per schip lager liggen. Weliswaar is daarbij 

rekening gehouden met de te vervangen motoren, maar de daarmee gemoeide kosten zijn veel lager 

(omstreeks [ … ] voor het vervangen van een motor inclusief keerkoppeling). 

 

Verzoeker meent dat de Curator zich heeft gericht op het maximeren van de boedelbijdragen en niet 

op het belang om de restschuld van de Hypotheekschuld te beperken. Voor – onder meer - deze 

restschuld ad [ … ] wordt Verzoeker thans in het kader van de 

bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure door de Curator aangesproken, terwijl deze restschuld bij 

gestanddoening van de Overeenkomst niet (meer) zou hebben bestaan. 

 

Ad b) 

Aan deze klacht legt Verzoeker – kort samengevat – ten grondslag dat door de Curator in de 

procedure wordt gesteld dat er boekhoudkundige bescheiden ontbreken, die wel degelijk door 

Verzoeker aan de Curator zijn verstrekt. 

Verzoeker wijst erop dat de Curator ingevolge artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

gehouden is om ‘de zaken’ volledig en naar waarheid aan te leveren en Verzoeker legt een aantal 

bescheiden over waaruit zou volgen dat dit door de Curator is verzaakt. 

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

Niet-ontvankelijkheid 

De Curator verzoekt het Panel om Verzoeker niet-ontvankelijk te verklaren. Hij stelt dat de onder a) 

bedoelde feiten zich meer dan een jaar voor indiening van het toetsingsverzoek hebben voorgedaan 

(en dat Verzoeker dit ook wist, dan wel kon weten). 

Ten aanzien van de onder b) gestelde gedraging, merkt de Curator op dat Verzoeker hierover (ook) 

in de betreffende procedure zelf heeft geklaagd en dat het (primair) aan de Rechtbank is om daarover 

te oordelen en daaraan, zo nodig, processuele gevolgen te verbinden. 

Inhoudelijk verweer 

Voor het geval het Panel Verzoeker ontvankelijk verklaart, heeft de Curator kort samengevat het 

volgende opgemerkt aangaande de aan zijn adres gemaakte verwijten. 



Ad a) 

De (hoogte van) de boedelbijdragen heeft geen rol gespeeld in de besluitvorming. De Curator kreeg 

van de hypotheekhouders te horen dat zij de Overeenkomst niet (meer) wilden, omdat zij geen 

vertrouwen (meer) hadden in de kredietwaardigheid van B en zijn vennootschappen. De Curator stelt 

dat hij telefonisch contact heeft opgenomen met B en dat deze hem heeft meegedeeld dat er 

inderdaad betalingsproblemen bestonden en dat er ‘ook in de toekomst geen betalingen meer te 

verwachten waren’. 

 

Daarnaast diende de boedel zich zo snel mogelijk van de aan de eigendom van de Schepen klevende 

risico’s te bevrijden: de Schepen waren niet meer verzekerd. Voorts liepen de liggelden voor de 

Schepen door en deze vormden boedelschulden ex artikel 39 Fw. Schip2 zou kunnen zinken, 

aangezien er kort voor faillissement al schade was ontstaan door vorst en de havenmeester in [ … ] 

(waar het schip was gestrand) drong aan op verwijdering van het schip. De risico’s van schade voor 

de boedel waren dan ook reëel; door de onderhandse verkoop is schade voor de boedel voorkomen 

en een opbrengst gerealiseerd (in de vorm van reductie van de hypotheekschuld plus de 

boedelbijdragen).  

 

Het enige reële alternatief was de hypotheekhouders over te laten gaan tot executie en dat zou tot 

een slechtere uitkomst voor alle betrokkenen hebben geleid. De Curator wijst in dat verband op een 

tweetal in opdracht van de hypotheekhouders opgemaakte taxaties van de Taxateur d.d. [ … ] en [ 

… ] (ter mondelinge behandeling door de Curator aan de aanwezigen verstrekt).  

