
Voorjaar 2017 spraken interviewers van Grant Thornton Forensic 
Investigation Services met 33 curatoren. De weerslag van die gesprekken 
is opgenomen in deze uitgave, gelardeerd met artikelen die in enge of 
bredere zin verband houden met de insolventie-onderzoekspraktijk. Als 
motto van deze bundel – die wordt gepubliceerd in de Grant Thornton 
interview series – is gekozen voor de zegswijze ‘Waar niet is, verliest de 
keizer zijn recht’. Die spreekwoordelijke keizer kan zijn: de curator met een 
krimpende faillissementspraktijk, de (meestal concurrente) crediteur en ook 
de onderzoeker die met lege handen staat als de boedel geen onderzoek 
kan dragen. Toch blijft er voor de meeste partijen nog het nodige te doen in 
insolventieland, zo blijkt uit lezing van deze bundel. Gelukkig maar.
 

Erik van Zadelhof
Relatiemanager 
Grant Thornton Specialist Advisory

Grant Thornton
interview series

‘ W
aar niet is ...’ Flarden uit de insolventie-onderzoekspraktijk

Grant
Thornton
interview 

series

‘ Waar
niet

is ...’
de insolventie-onderzoekspraktijk

Flarden uit

Grant Thornton
interview series





© 2017 Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V.
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt, in enige vorm of op andere wijze, hetzij electronisch, door fotokopieen, opnamen of op andere wijze, zonder 
vooorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
Modellen, onderzoeksgegevens, technieken en instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering  
van de opdracht of zijn opgenomen in  het advies of het onderzoeksresultaat, blijven het eigendom van de auteur.

‘ Waar niet is ...’ 
Flarden uit de insolventie-onderzoekspraktijk



VOORWOORD

‘Waar niet is, verliest de keizer zijn recht’ 
is een Nederlandse zegswijze die bij uitstek 
van toepassing is op het werk van curator, 
zowel op de markt als op de boedel. Werken 
als curator in faillissementssituaties is 
een conjunctuurgevoelige kwestie. Met 
het aantrekken van de economie wordt de 
spoeling voor de meeste curatoren dunner. Dat 
ondervonden de interviewers van Grant Thornton 
dit voorjaar tijdens een ronde langs (iets meer 
dan) 30 curatoren. Is altijd zo geweest en zal 
altijd zo blijven. Tegelijkertijd ‘vallen’ er nog 
steeds grote faillissementen. De curatoren van 
Imtech en V&D kunnen daar over meepraten. 
Ook als curator moet je een beetje geluk hebben, 
immers: de een zijn dood…

Hoewel de ervaring is dat in de meerderheid van 
de faillissementen er geen werk is te doen voor de 
forensisch accountant (omdat de oorzaak evident 
lijkt of omdat de boedel dat domweg niet kan 
dragen), zijn er anderzijds ook situaties waarin zijn 
rol waarde toevoegt. Soms knaagt er ook iets.
Het doen van oorzakenonderzoek is geen 
liefdadigheidsindustrie en kost dus geld. De 
paradox is natuurlijk dat de vraag of die 
investering gerechtvaardigd is, vaak alleen 
kan worden beantwoord nadat er onderzoek 
is gedaan. Ook een dilemma van forensisch 
onderzoek in faillissementssituaties. 

Na de publicatie ‘Feiten maken het recht’ 
(2014) werden afgelopen jaar opnieuw 
advocaten geïnterviewd door Grant Thornton, 
deze keer (op een enkele uitzondering na) 
advocaten die werkzaam zijn als curator in de 
faillissementspraktijk. Gesproken werd over de 
samenwerking met forensisch accountants, 
controlerend accountants, oorzakenonderzoek en 
faillissementsfraude. 
Voor de onderdelen uit de interviews die wij er  
het meest vonden uitspringen of ons anderszins 
zijn opgevallen, verwijzen wij naar de pagina’s  
hierna. Maar als wij de rode lijn van de ruim  
30 gesprekken samenvatten, dan is het deze:
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Voor de hand liggend, maar toch: externe 
deskundigen zoals forensisch accountants 

worden alleen ingeschakeld als de complexiteit 
van het faillissement er om vraagt en de boedel 
het kan dragen. Maar in zo’n geval heb je ook 
echt iets aan de specialist. ‘Ieder zijn vak’ werd 
regelmatig opgetekend. 

Niet in alle gevallen – behalve dan bij 
curatoren die er zelf ervaring mee hebben 

opgedaan – is duidelijk wat nu precies het verschil 
is tussen forensisch- en andere accountants. 
Kennelijk is daar nog iets uit te leggen. Regelmatig 
vroeg een curator ook aandacht voor de 
beroepsregels van accountants, die soms als 
knellend worden ervaren en die, omdat zij van 
toepassing zijn op de hele beroepsgroep, soms 
juist in de weg staan bij het inhuren en het werk 
van forensisch accountants.

Over de vraag of het rapport van de 
forensisch accountant deel moet uitmaken 

van de bevindingen van de curator of juist een 
eigen, daarvan afgescheiden, rapport dient te zijn, 
bestaat verschil van inzicht. Er zijn twee scholen: 
enerzijds curatoren die een zelfstandig onderzoek 
verlangen (en daar dan dus ook geen bemoeienis 
mee hebben) en anderzijds curatoren die de 
forensisch accountant in het eigen onderzoek 
inhuren als ‘onderaannemer’. Curatoren die 
ervaring hebben gehad met forensisch onderzoek 
wijzen op het voordeel van zelfstandig onderzoek, 
zeker als dat wordt ingebracht in een procedure.

