
UITSPRAAK TOETSINGSCOMMISSIE INSOLAD 

 

2021/3 

Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

Op [datum] heeft Verzoeker een toetsingsverzoek (hierna: het “Toetsingsverzoek”) ingediend dat 

betrekking heeft op gedragingen van de Curator. De Curator heeft op [datum] gereageerd op het 

Toetsingsverzoek. Op [datum] en [datum] heeft Verzoeker aanvullende stukken gestuurd. De 

Curator heeft op [datum] nadere stukken gestuurd. Op [datum] heeft een mondelinge behandeling 

van het Toetsingsverzoek plaatsgevonden via Microsoft Teams. Daarbij waren aanwezig Verzoeker, 

de Curator en mr. [A], een kantoorgenoot van de Curator. Na de mondelinge behandeling zijn door 

het panel bij de Curator nadere stukken opgevraagd met betrekking tot het hierna als vierde te 

noemen onderdeel van het Toetsingsverzoek. Op [datum] heeft de Curator de gevraagde stukken 

verstrekt. Op [datum] heeft Verzoeker hierop gereageerd. Op [datum] heeft de Curator als laatste 

gereageerd.  

 

Onderwerp van en toelichting op het Toetsingsverzoek: 

Op [datum] is de Curator aangesteld tot bewindvoerder in de voorlopig verleende surseance van 

betaling van [B]. Op [datum] is [B] in staat van faillissement verklaard onder aanstelling van de 

Curator tot curator. Verzoeker was bestuurder van [B]. 

 

Het Toetsingsverzoek bestaat uit zes onderdelen, die hierna worden besproken: 

1) Bejegening; 

2) Het niet opnemen van de advocaat van Verzoeker in de cc bij e-mails; 

3) De inbewaringstelling; 

4) De verkoop van de voorraad; 

5) Contacten met de pers; 

6) De deskundige.  

 

Eerste onderdeel: Bejegening. 

Verzoeker is van mening dat de Curator hem, Verzoeker, vanaf zijn aanstelling (eerst als 

bewindvoerder in de surseance van betaling) offensief heeft bejegend en daarmee artikel 1 lid 1 van 

de Praktijkregels voor curatoren heeft geschonden. De Curator ontkent dit.  

 

Tweede onderdeel: Het niet opnemen van de advocaat van Verzoeker in de cc bij e-mails.  

Verzoeker heeft gesteld dat de Curator niet altijd de advocaat van Verzoeker in e-mails aan Verzoeker 

in de cc heeft opgenomen, terwijl Verzoeker daarom wel had verzocht. De Curator heeft dit niet 

ontkend. 

 

Derde onderdeel: De inbewaringstelling. 

De Curator had Verzoeker verzocht om op [datum] voor een bespreking bij hem op kantoor te komen. 

Op [datum] heeft de advocaat van Verzoeker aan de Curator laten weten dat Verzoeker een 



persoonlijk onderhoud niet op prijs stelt vanwege de wijze van bejegening door de Curator en 

aangegeven dat Verzoeker aan de inlichtingenplicht zou willen voldoen door schriftelijk vragen te 

beantwoorden. De Curator is hier niet mee akkoord gegaan en schreef in een e-mail van [datum] 

aan de advocaat van Verzoeker onder andere:  

 

“Als hij niet verschijnt zal ik mij tot de rc wenden voor maatregelen waarbij ik gijzeling niet uitsluit 

gezien de weigerachtige houding en informatie die mij ter beschikking staat.”  

 

De advocaat van Verzoeker heeft vervolgens laten weten dat Verzoeker aan de uitnodiging voor het 

door de Curator geëiste gesprek geen gehoor zou geven, dat aan een verhoor bij de rechter-

commissaris zou worden meegewerkt en dat de advocaat daarbij dan aanwezig zou willen zijn. De 

advocaat gaf te kennen vanwege persoonlijke omstandigheden de eerste dagen niet aanwezig te 

kunnen zijn.  

 

Verzoeker is vervolgens gegijzeld op voordracht van de rechter-commissaris. Verzoeker heeft gesteld 

dat de Curator te lichtvaardig een inbewaringstellingsverzoek bij de rechter-commissaris heeft 

ingediend.  