 

Schip1 is gewaardeerd op [ … ] (waarbij de defecte motor wél in de waardering is meegenomen) en 

Schip2 op [ … ] (eveneens met inachtneming van de te vervangen hoofdmotor). Het ging daarbij 

volgens de Curator om parate executiewaarden.  

De Curator heeft op [ … ] een e-mailbericht aan B verzonden, waarin hij refereert aan een 

telefoongesprek waarin B heeft aangegeven dat H niet in staat is om de verplichtingen uit de 

Overeenkomst na te komen en waarin de Curator de Overeenkomst buitengerechtelijk ontbindt. 

 

Indien ervoor zou zijn gekozen om nakoming van de Overeenkomst te vorderen, dan zou daarvoor 

een procedure noodzakelijk zijn geweest, volgens de Curator, aangezien H had aangegeven niet te 

willen nakomen. Dit was dan ook geen reëel alternatief; de kans op succes van een procedure was 

wellicht groot, maar de kans op verhaal niet. Omdat de hypotheekhouders niet (meer) mee wilden 

werken, was de kans groot dat zij zouden gaan executeren. Er was immers sprake van verzuim 

zijdens H. Ook dit zou per saldo tot een slechtere uitkomst voor de boedel hebben geleid.  

 

De Curator meent dan ook dat op goede gronden en na zorgvuldige afweging is gekozen voor een 

onderhandse verkoop van beide Schepen aan de hypotheekhouders. De blote stellingen van 

Verzoeker dat de taxatierapporten onjuist zijn en dat de Trio voor [ … ] zou zijn verkocht door de 

hypotheekhouder, worden op geen enkele manier onderbouwd. 



Ad b) 

De Curator betwist dat hij de rechtbank onjuist heeft ingelicht. De Curator verwijst naar het debat 

ter zake tussen partijen dat is / wordt gevoerd in de processtukken. 

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Het Panel neemt de door partijen aan het Panel ter beschikking gestelde stukken in haar 

overwegingen mee; partijen zijn voldoende in de gelegenheid geweest om daarop te reageren. Het 

Panel neemt voorts de vrijheid om de inhoud van de openbare verslagen van de Curator in de 

beoordeling mee te nemen.  

 

Uit de openbare verslagen blijkt dat de Schepen – zoals door de Curator gesteld - in de eerste 

maanden van [ … ] zijn verkocht en dat de Curator daarvan in zijn tweede verslag d.d. [ … ] verslag 

heeft gelegd. 

 

Omtrent de verkoop wordt het volgende opgemerkt in het verslag: 

 

“De schepen 'Schip2', 'Schip3’ en 'Schip1' zijn getaxeerd door een onafhankelijk taxateur en 

vervolgens verkocht. De 'Schip2' is getaxeerd op een bedrag van [ … ] (executiewaarde) en met 

toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan de hoogste bieder voor [ … ] kosten koper. 

De opbrengst is voor de hypotheekhouder. De boedelbijdrage bedraagt [ … ] en is ontvangen op de 

boedelrekening. De getaxeerde executiewaarde van de 'Schip3' bedraagt [ … ]. Het schip is met 

toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor [ … ] kosten koper. De opbrengst is voor de 

hypotheekhouder. De boedelbijdrage ter hoogte van [ … ] is ontvangen op de boedelrekening. De 

getaxeerde executiewaarde van de 'Schip1' bedraagt [ … ]. Schip1 is met toestemming van de 

rechter-commissaris verkocht voor [ … ] kosten koper. De opbrengst is voor de hypotheekhouder. 

De boedelbijdrage bedraagt [ … ].”  

 

Het Panel stelt vast dat in het door de Curator overgelegde rapport d.d. [ … ] ter zake van Schip2 

wordt vermeld dat taxatie heeft plaatsgevonden op verzoek van F en in het rapport d.d. [ … ] ter 

zake van Schip1 dat taxatie heeft plaatsgevonden op verzoek van E. Er heeft blijkens deze rapporten 

geen nieuwe bezichtiging van de Schepen plaatsgevonden: de Taxateur verwijst in beide rapporten 

naar het bezoek dat op [ … ] in het kader taxatieopdracht van B/H heeft plaatsgevonden.  

