
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2020/8 

Met mondelinge behandeling 

 

De procedure: 

Op [datum] heeft Verzoekster een toetsingsverzoek ingediend dat betrekking heeft op gedragingen 

van de Curator. De Curator heeft op [datum] op het toetsingsverzoek gereageerd. Op [datum] heeft 

Verzoekster gereageerd. Bij brief van [datum] heeft de Curator op de ontvankelijkheid van het 

toetsingsverzoek gereageerd. Vervolgens heeft de Curator op [datum] een inhoudelijke reactie 

gegeven. Op [datum] heeft via Microsoft Teams een mondelinge behandeling plaatsgevonden.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Dit toetsingsverzoek betreft - kort gezegd - het volgende. Bij vonnis van de Rechtbank [plaats] van 

[datum] werd [A] in staat van faillissement verklaard op verzoek van Verzoekster. Mr. [B] werd 

aangesteld tot curator. Bij beschikking van [datum] werd de Curator tot (opvolgend) curator 

aangesteld. 

 

Verzoekster was samen met [C] aandeelhouder en bestuurder van [A]. Het toetsingsverzoek ziet op 

een aantal onderwerpen dat in drie onderdelen te verdelen is.  

 

Ten eerste noemt Verzoekster in haar Toetsingsverzoek een groot aantal handelingen in de periode 

van [datum] tot [datum], zoals het vermeend niet objectief, niet zorgvuldig en niet vakkundig 

optreden van de toenmalige curator. De Curator was in die periode als kantoorgenoot van de 

toenmalige curator bij de behandeling van het faillissement betrokken. 

 

Ten tweede noemt Verzoekster in haar Toetsingsverzoek het feit dat de Curator, ondanks de door 

(de advocate van) Verzoekster aangeboden hulp, geen vorderingen heeft ingesteld tegen de andere 

aandeelhouder. Deze feiten hebben zich in de periode tot en met medio [jaar] voorgedaan.  

 

Ten derde is Verzoekster van mening dat er gebreken zijn in de termijnen van, de toezending van 

en de communicatie over de verslaglegging.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Ten aanzien van het eerste onderdeel overweegt de Toetsingscommissie dat de Curator in de periode 

van [datum] tot en met [datum] niet heeft gehandeld in zijn hoedanigheid van curator. Op grond 

van art. 2 lid 1 van het Toetsingsreglement is alleen het handelen van INSOLAD-leden in hun 

hoedanigheid van bewindvoerder of curator toetsbaar, zodat het handelen in deze periode niet door 

de Toetsingscommissie zal worden beoordeeld.   

 

Ten aanzien van het tweede onderdeel overweegt de Toetsingscommissie dat de gedragingen meer 

dan één jaar voor indiening van het Toetsingsverzoek hebben plaatsgevonden. De 

Toetsingscommissie ziet in de (aard van de) ter toetsing voorgelegde (vermeende) gedragingen geen 



aanleiding om het toetsingsverzoek ondanks de in de vorige volzin bedoelde termijnoverschrijding 

alsnog inhoudelijk te beoordelen. Daarbij speelt ook mee dat deze verwijten zien op het beheer van 

de boedel en daarom naar het oordeel van de Toetsingscommissie meer geëigend zijn om voor te 

leggen aan de rechter-commissaris. De Toetsingscommissie zal Verzoekster daarom niet-

ontvankelijk verklaren in dit onderdeel van het Toetsingsverzoek.  

 

Ten aanzien van het derde onderdeel heeft de Toetsingscommissie het volgende geconstateerd.  

 

De Curator heeft in de periode dat hij curator was niet steeds binnen de standaardverslagtermijn 

van drie maanden een faillissementsverslag uitgebracht. De Curator heeft in dit kader aangevoerd 

dat het hem door de Rechtbank [plaats] was toegestaan slechts eens per zes maanden verslag uit 

te brengen.  

 

De verslaglegging door de Curator kent onregelmatige tussenpozen van afgerond achtereenvolgens 

zes, vijf, drie, zes, zeven, vier, zeven en ten slotte twaalf maanden. De Curator heeft in de 

faillissementsverslagen soms wel en soms niet ingevuld wanneer het volgende faillissementsverslag 

zou worden uitgebracht en kon voor het feit dat dit soms niet was ingevuld desgevraagd tijdens de 

mondelinge behandeling geen verklaring geven.  