 

De Curator heeft aangevoerd dat een gesprek essentieel is voor een onderzoek, omdat een 

bestuurder dan geconfronteerd kan worden met bevindingen waarop hij direct moet reageren en dan 

geen tijd heeft om zaken te doen verdwijnen, getuigen te manipuleren of alternatieve verklaringen 

te verzinnen.  

 

De Curator heeft gesteld dat het de rechter-commissaris is geweest die een 

inbewaringstellingsverzoek heeft gedaan en niet hij. Volgens de Curator was de weigering een 

gesprek aan te gaan en vluchtgevaar een reden voor inbewaringstelling. De Curator heeft verklaard 

dat hij van verschillende betrokkenen heeft gehoord dat Verzoeker emigratieplannen zou hebben. 

Verzoeker heeft gesteld dat deze niet concreet waren.  

 

Vierde onderdeel: De verkoop van de voorraad. 

De Curator heeft de voorraden hout en inventaris van de failliete onderneming verkocht. Verzoeker 

is van mening dat bij een verkoop via veiling of inschrijving geen goede prijs gerealiseerd zou kunnen 

worden voor de voorraden hout. Verzoeker stelt dat hij de Curator heeft aangeboden om met zijn 

kennis van de markt te helpen bij de verkoop. Volgens Verzoeker heeft de Curator met de voorraden 

hout met een waarde van € [bedrag] verkocht voor € [bedrag] en daarmee in strijd met artikel 3 lid 

1 van de Praktijkregels voor curatoren gehandeld. Daarnaast zou volgens Verzoeker sprake zijn van 

belangenverstrengeling, omdat de koper van de voorraden hout een persoonlijke relatie met de 

Curator zou hebben.  

 

De Curator heeft toegelicht dat de voorraden verpand waren aan de bank en dat hij tegen ontvangst 

van een boedelbijdrage aan de verkoop van de voorraden (en inventaris) heeft meegewerkt. Volgens 

de Curator heeft de bank als verkoper van de voorraden en inventaris te gelden. De bank heeft haar 

beslissing om de bieding van € [bedrag] te accepteren gebaseerd op een taxatierapport van de 



voorraden en inventaris. De Curator heeft laten weten dat hij de koper slechts kent als koper uit een 

ander faillissement en ontkent dat sprake is van een persoonlijke relatie met de koper. 

 

Vijfde onderdeel: Contacten met en berichten in de media. 

Diverse media hebben aandacht besteed aan de rechtmatigheidsaspecten in het faillissement. De 

Curator heeft daarover ook contact gehad met de media. Over het aantal contacten dat de Curator 

met journalisten heeft gehad heeft hij wisselend verklaard. De Curator heeft aangegeven dat hij in 

de citaten die van hem zijn opgenomen in de media, niet volledig en/of juist is geciteerd en dat dit 

de verantwoordelijkheid van de journalist is.   

 

Verzoeker heeft aangevoerd dat een kantoorgenote van de Curator een relatie zou hebben met één 

van de journalisten die over dit faillissement heeft gepubliceerd. De Curator heeft de suggestie van 

Verzoeker dat één van zijn kantoorgenoten de geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden, 

verworpen. De Curator heeft geweigerd de vraag of sprake is van een relatie tussen de betreffende 

kantoorgenote en de journalist te beantwoorden.  

 

Zesde onderdeel: De deskundige.  

De Curator heeft een derde, door de Curator aangeduid als “forensisch accountant”, ingeschakeld 

voor onderzoek. Volgens Verzoeker had de Curator deze derde niet als forensisch accountant mogen 

aanduiden.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

 

Eerste onderdeel: Bejegening 

Verzoeker heeft gesteld dat de Curator hem onheus zou hebben bejegend. De Curator heeft dit 

ontkend. Verzoeker heeft zijn stelling omtrent de onheuse bejegening niet nader onderbouwd dan 

door overlegging van correspondentie tussen Verzoeker en Curator. De Toetsingscommissie 

overweegt dat uit de ontvangen correspondentie blijkt van een stevige toon van de kant van de 

Curator, maar meent dat die ook verklaarbaar is door zijn bevindingen. Daarbij is de 

Toetsingscommissie niet gebleken dat de Curator in dit kader Verzoeker op zodanige wijze heeft 

bejegend, dat sprake is van strijd met artikel 1 lid 1 van de Prakrijkregels voor curatoren.  