 

De rapportage voor Schip2 bevat de volgende passage: “Het schip is op [ … ] bezocht in verband 

met de taxatie. Het rapport dat toen is opgemaakt ([ … ]) dient mede als basis voor de 

waardebepaling. Volgens uw mededeling verkeert het schip in dezelfde staat als in [ … ] vastgesteld 

en zijn de in het rapport genoemde gebreken en tekortkomingen nog aan de orde. Daarnaast is 

gezien de defecte hoofdmotor het schip thans moeilijk verkoopbaar.”  

 

Het rapport over Schip1 bevat een vergelijkbare passage: “Het schip is op [ … ] bezocht in verband 

met de taxatie. Het rapport dat toen is opgemaakt ([ … ]) dient mede als basis voor de 

waardebepaling. Volgens uw mededeling verkeert het schip in dezelfde staat als in december 

vastgesteld en zijn de in het rapport genoemde gebreken en tekortkomingen nog aan de orde. Verder 



is recent lekkage aan de woning vastgesteld. Daarnaast is gezien de ontbrekende defecte hoofdmotor 

het schip thans moeilijk verkoopbaar.” 

 

De Curator heeft bij de mondelinge behandeling te kennen gegeven zich niet te herinneren dat hij 

met de eerdere rapporten d.d. [ … ] bekend was bij de verkoop van de Schepen; hij stelt de rapporten 

niet van Verzoeker te hebben ontvangen en het ook niet te hebben opgevraagd naar aanleiding van 

de rapporten uit [ … ]. Wel beschikte de Curator – zo blijkt uit zijn e-mailbericht met bijlagen d.d. [ 

… ] – over rapporten van de Schepen uit [ … ], eveneens opgesteld door de Taxateur, waarin Schip1 

wordt getaxeerd op [ … ] en Schip2 eveneens op [ … ].  

 

De Curator heeft voorts aangegeven dat hij geen geld in de boedel had voor het zelf verstrekken van 

taxatieopdrachten; om die reden is afgegaan op de taxatierapporten uit [ … ], welke in opdracht van 

en op kosten van de hypotheekhouders zijn opgesteld.  

De Curator heeft tenslotte aangegeven dat hij geen verhaalsonderzoek heeft verricht inzake H. De 

Curator stelt dat B hem zelf heeft verteld dat hij niet tot nakoming in staat was. Dit heeft de Curator 

in zijn e-mailbericht van [ … ] ook aan B bevestigd: “U heeft mij telefonisch aangegeven dat u 

inderdaad niet meer betaalt en ook niet in staat bent de overeenkomst nog langer na te komen.”  

 

B stelt dat H wel degelijk in staat was om de Overeenkomst na te komen en dat ook had gewild; hij 

zou daarvoor bij derden financiering hebben geregeld. B beaamt echter dat door hem niet 

(schriftelijk) om nakoming is gevraagd aan de Curator. Wel zou hij hebben getracht met de Curator 

in contact te komen, maar hij slaagde daarin niet. Schriftelijk is door B gereageerd door middel van 

e-mails van [ … ]. Op dat moment was de onderhandse verkoop van de Schepen al geëffectueerd. 

 

Uit bijlage 3 bij het toetsingsverzoek blijkt dat de onder a) gestelde gedraging, op [ … ] door 

Verzoeker aan de rechter-commissaris is voorgelegd, in de vorm van een verzoek om de – volgens 

Verzoeker nodeloos en voor eigen gewin door de Curator veroorzaakte – schulden ‘buiten de 

crediteurenlijst’ te houden. Volgens Verzoeker heeft de rechter-commissaris hierop niet gereageerd; 

de Curator heeft zich hierover niet uitgelaten. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Niet-ontvankelijkheid  

Het Panel kan Verzoeker niet-ontvankelijk verklaren op grond van artikel 4 lid 5 van het 

Toetsingsreglement en het verzoek zonder nader onderzoek afdoen, indien zich een of meerdere van 

de volgende omstandigheden voordoen: 

1. de gedraging heeft meer dan een jaar voor indiening van het verzoek plaatsgevonden; 

2. de gedraging is ter beoordeling voorgelegd aan een andere (toezichthoudende of 

rechtsprekende) instantie; 

3. de gedraging is meer geëindigd om aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instantie te worden voorgelegd; 

4. de gedraging is kennelijk onaannemelijk; 

5. de gedraging levert kennelijk geen strijd op met de toetsingscriteria. 