De vraag of de controlerend accountant 
van de failliet gemakkelijk meewerkt als 

de curator informatie vraagt levert verschillende 
ervaringen op. Sommigen hebben daar in het 
algemeen geen problemen mee. Anderen echter 
ervaren tegenwerking, vaak omdat de accountant 
kennelijk nattigheid voelt. De accountant, die 
moet werken in een ondoorzichtig woud van 
beroepsregels en disclaimers, is risico-avers en 
als de dood voor aansprakelijkheid. En die risico-
aversie wordt nog gevoed doordat accountants, 
zoals een van de geïnterviewden het zei, in de 
afgelopen jaren ‘al veel klop hebben gehad’. 

Over de aanpak van faillissementsfraude, 
de nieuwe wet ter versterking van de 

positie van de curator, de curator als onbezoldigd 
opsporingsambtenaar en de samenwerking 
tussen verschillende overheidsinstanties, is er 
weinig optimisme onder curatoren. Daarnaast 
valt op dat er verschillen zijn in de locale praktijk. 
Zo wordt bijvoorbeeld het fraude-spreekuur in het 
arrondissement Rotterdam als nuttig ervaren.

In de loop van de interviewronde werd duidelijk 
dat er weliswaar verschillen zijn in opvatting, 
maar tegelijkertijd dat er onder curatoren 
op hoofdlijnen wel consensus was over de 
vragen: zie de samenvatting hierboven. Daarom 
hebben de samenstellers er voor gekozen om 
de geïnterviewde curatoren in dit boekje te 
presenteren in 33 mini-portretjes. Door hen te 
portretteren met hun eigen uitspraken ontstaat 
een caleidoscoop van meningen en ervaringen, 
die - binnen consensus op hoofdniveau - saillante 
uitspraken en verschillen oplevert in de nitty 
gritty. Vandaar de titel: flarden uit de insolventie-
onderzoekspraktijk.
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Naast het hart van deze uitgave – de 
miniportretten – vindt u hierna vijf artikelen die 
ingaan op zowel praktische als conceptuele 
vragen die samenhangen met de forensische 
praktijk:

Samen werken aan 
faillissements fraudebestrijding
Door: Dick Alblas 
Een artikel met aanbevelingen 
voor een verbeterde samen- 
werking tussen overheids- en  
opsporingsinstanties bij de be-
strijding van faillissementsfraude 
en voor oorzakenonderzoek.

Pagina 10

Het oorzaken-onderzoek 
revisited
Door: Peter Schimmel en  
Dick Alblas 
Een artikel over 
oorzakenonderzoek.

Pagina 40

“Soms stellen curatoren zich 
onvoldoende open voor het hele 
verhaal” 
Een interview met Nico Tollenaar 
(als partner verbonden 
aan RESOR) waarin enige 
kritische opvattingen over de 
beroepsgroep. 

Pagina 98

Gegevens veiligstellen bij 
faillissementen 
Door: Kürşad Güney  
Een artikel over gegevens veilig 
stellen bij faillisementen.

Pagina 74

Het insolventierecht verandert 
stormachtig; kan de professie 
volgen? 
Door: Prof. mr. Bob Wessels 
Een beschouwing over het 
komende insolventierecht 
waarbij de vraag wordt 
opgeworpen of de professie de 
stormachtige ontwikkelingen die 
de schrijver voorziet zal kunnen 
volgen. 

Pagina 102
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Tot slot het volgende. Omdat de interviews zijn 
gevoerd door Peter Schimmel en Dick Alblas is 
het begrijpelijk dat de gesprekken zijn gevoerd 
uit het perspectief van hun eigen discipline: de 
forensische accountancy. Daar ligt ook veel 
ervaring. Tegelijkertijd mag niet over het hoofd 
worden gezien dat onder omstandigheden – en 
uiteraard wanneer de boedel het kan dragen –  
er bij curatoren ook regelmatig behoefte is aan 
crisis management, onderhandelingen met 
dwangcrediteuren, veilig stellen van data, forensic 
technology en e-Discovery, valuation, corporate 
finance advies, kortom een groot aantal diensten 
die bij elkaar kunnen worden gebracht onder de 
noemer Externe Deskundigheid. Door in te zoomen 
op de bomen van de forensische accountancy, 
mogen we dus niet het zicht verliezen op het 
grotere bos.

Grant Thornton is iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan deze uitgave zeer dankbaar.

Rotterdam, winter 2017

Mark Hoekstra

Mark Hoekstra

Global Leader Forensic  
& Investigation Services  
Grant Thornton International 
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Recente initiatieven 
Publiek-private samenwerking met 
forensisch accountants en de bestrijding 
van faillissementsfraude zijn terugkerende 
thema’s op de beleidsagenda’s. De laatste 
jaren zijn verschillende hoopvolle initiatieven 
gelanceerd om een fundamentele verandering 
teweeg te brengen. Denk aan de werkgroep 
1Overheid, de oprichting van het Platform 
Faillissementsfraudebestrijding, het initiatief 
Insolventiekamer van het Institute for Financial 
Crime, de komst van fraudespreekuren 
en speciale strafkamerzittingen voor 
faillissementsfraudezaken. Daarnaast is  
de positie van de curator wettelijk verstevigd 
en is het strafrecht aangescherpt.

Faillissementsfraude is moeilijk te bestrijden 
en niet voor niets staat het de afgelopen jaren 
weer hoog op de politieke agenda. Maar 
nieuwe wetten, initiatieven en werkgroepen 
ten spijt: tot nu toe zijn we er niet in geslaagd 
om faillissementsfraude adequaat aan te 
pakken. Voor een echt succesvolle bestrijding 
is betere publiek-private samenwerking nodig. 
Een samenwerking die op lokaal niveau 
begint, waarbij professionals zoals forensisch 
accountants, curatoren, politie en justitie  
elkaar kennen en vertrouwen en met elkaar  
al improviserend een keten vormen. Een keten 
die zich voegt naar de grillige werkelijkheid en 
die de belangen van én de rechtsstaat én de 
benadeelden borgt. Geen keurig aangeharkte 
Engelse tuin volgens een vooraf uitgedacht 
ontwerp, maar een prairie met respect voor 
elkaars professionaliteit én beperkingen. 