 

De Toetsingscommissie zal dit onderdeel van het toetsingsverzoek ongegrond verklaren.  

 

Tweede onderdeel: Het niet opnemen van de advocaat van Verzoeker in de cc.  

Artikel 11 lid 1 van de Praktijkregels voor curatoren bepaalt dat een curator in de regel geen contact 

met de betrokkene heeft buiten zijn advocaat om, indien een bestuurder wordt bijgestaan door een 

advocaat in de gevallen waarin juridische vragen spelen die de betreffende bestuurder kunnen raken. 

Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat het doel hiervan is dat de advocaat op de hoogte blijft en – 

indien nodig – zijn cliënt terstond bij kan staan of kan adviseren. Naar het oordeel van de 

Toetsingscommissie heeft de Curator in strijd met dit artikellid gehandeld door de advocaat van 

Verzoeker (ondanks een verzoek daartoe) niet consistent in de cc van e-mails op te nemen met 

betrekking tot mededelingen en/of verzoeken met een latent juridische lading. De Curator heeft zijn 



verzuim op dit onderdeel toegegeven zonder dat hij daar een redelijke, disculperende verklaring voor 

heeft gegeven.  

 

De Toetsingscommissie zal daarom dit onderdeel van het Toetsingsverzoek gegrond verklaren.  

 

Derde onderdeel: De inbewaringstelling. 

De Toetsingscommissie overweegt dat het niet aan haar is om een oordeel te geven over de 

rechtmatigheid van de inbewaringstelling, zulks gelet op de met rechterlijke toetsingswaarborgen 

omgeven gijzelingsprocedure.  

 

De Toetsingscommissie overweegt evenwel ten overvloede dat de Curator op basis van de gestelde 

en gebleken feiten in redelijkheid tot het oordeel kon komen dat er vragen waren gerezen in het 

kader van dit faillissement die in het belang van de boedel op korte termijn en eenduidig door 

Verzoeker dienden te worden beantwoord en waarbij het in beginsel aan de Curator is om te 

beoordelen en te bepalen wanneer en op welke wijze hij de bestuurder met de gerezen vraagpunten 

zal confronteren. De keuze van de Curator om de bestuurder in een persoonlijk gesprek met de 

opgekomen vragen te confronteren en niet in te stemmen met een schriftelijke beantwoording 

daarvan komt de Toetsingscommissie in het licht van de gebleken feiten niet onlogisch of onredelijk 

voor.   

 

Hoewel er strikt genomen vanwege het uitblijven van de verlangde medewerking van de bestuurder 

ook andere keuzes denkbaar waren geweest alvorens de Rechter-commissaris te vragen de 

inbewaringstelling van Verzoeker uit te lokken (gedacht kan worden aan een faillissementsverhoor 

bij de Rechter-commissaris) is de rechtmatigheid (en daarmee de proportionaliteit en subsidiariteit 

van) van de inbewaringstelling in twee instanties getoetst en in orde bevonden. Kortheidshalve 

volstaat de Toetsingscommissie met een verwijzing naar de daarop betrekking hebbende stukken die 

zijn overgelegd.   

 

De Toetsingscommissie zal dit onderdeel van het Toetsingsverzoek niet ontvankelijk verklaren, 

omdat de rechtmatigheid van de inbewaringstelling al is getoetst door rechterlijke instanties. 

 

Vierde onderdeel: De verkoop van de voorraad. 

Bij de beoordeling van het toetsingsverzoek aangaande de verkoop van de voorraad, is het volgende 

relevant. Ten eerste is gebleken dat er ten tijde van de faillietverklaring al een taxatie van de 

voorraad van de failliete onderneming - in opdracht van de bank in haar hoedanigheid van 

pandhouder – had plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Curator in overleg met de bank een 

biedproces opgetuigd met als doel te komen tot een zo hoog mogelijke opbrengst van de voorraad. 