 

De onder a) gestelde gedragingen hebben net iets meer dan een jaar voor indiening van het 

toetsingsverzoek plaatsgevonden. De gedraging is bovendien reeds aan de rechter-commissaris 

voorgelegd.  

Niettemin ziet het Panel in de gang van zaken als hiervoor geschetst, aanleiding om van de 

mogelijkheid tot niet-ontvankelijkverklaring van Verzoeker geen gebruik te maken. Dit vanwege de 

geringe overschrijding van de termijn en het feit dat er kennelijk geen (inhoudelijk) oordeel over is 

gegeven door de rechter-commissaris.  

 

Ten aanzien van het onder b) genoemde verwijt, stelt het Panel vast dat het aan de rechter is 

voorgelegd in het kader van de aansprakelijkheidsprocedure. Het Panel is met de Curator van mening 

dat het verwijt meer geëigend is om te worden beoordeeld door de rechtbank, in het kader van deze 

procedure. Op dit punt zal Verzoeker niet-ontvankelijk worden verklaard. 

 

Toetsingskader: 

Artikel 2 lid 1 van het toetsingsreglement formuleert als taak van de Toetsingscommissie  

“het toetsen van gedragingen van INSOLAD-leden in hun hoedanigheid van bewindvoerder of curator 

als bedoeld in de Faillissementswet, en in het bijzonder in hoeverre die gedragingen blijk geven van 

voldoende integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, vakkundigheid, doelmatigheid 

en respect jegens betrokkenen, een en ander zoals mede tot uitdrukking komend in de Praktijkregels 

voor Curatoren”.  

Toetsing gedragingen sub a) 

Het Panel ziet aanleiding om hier de praktijkregels omtrent verkoop van activa (hoofdstuk 3 van de 

praktijkregels van Insolad uit april 2019) weer te geven: 

3.1 De curator verkoopt activa op zodanige wijze dat de meeste kans bestaat op een zo 
hoog mogelijke opbrengst. Tenzij een bijzondere situatie daaraan in de weg staat, streeft 
de curator er daarbij naar een situatie van concurrentie te laten ontstaan tussen diverse 
gegadigden. De curator dient zich in het algemeen te oriënteren voordat hij het 
verkoopproces start en streeft een zo transparant mogelijk verkoopproces na. In geval 

van openbare verkoop draagt de curator zorg voor adequate publiciteit. 

3.2 Tenzij sprake is van activa met een geringe waarde of van activa waarvan het 
mogelijk is om de waarde op andere wijze objectief vast te stellen, verkoopt de curator 
in het algemeen onderhands geen activa dan nadat hij zich heeft voorzien van één of 
meer deskundigenrapporten met betrekking tot de waarde van de te verkopen activa. 

3.3 De curator verkoopt activa niet aan zichzelf en/of aan natuurlijke of rechtspersonen 
met wie hij direct of indirect in een persoonlijke of zakelijke verhouding staat. 

 

Ten aanzien van de ter toetsing aan het Panel voorgelegde handelwijze van de Curator, wenst het 

Panel het volgende voorop te stellen. In zijn algemeenheid is onduidelijk of een curator in een situatie 

als de onderhavige mag (of zelfs dient te) streven naar een zo hoog mogelijke opbrengst voor de 

boedel of naar het beperken van de hypotheekschuld en de totale (netto) schuldenlast in het 

faillissement. Het Panel neigt ernaar om het laatste aan te nemen, mede gezien het feit dat een 

boedelbijdrage – op dit moment - uitsluitend ziet op een vergoeding voor de door de boedel verrichte 

verkoopinspanningen en eventuele andere kosten om tot (onderhandse) verkoop van de 



verhypothekeerde zaken te komen. De andere opvatting is evenwel verdedigbaar, ook in het licht 

van praktijkregel 3.1; gesteld al dat de Curator zich bij de keuze (mede) zou hebben laten leiden 

door de hoogte van de boedelbijdrage, dan is daarmee niet zonder meer gegeven dat hij heeft 

gehandeld in strijd met praktijkregel 3.1 of een behoorlijke taakvervulling in zijn algemeenheid. Het 

Panel zal op dat punt dan ook geen (algemeen) oordeel geven. 