Samen werken  
aan faillissements
fraudebestrijding

ARTIKEL DICK ALBLAS
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Private forensisch accountants: 
privaat versus publiek belang 
Forensisch accountants gebruiken in de private 
sector een divers palet van onderzoeken. Kern 
is dat ze zich als accountant verder hebben 
bekwaamd in het verrichten van feitenonderzoek. 
Private opdrachtgevers – (vermogende) burgers 
en bedrijven – schakelen forensisch accountants 
voornamelijk in als ze financieel benadeeld zijn 
en daardoor financiële- of reputatieschade lijden. 
Die schade willen zij verhalen op de ‘dader’. Het 
onderzoek dat daarmee gepaard gaat, noemen 
we in handhavingskringen financieel rechercheren 
en daar ligt een verbindende schakel met de 
civiel- en publiekrechtelijke rechtshandhaving. 
Want niet zelden belandt het rapport van een 
forensisch accountant bij de rechtbank en dragen 
zijn bevindingen bij aan bewijs in het rechtsgeding 
tussen partijen. Om de herkenbaarheid en 
overdraagbaarheid van onderzoeksresultaten van 
het civiele naar het publieke domein en vice versa 
te vergroten is het van belang dat er algemeen 
geaccepteerde normen voor goed onderzoek 
bestaan. In toenemende mate bestaat er binnen 
de beroepsgroep van accountants aandacht 
voor het formuleren van dergelijke ‘forensische 
normen’. Een dergelijke set van normen draagt bij 
aan een effectievere ketensamenwerking, alleen 
al door respect voor elkaars onderzoeksresultaten. 
Onderzoek dat is uitgevoerd in de private sector 
zou op die wijze ook zonder meer moeten worden 
geaccepteerd in de strafrechtsketen en leiden tot 
effectieve en vooral efficiëntere rechtshandhaving. 

Goede overdracht van 
onderzoeksresultaten
Samenwerking tussen private en publieke sector 
is niet vanzelfsprekend of zelfs in alle gevallen 

noodzakelijk. Feitenonderzoek en schadeverhaal 
kan de private sector prima zelf af. Politie en 
justitie komen pas in beeld wanneer veroorzakers 
van de ellende geen medewerking willen 
verlenen, geen zichtbaar voor verhaal vatbare 
vermogensbestanddelen bezitten of als het bewijs 
niet zonder inzet van dwangmiddelen kan worden 
verkregen. Waar het slachtoffer civielrechtelijk dus 
niet tot adequate vergoeding kan komen, resteert 
een beroep op het strafrecht. Van oudsher terecht 
een laatste remedie, maar die route moet dan wel 
zinvol zijn. 

“Het strafrecht resteert van 
oudsher als laatste remedie, 

maar die route moet dan  
wel zinvol zijn.”

Samenwerking is nutteloos en bij voorbaat 
kansloos als politie of OM de aangifte met het 
onderzoekswerk van de forensisch accountant als 
bijlage onvoldoende serieus neemt, beloftes dat 
de zaak wordt opgepakt niet nakomt of zonder 
ruggenspraak dwars door de porseleinkast van 
de aangever dendert omdat zij nu eenmaal 
bevoegd gezag zijn. Dit laatste doet namelijk op 
geen enkele wijze recht aan het te beschermen 
reputatierisico dat voor ondernemingen nu 
eenmaal telt. Wederzijdse communicatie over 
aanpak, stand van zaken en te nemen en 
ondernomen acties is van levensbelang voor 
een goede samenwerking. Opgeteld bij de 
eerdergenoemde normen voor goed onderzoek, 
betekent dit dat een ‘privaat’ onderzoeksrapport 
met relatief eenvoudige aanpassingen moet 
kunnen worden gebruikt in het justitiële circuit. 
Uiteraard ook afgestemd op en binnen de 
bandbreedte van het daar geldende juridische 
normenkader, maar juist forensisch accountants 
zijn daarmee zeer vertrouwd. 
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1 (Werkgroep Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling, 2014).
2 (Block, 2011).
3 (Reddingius, 2014).
4 (Hilverda, 2016/997).
5 ter gelegenheid van het afscheid van bijzonder hoogleraar faillissementsfraude mw. dr. T. Hilverda

Overwin de angst  
om samen te werken
Op de eerdergenoemde prairie van 
faillissementsbestrijding is geen ruimte voor 
scepsis bij voorbaat, voor ‘wij-zij’- of ‘vriend-
vijand’-denken; het is een natuurlijke symbiose. 
Daarom is wederzijds respect voor elkaars 
kennis en vertrouwen nodig om gegevens uit 
te durven wisselen. Onderkend moet worden 
dat men, ondanks uiteenlopende belangen van 
partijen, elkaar nodig heeft om robuust fraude te 
bestrijden. Er is meer dan strafrecht alleen. Maak 
de aspecten als bewijsnood, geld- goederenspoor 
ontdekken, de ‘binnen-zonder-kloppen’-acties 
bespreekbaar en overweeg per geval gezamenlijk 
of een civiel- of straftraject het meest succesvol 
zou kunnen zijn. Soms kan daarbij ook parallel 
onderzoek noodzakelijk zijn. In de praktijk wordt 
nogal eens geschermd met het argument dat 
om privacyredenen, geheimhoudingsplichten en 
verschoningsrecht niet of nauwelijks kan worden 
samengewerkt. Dat moge zo zijn, maar regels 
omtrent geheimhouding, privacy en verschoning 
zijn er inderdaad niet voor niets. Ze vergen 
per geval altijd een afweging van belangen. 
Binnen de regels is veel mogelijk op het gebied 
van uitwisseling van onderzoeksgegevens1. 
Veel successen zijn te danken aan incidenteel 
gevormde samenwerkingsverbanden. In de 
praktijk blijken succesvolle zaken het resultaat 
van de individuele politieman of -vrouw die 
in contact komt met een private onderzoeker 
en curator en daarbij, elk vanuit het eigen 
onderzoeksdoel, gegevens en kennis uitwisselt 
en dus echt samenwerkt. Bovenaf opgelegde 

samenwerkingsverbanden werken in de praktijk 
niet, omdat vertrouwen onderling niet top-down 
te organiseren is. Alleen mensen die elkaar als 
professional en beroepsgenoten (goed) kennen 
en elkaar daarbij in de eigen regio regelmatig 
ontmoeten, wisselen informatie uit2 en kunnen 
succesvol samenwerken. 