Uit dat biedproces is een aanzienlijk voorraadverschil ten opzichte van de eerdere taxatie naar voren 

gekomen. De Curator heeft toen voor een hertaxatie gezorgd door de onderneming die ook de 

eerdere taxatie had uitgevoerd.  

 



De Toetsingscommissie oordeelt dat de Curator een eigen verantwoordelijkheid heeft om af te wegen 

of hij – in afwijking van een openbare verkoop van verpande zaken - mee wil werken aan een 

onderhandse verkoop daarvan.  

 

Die verantwoordelijkheid geldt ook als de verkoop van verpande zaken – de vordering van 

pandhouder en verwachte opbrengst van de te verkopen verpande zaken overziend – materieel louter 

het belang dient van de betreffende pandhouder, de Curator alleen een boedelbijdrage zal ontvangen 

voor zijn inspanningen en voor het overige geen rechtstreeks boedelbelang gemoeid is bij de 

verkoop.  

 

Ook een in opdracht van de pandhouder uitgebracht taxatierapport kan, in combinatie met biedingen 

die tot stand zijn gekomen 

- na een voldoende transparant  georganiseerd biedproces,  

- waaraan tevens – rekening houdend met de soort zaken – voldoende ruchtbaarheid gegeven is en  

- waarbij voldoende tijd is ingeruimd voor geïnteresseerde partijen om zich een beeld te vormen van 

de te verkopen zaken  

geeft in de regel een voldoende betrouwbaar inzicht in de waarde van de verpande zaken en de 

mogelijkheden om deze te realiseren. Onder omstandigheden – zeker als uit een marktverkenning 

en de biedingsprocedure blijkt dat de geraamde liquidatiewaarde niet kan worden gerealiseerd - kan 

er aanleiding bestaan voor een curator om mee te werken aan een verkoop beneden de 

liquidatiewaarde.  

 

De Curator heeft het aanbod van Verzoeker om te helpen bij de verkoop niet geaccepteerd. In het 

licht van de door de Curator aangevoerde feiten is deze keuze niet zodanig onbegrijpelijk dat de 

Curator daarmee in strijd heeft gehandeld met artikel 3 lid 1 van de Praktijkregels voor curatoren.  

 

De Toetsingscommissie oordeelt dat niet is gebleken dat de Curator heeft verkocht aan iemand met 

wie hij een persoonlijke relatie had. Verzoeker heeft ook niet nader op de uitleg van de Curator – 

dat hij de koper slechts kende als koper in één ander dossier – gereageerd zodat zijn klacht op dit 

onderdeel nimmer het niveau van de niet-onderbouwde bewering is ontstegen.  

 

Alles overziend oordeelt de Toetsingscommissie dat niet is gebleken dat de Curator in strijd heeft 

gehandeld met artikel 3 lid 1 van de Praktijkregels voor curatoren betreffende de (wijze van) verkoop 

van de verpande zaken. De Toetsingscommissie zal dit onderdeel van het toetsingsverzoek 

ongegrond verklaren.  

 

Vijfde onderdeel: Contacten met en berichten in de media. 

De Toetsingscommissie overweegt dat een curator, op grond van artikel 5 lid 3 van de Praktijkregels 

voor curatoren, terughoudendheid dient te betrachten bij uitspraken in het openbaar over – kort 

gezegd – rechtmatigheidsaspecten.  

 

De Toetsingscommissie constateert echter wel dat de Curator informatie met één of meer 

journalisten heeft gedeeld op momenten dat deze nog niet in een openbaar verslag was opgenomen. 



De Toetsingscommissie heeft de Curator daarover bevraagd maar moet vaststellen dat de Curator 

geen bevredigende verklaring heeft gegeven waarom hij op een aantal momenten er voor heeft 

gekozen (nog) niet-openbare informatie uit het faillissement naar buiten te brengen. De 

Toetsingscommissie is van oordeel dat in dit geval van de Curator, gezien de timing, toon en inhoud 

van de geparafraseerde antwoorden een grotere mate van terughoudendheid had mogen worden 

verwacht, dit te meer nu Verzoeker ten tijde van de betreffende mediaberichten in bewaring was 

gesteld en zich vanuit een oogpunt van hoor en wederhoor in een kwetsbare positie bevond. Hoewel 

toepassing van hoor en wederhoor primair een journalistieke verantwoordelijkheid is kan de Curator 

zich daar niet volledig aan onttrekken in het geval betrokkene – mede op zijn initiatief – niet 

eenvoudig benaderbaar is om zijn lezing te geven.  