 

Voor wat betreft de beslissing van de Curator om de Overeenkomst te ontbinden, is het Panel van 

mening dat dit een logische beslissing was, gelet op het feit dat (a) H haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst niet nakwam, (b) H telefonisch heeft bevestigd aan de Curator dat ook niet meer te 

kunnen, (c) H gedurende twee maanden na faillissement niet (aantoonbaar) heeft aangedrongen op 

nakoming bij de Curator en (d) ook de hypotheekhouders kennelijk niet meer bereid waren om 

uitvoering te geven aan de Overeenkomst. De – niet met bewijsstukken onderbouwde – mededeling 

van B dat hij wel degelijk nakoming wenste en ook in staat was om na te komen, aangezien hij elders 

financiering had geregeld, acht het Panel niet geloofwaardig in het licht van het voorgaande. En zelfs 

al zou het juist zijn, dan heeft B/H de ontbinding aan zichzelf te wijten in verband met hetgeen 

hiervoor onder (c) is opgemerkt. 

 

Ten slotte ligt ter toetsing voor de handelwijze van de Curator inzake de onderhandse verkoop van 

de Schepen. 

 

Vastgesteld dient te worden dat de Curator daarbij niet met meerdere partijen heeft onderhandeld; 

van enige ‘concurrentie’ in het biedingsproces – zoals praktijkregel 3.1 behoudens bijzondere 

omstandigheden voorschrijft - is geen sprake geweest. Ook is niet gebleken dat de Curator actief op 

zoek is gegaan naar (andere) gegadigden. De bijzondere omstandigheden waarop de Curator zich in 

dat verband beroept, namelijk – kort samengevat - de oplopende kosten, risico’s op schade en het 

verder dalen van de waarde van de Schepen in de tijd, acht het Panel in dit verband onvoldoende. 

Dit mede gezien het feit dat het economische belang bij de (opbrengst van de) Schepen volledig bij 

de hypotheekhouders lag, uitgaande van zowel de taxatierapporten uit [ … ] als die uit [ … ] en 

gegeven het feit dat er ook overigens weinig tot geen perspectief op enig boedelactief bestond. Zelfs 

al zouden de risico’s zich hebben verwezenlijkt, dan zou dat – voor wat betreft de opbrengst - per 

saldo slechts tot (materieel) nadeel voor de hypotheekhouders hebben geleid.  

 

Bij een onderhandse verkoop door een curator, waarbij er niet met meerdere gegadigden wordt 

onderhandeld, zal deze zich er van dienen te vergewissen dat de prijs zodanig is dat deze niet door 

middel van een openbare verkoop kan worden geëvenaard. In dat verband acht het Panel het niet 

begrijpelijk dat de Curator heeft volstaan met de taxatierapporten uit [ … ]. In de eerste plaats omdat 

deze in opdracht van de (beoogde) kopers zijn opgesteld en in de tweede plaats omdat de Curator – 

indien hij de taxatierapporten uit [ … ] had opgevraagd – zelf had kunnen vaststellen dat de waarde 

van Schip1 in nog geen 2 maanden zou zijn gedaald van [ … ] (waarbij een ‘stelpost’ wordt genomen 

van [ … ] voor vervanging van de motor) naar [ … ] en de waarde van Schip2 van [ … ] (met 

inachtneming van dezelfde stelpost) naar [ … ]. 