Politieke stappen 
faillissementsfraudebestrijding
Faillissementsfraude staat hoog op de 
politieke agenda. Binnen de fraudepijler 
van het wetgevingsprogramma herijking 
faillissementsrecht zijn drie nieuwe wetten 
in werking getreden: de Wet civielrechtelijk 
bestuursverbod, de Wet herziening 
strafbaarstelling faillissementsfraude en 
de Wetversterking positie curator. In die 
laatste is onder andere de meldplicht van 
curatoren bij het signaleren van fraude in een 
faillissement opgenomen. De politie schaart 
faillissementsfraude onder de zogenoemde 
ondermijnende criminaliteit, waardoor het ook 
daar een van de speerpunten is. Bij grotere zaken, 
veelal met een vermoede schade van 100.000 
euro of meer, komt ook de FIOD in beeld. Er is 
op dit moment geen betrouwbaar onderzoek 
voorhanden hoeveel zaken van welk kaliber nu 
op het gebied van specifieke bankbreukdelicten 
lopen en hoeveel ervan succesvol zijn vervolgd. 
Faillissementsfraudeonderzoeken vergen 
diepgaande financiële en juridische kennis en zijn 
complex. Die expertise is niet op alle niveaus van 
de politieorganisatie voorhanden. Wel bij de FIOD, 
maar de capaciteit daar is beperkt. 

ARTIKEL DICK ALBLAS
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Fraudespreekuur als 
basis voor centrum voor 
faillissementsfraude

Medio 2010 is in de Haagse regio het project 
‘Bestrijding eenvoudige faillissementsfraude’3 

opgezet, een soort fraudespreekuur voor 
curatoren. Hierbij werden voornamelijk het 
ontbreken van een administratie en eenvoudige 
onttrekkingen aan de boedel onderzocht en 
vervolgd. Het project bewijst dat persoonlijke 
betrokkenheid van rechercheurs bij de materie 
en hun goede contacten met OM, faillissements-
rechter-commissaris en curatoren een succes 
van zulke initiatieven kunnen maken4. Inmiddels 
zijn er op meer plekken in het land periodiek 
fraudespreekuren voor curatoren. Zij melden de 
signalen van onregelmatigheden die op informele 
wijze worden veredeld met informatie van de 
Belastingdienst, FIOD en politie.

De curatoren zelf hebben met name behoefte aan 
verrijking van de eigen signalen met informatie 
en know how van de handhavingspartners. De 
meeste curatoren hebben namelijk nauwelijks 
kennis van de opsporingspraktijk en de 
strafrechtelijke en strafvorderlijke aspecten die 
daarmee gepaard gaan. Het zou mooi zijn als 
die spreekuren zouden kunnen uitgroeien tot 
zogenoemde informatie- en expertisecentra voor 
faillissementsfraude à la het LIEC/RIEC-model. 
Tegen beroepsfraudeurs zou een dergelijke 
innovatieve samenwerking een stevige wal 
opwerpen en voor gelegenheidsfraudeurs gaat 
er afschrikwekkende werking vanuit. De leidraad 
afwikkeling fraudefaillissementen5 vormt een 
prima uitgangspunt voor het nader uitwerken van 
een goed doordachte onderzoeksaanpak.
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Curator geen civiele  
‘officier van justitie’
Laat helder zijn dat de curator niet moet 
worden beschouwd als de verlengde arm 
van justitie. Dat idee doet geen recht aan de 
eigensoortige positie van de curator en kan ook 
de faillissementsafwikkeling in de praktijk in de 
wielen rijden. De curator beschikt zelfstandig 
over een fors arsenaal aan bevoegdheden. Zo 
heeft de failliet de plicht om (ongevraagd) de 
curator (volledig) in te lichten. Ook beschikt 
hij over de bevoegdheid tot binnentreden om 
activa, waaronder administratie op te halen. 
Die binnentredingsbevoegdheid heeft hij met 
machtiging van de faillissements-rechter-
commissaris zelfs ook voor woningen. Overigens 
leert de praktijk dat de politie curatoren, net zoals 
deurwaarders, welwillend bijstaat bij dergelijke 
binnentredingen. De curator heeft daarnaast 
de mogelijkheid betrokkenen te horen voor de 
rechter-commissaris, hun paspoort te laten 
signaleren of bij het vermoeden van weigering of 
verzwijging te laten gijzelen. Met de versterking 