 

De in de faillissementsverslagen aangekondigde volgende verslagdata zijn meermaals ruimschoots 

niet gehaald. In het zesde faillissementsverslag is bijvoorbeeld aangekondigd dat het zevende 

faillissementsverslag op [datum] zou worden uitgebracht. Het zevende faillissementsverslag is echter 

eerst op [datum] uitgebracht.  

 

Verzoekster heeft aangevoerd dat de Curator nooit aan hem heeft laten weten dat verslaglegging 

vanaf het derde verslag op een termijn van zes maanden zou mogen plaatsvinden. Verzoekster gaf 

aan zich te baseren op de Recofa-richtlijnen. 

 

In een e-mail van [datum] verzocht de advocate van Verzoekster het vierde faillissementsverslag 

toe te zenden. In het derde faillissementsverslag was door de Curator aangekondigd dat dit op 

[datum] zou worden uitgebracht. De Curator heeft op [datum] laten weten: “Zodra het vierde verslag 

gereed is, zal ik u dit doen toekomen.” Daarbij heeft de Curator niet aangegeven op welke termijn 

dit zou zijn, niet toegelicht waarom werd afgeweken van de aangekondigde datum van [datum] en 

ook niet aangegeven wanneer het vierde faillissementsverslag wel zou worden uitgebracht.  

 

Artikel 2 sub f van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling schrijft voor 

dat een curator een afschrift van ieder faillissementsverslag aan de gefailleerde zendt. Vanaf het 

vijfde faillissementsverslag, dat is uitgebracht in [maand] [jaar], heeft de Curator geen afschriften 

van faillissementsverslagen meer aan de gefailleerde gezonden. De Curator heeft aangevoerd dat de 

faillissementsverslagen in KEI werden ingevoerd en online geraadpleegd hadden kunnen worden. 

Verzoekster had dit volgens de Curator kunnen weten, omdat zij werd bijgestaan door een advocate.  

 



De Toetsingscommissie is van oordeel dat een curator aan de bepaling van artikel 2 sub f van de 

Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling dient te voldoen door het 

toezenden van het verslag, ook als dat verslag in KEI is ingevoerd. In dat laatste geval is het wel 

denkbaar dat wordt volstaan met een attendering met een link naar een uitgebracht 

faillissementsverslag. 

 

De Toetsingscommissie constateert op basis van het voorgaande dat de Curator:  

1) meermaals een uitgebracht verslag niet heeft toegezonden aan (de bestuurder van) de 

gefailleerde. 

2) meermaals te laat – ook ten opzichte van de door de Rechtbank [plaats] gehanteerde termijn 

van zes maanden – het volgende faillissementsverslag heeft uitgebracht.  

3) meermaals niet het volgende faillissementsverslag heeft uitgebracht op de in het voorgaande 

faillissementsverslag aangekondigde datum. 

4) meermaals zonder verklaring niet in een faillissementsverslag heeft ingevuld wanneer het 

volgende faillissementsverslag zou worden uitgebracht.  

5) meer informatie had kunnen verstrekken over de (termijnen van) verslaglegging in 

correspondentie met de advocate van Verzoekster. 

 

De combinatie van deze feiten maakt dat de Curator voor wat betreft de hem opgedragen 

verslaglegging niet heeft gehandeld zoals van een zorgvuldig en vakkundig handelend curator mag 

worden verwacht. De Toetsingscommissie acht zijn handelen derhalve strijdig met art. 1.1 van de 

Praktijkregels voor Curatoren en zal het derde onderdeel van het toetsingsverzoek gegrond 

verklaren.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie heeft het eerste onderdeel van het Toetsingsverzoek niet in behandeling 

genomen, omdat geen sprake is van handelen in hoedanigheid van curator. 

 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoekster niet-ontvankelijk in het tweede onderdeel van het 

Toetsingsverzoek.  

 

De Toetsingscommissie verklaart het derde onderdeel van het Toetsingsverzoek gegrond.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 26 oktober 2020) 

 