 



Het Panel wijst er daarbij op dat de Curator de taxaties uit [ … ] ten onrechte – ook in diens 

verantwoording via het openbaar verslag- heeft aangemerkt als taxaties op executiewaarde. Zoals 

bij de mondelinge behandeling door de Curator is erkend, blijkt dat niet uit de betreffende 

taxatierapporten. De Taxateur heeft de waarderingen van [ … ] op dezelfde grondslagen uitgevoerd 

als die van [ … ]. Zowel de rapporten uit [ … ] als die uit [ … ] bevatten de opmerking: “…, waarbij 

wordt verondersteld dat indien het schip zou worden verkocht dit onder normale omstandigheden 

zou plaatsvinden.” 

 

Op zijn minst genomen had het op de weg van de Curator gelegen om over het voorgaande vragen 

te stellen aan de Taxateur. Veeleer zouden de in de vorige alinea genoemde abrupte en materiële 

waardedalingen – in samenhang met het feit dat de opdracht voor de [ … ]-taxaties door de 

hypotheekhouders was verstrekt aan de Taxateur - voor de Curator aanleiding moeten zijn geweest 

om zelf een voor dit waardeverschil aan te wijzen verklaring te identificeren of, bij gebreke daarvan, 

dit waardeverschil op de een of andere manier te laten objectiveren, desnoods via een tweede of een 

hertaxatie, waarbij zowel de onderhandse verkoopwaarde als de executiewaarde bepaald had moeten 

worden, zoals bij taxaties in faillissement te doen gebruikelijk is. 

 

Het gegeven dat de boedel voor de verkoop van de Schepen geen middelen had om zelf een taxateur 

in te schakelen, maakt het voorgaande niet anders. De Curator onderhandelde uitsluitend met F en 

G als beoogd kopers en (voor wat betreft G indirect) primair economisch belanghebbenden. Onder 

die bijzondere omstandigheden, waarin de hypotheekhouders er belang bij kregen om de waardering 

juist zo laag mogelijk te laten uitvallen, had de Curator extra maatregelen moeten treffen om te 

waarborgen dat er een prijs werd afgesproken die (ruimschoots) boven de executiewaarde lag. De 

Curator had – bijvoorbeeld - betaling door de hypotheekhouders van de kosten van een door hemzelf 

aan te wijzen taxateur als voorwaarde kunnen stellen. 

 

Dat dit er toe zou hebben kunnen leiden dat de hypotheekhouders zouden zijn overgegaan tot 

openbare verkoop van de Schepen, met mogelijk een lagere netto opbrengst, zoals de Curator stelt, 

maakt het voorgaande evenmin anders. In de eerste plaats kan de Curator dit op geen enkele wijze 

onderbouwen, omdat hij de Schepen niet op executiewaarde heeft laten taxeren. In de tweede plaats 

zou dat een uitkomst zijn geweest waar de hypotheekhouders zelf geen belang bij hadden en ligt 

een dergelijke opstelling (dus) niet voor de hand. En zelfs al zou dit scenario zich hebben 

verwezenlijkt, dan zou daarmee in ieder geval een transparant verkoopproces hebben 

plaatsgevonden, waarbij gezorgd had kunnen worden voor voldoende publiciteit en concurrentie. Een 

en ander conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de praktijkregels.  

 

Het Panel wijst er ten slotte op dat deze zaak laat zien dat het voor een curator van belang is om bij 

de (wijze van) verkoop van boedelactief advies in te winnen bij (het bestuur van) gefailleerde. Niet 

voor niets is een dergelijke vraag opgenomen in het standaard toestemmingsverzoek voor 

onderhandse verkoop (Bijlage D bij de Recofa-richtlijnen). De Curator heeft deze informatie niet aan 

de rechter-commissaris verschaft, zo blijkt uit het door hem toegezonden toestemmingsverzoeken.  

 

Beslissing: 



De Toetsingscommissie  

- verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot toetsing ex artikel 4 lid 5 van het 

Toetsingsreglement voor zover het betreft de hiervoor onder (b) samengevatte klacht. 

- verklaart de klacht onder (a) gegrond op de punten en gronden als hiervoor aangegeven. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 23 juli 2020) 