van de positie van de curator en de introductie 
van de meldingsplicht bij fraude wordt de vraag 
relevant in hoeverre het optreden van de curator 
een eventuele daaropvolgende strafzaak in de 
wielen rijdt6. De curator is er niet primair voor 
het strafrecht en heeft het strafrecht, gelet op 
de verregaande eigen bevoegdheden, ook niet 
primair nodig om de boedel te reconstrueren. 
Waar de taak van de curator wordt uitgebreid 
met een fraudemeldplicht komen thema’s 
als sfeerovergang, cautieplicht en het ‘nemo 
tenetur’-beginsel om de hoek. In het (bestuurs-)
strafrecht is deze materie bekend, maar behoeft 
in insolventieland nog verdere overdenking. Niet 
in de laatste plaats in de onderlinge uitwisseling 
van informatie en mogelijk meer integrale 
samenwerking tussen curator en politie/justitie. 
Los hiervan is het natuurlijk wel de vraag of de 
curator gelet op zijn deskundigheid in staat is om 
fraude adequaat te signaleren. Fraude kenmerkt 
zich immers door intelligente verhulling, waarvoor 
vaak ondersteunende financiële fraude-expertise 
nodig is. Faillissementsfraudebestrijding en de 
inzet van het strafrecht is voor curatoren feitelijk 
alleen maar opportuun wanneer het bijdraagt 
aan het terughalen van wederrechtelijk verkregen 
vermogen of wanneer slechts nog vergelding in 
plaats van vergoeding resteert. 
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Kritische geluiden  
uit het curatorenkamp
Fraudebestrijding door de curator hoeft 
niet zonder meer in het belang van de 
gezamenlijke crediteuren te zijn7. Schaars 
en kostbaar boedelgeld spenderen aan 
faillissementsfraudezaken die in de praktijk 
nauwelijks rendement opleveren is niet zinvol. Een 
ander belangrijk punt is dat de meldingsplicht 
voor onregelmatigheden welwillende schikkingen 
met bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars 
in de weg kan staan. Daar waar verzekeraars 

bereid zijn te schikken onder voorwaarde van 
strikte geheimhouding, zal bij een verplichte 
melding en eventuele vervolging van bestuurders 
in de toekomst geen uitkering meer aan de boedel 
plaatsvinden. Aan de andere kant ontwaar ik 
in de praktijk, zowel aan de private als aan de 
publieke zijde, te veel hokjesgeest. Daar waar 
de curator het privaatrechtelijk prima afkan is 
geen strafrecht noodzakelijk, maar in de praktijk 
ligt daar geen scherpe scheidslijn. Is het niet de 
hoogste tijd dat publiek- en civielrecht elkaar in 
hun handhavingskracht versterken? Daarbij past 
meer convergerend dan divergerend denken, als 
voedingsbodem voor krachtige samenwerking. 
Als we helder maken waar elkaars belangen en 
mogelijkheden liggen en deze ook daadwerkelijk 
respecteren en benutten, is veel gewonnen. De 
kracht van een effectieve aanpak schuilt niet in 
het blijvend hameren op de onmogelijkheden. 
Indien de curator het strafrecht echt nodig heeft 
mag het OM, zeker daar waar de aangifte van 
de curator gepaard gaat met een gedegen 
onderzoeksrapport, niet zonder meer weigeren 
tot vervolging over te gaan. Onder het mom van 
het rechtstatelijke opportuniteitsbeginsel blijken 

belangrijke zaken ten onrechte niet te worden 
vervolgd. Dit is funest voor een succesvolle 
samenwerking. Tenslotte blijft financiering van 
fraudeonderzoeken bij lege boedels een heikel 
punt. De  garantiestellingsregeling is geen 
bijzondere opsporingskostenpot. De regeling 
is dus ontoereikend om vanuit het perspectief 
van de curator onderzoek te doen zonder zicht 
op ontneming van wederrechtelijk verkregen 
voordeel voor de boedel. Curatoren zeggen dan 
ook terecht dat als de wetgever hun de taak van 
faillissementsfraudebestrijder geeft, hij daarbij 
ook financiële dekking moet geven. In geen geval 

mag het ten koste gaan van enige uitkering aan 
de crediteuren. 

Forensisch accountant  
als onderzoekspartner
De private forensisch accountant, die de 
curator bijstaat bij het veiligstellen van de 
data en het verrichten van verhaals- en 
rechtmatigheidsonderzoek, vervult in dit kader een 
belangrijke rol. Hij signaleert immers als een van 
de eersten onregelmatigheden in de administratie 
en zal de curator adviseren bij verdere stappen. 
De inzet van relatief dure onderzoekscapaciteit 
vindt in de praktijk echter nog te vaak niet of te 
laat plaats omdat niet vooraf duidelijk is of die 
inzet ook iets voor de boedel oplevert. Dankzij 
boedelgarantstellingen van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie, proceskostenbevoorschotting 
door de Belastingdienst of financiering door 
benadeelde schuldeisers kan de curator toch 
vaak een onderzoeksbudget creëren. Omgekeerd 
kan in het geval van faillissementsfraude het 
ontbreken van boedel en zicht op baten juist een 

6 Van Nielen, 2013/13).
7 (Adams, 2017).

“Teveel hokjesgeest aan zowel de private als de publieke zijde.”
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ARTIKEL DICK ALBLAS

reden zijn om de zaak over te dragen aan politie 
en justitie. Waar geen vergoeding lijkt te komen, 
kan vergelding in laatste instantie een oplossing 
zijn. Maar waar halen politie en justitie de mensen 
en de middelen vandaan als de meldplicht echt 
een succes wordt en curatoren en masse aangifte 
doen? Voor de uitvoering van het onderzoek zullen 
dan nog steeds forensisch accountants nodig zijn. 
Het wordt tijd dat politie en justitie het aandurven 
om dergelijk onderzoek – onder regie – aan private 
partijen uit te besteden. 

Ieder zijn eigen bijdrage aan 
rechtshandhaving
Wellicht kunnen we voor succesvolle 
samenwerking ook ons oor te luisteren leggen 
in het buitenland. Engelse collega’s reizen in 
opdracht van het Serious Fraud Office stad en 
land af om bezittingen te traceren en vervolgens 
te confisceren. Na dertig jaar bezig te zijn 
geweest met het minutieus ontwerpen van een 
Engelse tuin wordt het nu tijd voor de prairie. 
Stop aan de zijde van politie en justitie met 
oeverloze structuurdiscussies, tijdverslindende 
weeginstrumentaria en de ridicule eis van 
afpaktargets. 

