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Zonder mondelinge behandeling. 

 

Onderwerp van en toelichting op de klacht: 

De klacht bestaat uit twee onderdelen: de curator zou een ‘machine’, eigendom van Verzoeker, die 

zich bevond in een loods die onderdeel uitmaakte van de boedel, gezamenlijk met de loods hebben 

verkocht zonder dat Verzoeker dat wist en zonder dat Verzoeker daarvoor een vergoeding heeft 

verkregen.  

Daarnaast meent Verzoeker dat de curator onvoldoende zorg heeft betracht ten aanzien van enkele 

zaken van Verzoeker die zich in de loods hebben bevonden, welke zaken op enig moment uit de 

loods zouden zijn ontvreemd.  

 

Verzoeker was eigenaar van de machine. Deze bevond zich in een loods, eigendom van gefailleerde. 

De eigendom van Verzoeker is door de curator en de bank als hypotheekhouder van de loods erkend. 

Op enig moment is de loods verkocht. Verzoeker heeft de koper gevraagd om afgifte van de machine. 

De koper heeft dat geweigerd met een beroep op een contractuele bepaling uit de met de curator 

gesloten koopovereenkomst: (artikel (…)) citaat “het is koper bekend dat er thans nog in het 

verkochte een machine bevindt welke toebehoort aan een derde. Verkoper zal de eigenaar van de 

sorteerinrichting sommeren deze voor uiterlijk (…) te verwijderen. Mocht de eigenaar van de 

sorteerinrichting hier geen gehoor of uitvoering aangeven dan zal de overdracht plaatsvinden 

inclusief de aanwezige machine en alle overige aanwezige roerende zaken. Koper aanvaardt deze 

goederen en vrijwaart verkoper van alle aansprakelijkheid die uit deze goederen en/of de 

verwijdering daarvan voortvloeien”. Verzoeker is door de curator niet geïnformeerd over het bestaan 

van deze koopovereenkomst en Verzoeker is evenmin geïnformeerd de machine voor (…) te 

verwijderen en tenslotte is hij niet gewaarschuwd voor de gevolgen van de verkoop. Verzoeker heeft 

uiteindelijk met de koper van de loods een schikking moeten treffen waarbij de helft van de waarde 

van de machine aan de koper van de loods is toegekomen. Verzoeker heeft hierdoor schade geleden. 

 

In (…) heeft Verzoeker ontdekt dat aan hem in eigendom toebehorende zaken uit de loods waren 

ontvreemd. Er zijn geen braaksporten aangetroffen. Er is aangifte gedaan, maar dat heeft niet geleid 

tot vervolging of het terugvinden van de zaken. Verzoeker vraagt zich af of de curator als beheerder 

van de boedel voldoende zorg heeft betracht ten aanzien van de zaken die zich in de loods bevonden. 

 

Reactie en toelichting van de curator: 

Verzoeker wist vanaf (…) dat zijn eigendommen zich in de loods bevonden en wist vanaf (…) dat de 

loods zou worden verkocht en dat die eigendommen dan daaruit zouden moeten worden verwijderd. 

De eigendomsrechten van Verzoeker op de machine zijn erkend. De hypotheekhouder heeft 

Verzoeker vanaf (…) herhaaldelijk maar tevergeefs verzocht en gesommeerd zijn eigendommen te 

verwijderen uit de loods.  

 



De curator heeft de sleutel van de loods in (…) afgegeven aan de makelaar ten behoeve van verkoop 

van de loods.  