 

De Curator heeft desgevraagd tegenover de Toetsingscommissie verklaard dat hij slechts (kort) 

antwoord heeft gegeven op telefonisch door een journalist gestelde vragen en daarbij verkeerd te 

zijn geciteerd. Het is voor de Toetsingscommissie niet goed na te gaan hoe die gesprekken precies 

zijn gelopen en welke feitelijke informatie daarbij is uitgewisseld. Dit onderstreept eens te meer het 

belang om voorzichtig om te gaan met het delen van informatie met de pers die niet reeds eerder 

via de openbare verslaglegging naar buiten is gebracht. Wel is duidelijk dat uit de verslaglegging van 

de journalist en hetgeen de Curator over zijn perscontacten heeft verklaard niet blijkt van een 

terughoudende opstelling van de Curator waar het betreft de persoon van Verzoeker en zijn 

reputatie. Daar waar de Curator stelt dat hij onjuist of onvolledig wordt aangehaald kan het onder 

omstandigheden op zijn weg liggen om rectificatie of aanpassing van het (digitale) bericht. De 

Curator kan echter ook bedingen dat hij slechts zijn medewerking verleent aan de voorgenomen 

publicatie indien hij vooraf inzage krijgt in de tekst, dit met het oog op het corrigeren van onjuiste 

en/of onvolledige aan de Curator toegeschreven uitlatingen. Voor zover het onjuist of onvolledig 

aanhalen van mededelingen van de Curator een meer structureler karakter draagt kan dit voor de 

Curator ook aanleiding vormen om zich in zijn contacten met de pers nog strikter dan te doen 

gebruikelijk te beroepen op het uitgangspunt dat tegenover derden omtrent personen, met name 

waar het (mogelijk) persoonsgevoelige informatie betreft in beginsel slechts via de openbare 

verslagen informatie wordt verstrekt. 

De Toetsingscommissie is van oordeel dat de Curator zich in zijn uitlatingen naar de pers in 

onvoldoende mate rekenschap heeft gegeven van de door hem in acht te nemen zorgvuldigheid en 

terughoudendheid bij het doen van publieke uitlatingen omtrent de rechtmatigheidsaspecten in het 

onderhavige faillissement waarbij Verzoeker als bestuurder is betrokken en acht dit onderdeel van 

het toetsingsverzoek in zoverre gegrond. 

 

Zesde onderdeel: De deskundige.  

De Curator heeft de ingeschakelde derde aangeduid als forensisch accountant. Volgens Verzoeker 

was de ingeschakelde derde weliswaar accountant, maar mocht hij niet als forensisch accountant 

worden aangeduid.  

 

Bij de Toetsingscommissie is niet gebleken dat de Curator een derde heeft ingeschakeld waarvan op 

voorhand voor de Curator duidelijk moest zijn dat deze ondeskundig zou zijn. De waarde van de door 

deze derde uitgebrachte rapportage zal in een civiele procedure aan de orde moeten komen. 



Verzoeker geeft een andere invulling aan de term forensisch accountant dan de Curator. De 

Toetsingscommissie oordeelt dat niet is gebleken dat sprake is van een beschermde titel en dat de 

Curator daarom niet in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 van de Praktijkregels voor curatoren. 

Het verwijt aan de Curator mist een feitelijke grondslag. 

 

De Toetsingscommissie zal vanwege het voorgaande dit onderdeel van het toetsingsverzoek 

ongegrond verklaren.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart het eerste, vierde en zesde onderdeel van het toetsingsverzoek 

ongegrond.  

 

De Toetsingscommissie verklaart het tweede en vijfde onderdeel van het toetsingsverzoek gegrond.  

 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in het derde onderdeel van het 

toetsingsverzoek.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 5 februari 2021) 

 