Een effectieve aanpak van faillissementsfraude 
is gebaat bij curatoren, forensisch accountants, 
politie en justitie die samenwerken in een keten, in 
plaats van alleen op hun eigen terrein bezig te zijn. 
Wederzijds respect voor elkaars kennis en ervaring 
en vertrouwen is hiervoor een absolute must. Een 

goed voorbeeld hiervan is het fraudespreekuur 
voor curatoren in samenwerking met politie en 
justitie dat op steeds meer plekken in Nederland 
ontstaat. Want ondanks uiteenlopende belangen 
hebben publieke en private partijen elkaar nodig 
om fraude goed te kunnen bestrijden. Maak 
vaart met een gezamenlijk normenkader, start 
kleinschalige en regionale expertsessies op het 
gebied van faillissementsfraudebestrijding, haak 
aan bij regionale overleggen die ondermijnende 
criminaliteit bestrijden en deel de moeiten en 
successen. Maar blijf respect houden voor elkaars 
eigenstandige rol en positie. Vandaag nog!

Dick Alblas

Director Grant Thornton Forensic  
& Dispute Services 
Expert op het gebied van fraude  
en insolventierecht.
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“ Als je als jurist bent 
opgeleid, maakt dat  
je niet automatisch 
ook onderzoeker”

Over oorzakenonderzoek

“Uitgangspunt is dat de curator zijn eigen rapport 
schrijft. Recent heeft de voorzieningenrechter in 
Oost-Brabant een interessant vonnis gewezen. 
De bestuurder van een gefailleerd bedrijf was 
vooraf akkoord gegaan met publicatie van 
het onderzoeksrapport van de curator. Toen 
hij eenmaal werd geconfronteerd met het 
onderzoeksrapport schrok hij en verweerde hij 
zich in rechte. Volgens de rechter was de curator 
‘apodictisch te werk gegaan’, was het rapport 
niet helder en onvolledig. Daarbij overwoog de 
president dat het rapport op internet zou komen 
en op die manier beschadigend zou zijn voor de 
bestuurder en zijn gezin. In de belangenafweging 
tussen boedel en bestuurder koos hij dan 
ook voor de laatste. Er zijn er die zich op het 
standpunt stellen dat de curator alles zou moeten 
beheersen, maar daar ben ik het niet mee eens. 
Als je als jurist bent opgeleid, maakt dat je niet 
automatisch ook onderzoeker. De curator is wel 
eindverantwoordelijk, maar dat is iets anders. 
Daarom ben ik blij met dit vonnis dat ook oog 
heeft voor de andere kant van de zaak.

PORTRET BERT JANSEN

Een aspect van onderzoek is ook dat er soms 
gewoon geen ‘schuldigen’ zijn. In het faillissement 
van een machinefabriek waar ik curator was, 
was er veel rook in de vorm van verdenkingen en 
beschuldigingen, maar na onderzoek bleek er 
geen vuur te zijn. Goed oorzakenonderzoek laat 
dus ook in sommige gevallen zien dat er niets  
aan de hand was, dat niemand schuld heeft,  
een ‘gevalletje pech’, zogezegd. 

Ik zie de meerwaarde van de forensisch 
accountant zeker. Er zijn curatoren die zeggen 
een jaarrekening te kunnen lezen, maar het toch 
niet blijken te kunnen. Zo treed ik nu op in een 
faillissement waar veel technisch gecompliceerde 
zaken spelen: sale-and-lease-backconstructies, 
cash pools, securitisaties enzovoort. Ik kan dat 
allemaal wel zelf willen onderzoeken, maar 
deskundigen kunnen dat beter. Ik zeg dus: 
schoenmaker blijf bij je leest.”
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Bert Jansen

Bert Jansen is als partner 
verbonden aan Dommerholt 
Advocaten in Apeldoorn.  
Als curator haalt hij zijn 
voldoening uit het creëren 
van orde in de chaos. Het 
enthousiasme voor zijn vak 
komt niet alleen tot uiting door 
een hands on aanpak van de 
faillissementen waarin hij tot 
curator wordt benoemd maar 
ook door zijn docentschap aan 
de Radboud Universiteit. Hier 
geeft hij twee dagen per week 
faillissementsrecht en werkt hij 
aan zijn promotieonderzoek. 
Bert heeft vele nevenfuncties. 
Hij is onder meer lid van de 
faillissementscommissie in het 
arrondissement Gelderland, 
lid van diverse werkgroepen, 
zoals Recofa en KEI van de 
Rechtspraak en lid van de 
werkgroep Best Practice van 
INSOLAD.

E jba.jansen@dommerholt.nl
T 055 - 526 20 20

Over nieuwe 
wetgevingsinitiatieven
“Ik ben benieuwd of het pre-insolventieakkoord 
gaat brengen wat ervan wordt verwacht. Als het 
gaat werken, zou dat mooi zijn, maar ik moet het 
eerlijk gezegd nog zien. Mijn eigen praktijkervaring 
is toch dat de houding van de meeste crediteuren 
is: ‘als ik niets krijg, dan hij ook niet’, maar 
misschien zie ik het te pessimistisch.”

“Op de pre-pack word ik intussen steeds kritischer, 
omdat ik het fenomeen dogmatisch onjuist ben 
gaan vinden. Maar laten we eerst het oordeel van 
de Europese rechter afwachten.”
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“ Ik worstel met de 
maatschappelijke 
taak van de curator”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Forensisch accountants hebben wij als curator 
van tijd tot tijd nodig, omdat wij zelf onvoldoende 
zijn geëquipeerd voor het werk dat zij doen. 
Vanzelfsprekend moet er dan wel verhaal zijn.  
Ik gebruik ook regelmatig een externe cijferaar, 
maar dat is niet iemand die een forensisch 
rapport aflevert. Dat is ook vaak niet nodig. En 
daarnaast werk ik ook met accountants als er  
een bedrijf of een onderdeel daarvan moet 
worden gewaardeerd, zoals het geval was bij 
Meavita, een grote deconfiture waarbij ik optrad 
als curator. De kosten-batenafweging blijft lastig. 
Ik respecteer dat de forensisch accountant werkt 
volgens de regels van zijn beroepsgroep – en dat 
heeft ook bepaald zijn waarde – maar als het niet 
uit kan, dan houdt het op. Ik ervaar overigens die 
regels soms als klemmend. De rapportage wordt 
dan uitgebreider of logger dan het belang van de 
zaak rechtvaardigt. Als de accountant zegt dat 
het niet klopt, dan begrijp ik dat, maar als dat 
meer (vervolg)onderzoek impliceert, dan wordt 
het  vaak (te) duur. Het advies moet voor mij in 
de eerste plaats praktisch zijn. De oorzaken of 
onregelmatigheden moeten aannemelijk zijn.  
Dat is iets anders dan volledigheid.”