 

Aan Verzoeker moet worden toegegeven dat de curator na (…) geen contact meer heeft gehad met 

Verzoeker om zijn zaken uit de loods te verwijderen, maar dat betekent niet dat zijn 

eigendomsrechten niet langer werden gerespecteerd. In de koopovereenkomst en leveringsakte is 

daarom ook opgenomen het hierboven geciteerde artikel (…) waaruit volgt dat de machine eigendom 

is van een derde, dat geen roerende zaken worden mee verkocht en dat de machine mogelijk in de 

loods zou achterblijven. De conclusie van Verzoeker dat de eigendom zou zijn overgegaan op de 

koper van de loods is onjuist. Verzoeker kan geen beroep doen op de afspraak dat de curator hem 

zou sommeren uiterlijk (…) de machine te verwijderen. Hij is immers geen partij bij deze 

overeenkomst. Dat Verzoeker ervoor heeft gekozen om een financiële regeling te treffen met de 

koper van de loods komt geheel voor zijn rekening en risico. De curator heeft de machine van 

Verzoeker niet verkocht.  

 

Met betrekking tot de ontvreemding van zaken van Verzoeker: een deel van de ontvreemde zaken 

wordt niet vermeld in een opgesteld taxatierapport. De curator heeft zoals eerder vermeld de sleutel 

in (…) afgegeven aan de makelaar.  

  

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Over de feiten verschillen partijen niet van mening en blijken uit de hiervoor vermelde standpunten.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Het Panel stelt vast dat aan Verzoeker voldoende gelegenheid is geboden door de 

curator/hypotheekhouder om de in zijn eigendom toebehorende zaken (tijdig) te verwijderen uit de 

loods. Verzoeker heeft van de gelegenheid kennelijk geen gebruikt gemaakt. Voor zover Verzoeker 

meent dat hij zou zijn gehinderd bij het weghalen van zijn eigendommen had hij diverse wegen 

kunnen bewandelen om zijn eigendommen tijdig te revindiceren, waaronder de gang naar de rechter-

commissaris. In zoverre ziet het Panel geen gronden voor strijd met de toetsingscriteria. 

 

De curator dient zich als gerechtelijk bewaarder de belangen van derden aan te trekken (Praktijkregel 

7.1). Hij dient daarbij enig toezicht uit te oefenen op de onder zijn verantwoordelijkheid bewaarde 

zaken. Normaal gesproken zal de curator zich ervan vergewissen dat de zaken die door hem worden 

bewaard afdoende zijn verzekerd tegen de gebruikelijke risico’s. Of hij zal zorgdragen voor bewaking 

daarvan. Voor zover er geen verzekering of bewaking is mag van de curator worden verwacht dat 

hij de betrokken derden tijdig zal waarschuwen, dan wel in de gelegenheid te stellen de zaken tijdig 

te revindiceren. Aan die verplichting heeft de curator zich gehouden. 

 

Het is de curator niet toegestaan zaken die niet aan de boedel toebehoren in de feitelijke macht van 

een derde te brengen zonder zich er tevoren van te vergewissen dat de rechthebbende daarmee 

instemt (Praktijkregel 7.2). In zijn algemeenheid staat het de curator echter vrij om na het stellen 

van een redelijke termijn aan de eigenaar om zijn zaken op te halen de gevolgen te verbinden die 

de curator in casu heeft gedaan, namelijk deze zaken in de te verkopen onroerende zaak laten staan 



onder verplichting aan de koper om deze eigendomsrechten te respecteren. Daarvoor is wel nodig 

dat de curator dit duidelijk en expliciet aangeeft, zowel aan de eigenaar als aan de derde/koper. Het 

Panel kan de gevolgtrekkingen van de curator dan ook billijken maar overweegt wel dat de curator 

de gevolgen explicieter had kunnen en moeten regelen in de koopovereenkomst met de derde/koper. 

 

Beslissing: 

Het Panel acht de gedraging van de curator in zoverre niet geheel in overeenstemming met de 

toetsingscriteria, nu de curator duidelijker aan Verzoeker had kunnen berichten welke 

gevolgtrekkingen hij zou verbinden aan het niet of niet tijdig fysiek afhalen door Verzoeker van diens 

eigendommen en expliciet met de koper overeen had moeten komen dat de eigendomsrechten van 

Verzoeker door de koper zouden moeten worden gerespecteerd.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 6 oktober 2016) 

 