PORTRET CAROLINE DE WEERDT

Over de maatschappelijke taak 
van de curator
“Wij hebben als curator ook een maatschappelijke 
taak die breder is dan alleen op te komen voor 
het belang van de crediteuren. Dat onze beloning 
afhankelijk is van de hoogte van de boedel is 
slecht voor ons aanzien. Je hoort vaak dat het 
een goed faillissement is ‘als je er als curator je 
salaris uit kunt halen’, maar ik worstel daarmee. 
Ik heb er behoefte aan dat nog duidelijker wordt 
wat van de curator mag worden verwacht, temeer 
nu daar geen eenduidig beeld over is. Én niet bij 
curatoren én niet bij rechter-commissarissen. Dat 
je taken krijgt toebedeeld (zoals bij de bestrijding 
van faillissementsfraude) waarvoor je als curator 
eigenlijk niet bent toegerust, blijft ook lastig. Daar 
komt bij dat mij soms het gevoel bekruipt dat je 
door justitie als de vijand wordt gezien. Terwijl van 
mij wordt verwacht iets te doen dat eerder op hun 
terrein ligt. De vraag die we met elkaar moeten 
bespreken, is in hoeverre de curator een taak 
heeft als er evident geen verhaalsmogelijkheden 
zijn.”
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Caroline de Weerdt

Caroline de Weerdt is sinds  
1990, na haar studies Nederlands 
en Rechten, advocaat bij 
Geelkerken Linskens Advocaten. 
Sinds 1999 is zij als partner aan
het kantoor verbonden. Caroline
is tevens voorzitter van het 
dagelijks bestuur. Zij heeft 
zich gespecialiseerd in 
het arbeidsrecht en in het 
insolventierecht. Caroline is  
sinds 2007 tuchtrechter in 
de Raad van Discipline van 
Den Haag. Zij is als lid of 
voorzitter verbonden aan 
diverse klachtencommissies 
in de zorgwereld. Verder 
is zij lid van verschillende 
specialisatieverenigingen, 
(waaronder INSOLAD) en 
bekleedt zij toezichthoudende 
functies.

E c.deweerdt@gl-advocaten.nl
T 071 - 516 36 19

Over perverse prikkels 

“Hoe meer tijd wij besteden aan een faillissement, 
des te meer salaris wij genereren. Dat blijft toch 
een perverse prikkel.”
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“ Het was beter geweest 
als in 2004 meteen 
een deskundige was 
ingeschakeld”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Over het nut van tijdig een deskundige 
inschakelen zijn mij de ogen geopend bij een 
onderneming die in 2004 failleerde. Het ging 
om een behoorlijke onderneming met meer 
dan 100 miljoen euro omzet en meer dan 
100 man in dienst. Het betrof een groep van 
vennootschappen waar van alles aan de hand 
was: onbehoorlijk bestuur, onttrekkingen, Pauliana 
en ga zo maar door. En er waren vijf jaren op rij 
geen jaarrekeningen gedeponeerd. De totale 
schuld lag in de orde van 20 miljoen. Er is zwaar 
geprocedeerd. Na een arrest van de Hoge Raad 
en, na doorverwijzing, een tussenarrest van het 
Gerechtshof werd in 2013 alsnog bepaald dat 
een deskundige onderzoek moest doen naar de 
oorzaak van het faillissement. Nou, ga er maar 
eens aan staan om dat 9 jaar na dato allemaal 
nog eens te achterhalen. Wat ik daarvan heb 
geleerd, is dat we in 2004 misschien meteen bij 
de aanvang van het faillissement een onderzoeker 
hadden moeten inschakelen, die de oorzaken 
van het faillissement objectief had onderzocht en 

PORTRET CHRISTIAAN GROENEWOUD

beoordeeld, daargelaten wie dat onderzoek had 
moeten uitvoeren (de curator of de bestuurder 
op wie de bewijslast lag omtrent de belangrijkste 
oorzaken van het faillissement vanwege het niet 
tijdig deponeren van de jaarrekeningen). De les 
die ik toen heb geleerd, is dat dat ons achteraf 
een hoop gedoe en vertraging bespaard zou 
hebben. In een ander faillissement ging het om 
de administratie van een failliet en of ik die als 
curator op de juiste wijze had veiliggesteld. Ik 
vond van wel (en dat vind ik nog steeds), maar 
de bestuurder die toen aansprakelijk is gesteld, 
vond van niet. We hadden een extractie van de 
boekhouding gemaakt, waaruit de rechten en 
verplichtingen (met historie) van de gefailleerde 
vennootschap konden worden afgeleid. Natuurlijk 
wil je echter iedere discussie hierover voorkomen 
en misschien hadden we er wel een deskundige bij 
moeten halen om de administratie veilig te stellen. 
Probleem daarbij is echter vaak dat de kosten 
daarvan aanzienlijk kunnen zijn en dat de boedel 
daarvoor soms niet over voldoende financiële 
middelen beschikt. Dat is wel een probleem waar 
curatoren in faillissementen vaak tegenaan lopen. 
In het algemeen vind ik het belangrijk dat de 
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Christiaan 
Groenewoud
Christiaan Groenewoud is 
partner van DVDW in Rotterdam. 
Hij maakt deel uit van de sectie 
insolventie en herstructurering. 
Christiaan heeft grote 
ervaring op het gebied van 
het faillissementsrecht en 
wordt door de Rechtbank 
met regelmaat aangesteld 
als curator en als (stille) 
bewindvoerder. Christiaan is lid 
van de faillissementscommissie 
in Rotterdam en is − samen met 
het Openbaar Ministerie,  
de Belastingdienst en de  
Rechtbank − lid van een 
overlegorgaan tot het  
bestrijden van 
faillissementsfraude.

E groenewoud@dvdw.nl
T 010 - 440 05 00

door mij ingeschakelde forensisch accountant 
onafhankelijk is. Maar daar staan soms ook 
nadelen tegenover. Toen ik een Big Four-kantoor 
benaderde voor een mogelijke opdracht, werd 
ik geconfronteerd met vuistdikke protocollen. 
De voorfase van het onderzoek zou 25.000 euro 
kosten en het hoofdonderzoek nog eens een ton. 
Ja, dan vergaat mij natuurlijk al snel de lust om 
zo’n kantoor in te schakelen.”

Over oorzakenonderzoek

“Oorzakenonderzoek is relevant voor de 
schuldeisers. Het protocol van Schimmelpenninck 
vind ik een mooi stuk, maar mijns inziens kan het 
op sommige punten nog beter of verder worden 
ontwikkeld. Bijvoorbeeld waar het gaat over hoor 
en wederhoor of de invloed van bestuurders op  
de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd 
en door welke externe partij.” 

Over de bestrijding van  
faillissementsfraude
“Ik ben, anders dan veel andere curatoren, 
altijd al actief geweest op dit punt. Hier in 
Rotterdam hebben we een keer per kwartaal  
een fraudespreekuur met alle betrokken partijen: 
Openbaar Ministerie, rechter-commissaris, 
FIOD, fiscus en politie. Per geval proberen we 
de curator op weg te helpen. Politie en fiscus 
doen dan al voorwerk in hun eigen registers en 
dat levert waardevolle informatie op. Ik moet 
zeggen dat dit bevredigend werkt. Overigens zie 
ik ook dat de Belastingdienst best genegen is om 
fraudeonderzoek te financieren. In het grotere 
plaatje zien zij al snel de voordelen daarvan.”
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“ De forensisch 
accountant moet 
stelling durven te 
nemen”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Ik durf te zeggen dat ik zelf echt wel kijk heb op 
jaarrekeningen. Maar als je overweegt om een 
procedure te beginnen die te maken heeft met de 
boeken, moet je niet zelf gaan knutselen. Je hebt 
dan een accountant nodig die, als vakman, een 
analyse kan maken.

Wat de accountant die je inschakelt in elk geval 
niet moet doen, is zich als partij-accountant 
opstellen. Je zoekt iemand die echt objectief 
is en die ook vanuit die objectiviteit durft 
te rapporteren. De feiten en cijfers moeten 
boven iedere twijfel verheven zijn. Ik word heel 
ongelukkig als ik denk een zaak te hebben die het 
uiteindelijk toch niet redt omdat de feiten net wat 
genuanceerder zijn dan gerapporteerd.

Als curator heb ik behoefte aan een forensisch 
accountant. Ik heb de ‘gewone’ accountants in 

PORTRET EDDIE MEIJER

de loop van de jaren steeds voorzichtiger zien 
worden. Dat zal, denk ik, te maken hebben met het 
feit dat zij in toenemende mate belaagd worden 
met claims. De vaak grote, negatieve publiciteit 
als er eens wat misgaat, zal ook een rol spelen. 
Hoewel het claimrisico en de kans op negatieve 
publiciteit bij forensisch accountants theoretisch 
niet anders zijn dan bij gewone accountants, heb 
ik toch de indruk dat de forensische mannen en 
vrouwen veel meer bereid zijn zich uit te spreken. 
En dat is wat ik zoek als ik als curator of als 
advocaat een procedure voorbereid: iemand die 
bereid is de comptabele feiten te duiden en daar 
conclusies aan te verbinden.

Het is overigens vaak best moeilijk om in een wat 
groter faillissement een accountant te vinden 
die je kan bijstaan. De grote internationaal 
werkende kantoren (en ook de grotere regionale) 
hebben bijna altijd wel een conflict. Misschien 
pleit dat ervoor dat forensisch accountants 
geen onderdeel moeten vormen van een van 
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Eddie Meijer is gespecialiseerd in 
bankrecht, fusies en overnames. 
Corporate litigation maakt ook 
deel uit van zijn praktijk. Onder 
zijn cliënten zijn Nederlandse en 
buitenlandse ondernemingen en 
een groot aantal venture capital-
bedrijven. Eddie is lid van de 
Vereniging voor Effectenrecht, 
de Nederlandse vereniging voor 
Insolventierecht Advocaten en de 
Vereniging Handelsrecht. Tevens 
is hij lid van de International 
Bar Association en de Union 
International des Avocats. Hij 
was tot 31 maart 2017 verbonden 
aan het kantoor Houthoff 
Buruma.

E etm@etmeijer.com
T 010 - 415 81 91

de grote partnerships. Daartegen pleit dat de 
onderzoeken die tegenwoordig in faillissementen 
plaatsvinden in toenemende mate de mankracht 
en de kennis van een grote organisatie vergen. 
Je wilt bovendien als curator ook geen zorgen 
hebben over de continuïteit van degene die 
je inschakelt. En, eerlijk is eerlijk, het inhuren 
van een accountant die behoort tot een grote 
internationaal werkende organisatie is iets 
gemakkelijker uit te leggen aan de crediteuren dan 
het engageren van een klein, lokaal nichekantoor. 

In een groot faillissement waarin ik optrad als 
curator, heeft het rapport van een forensisch 
accountant die was ingeschakeld, een cruciale 
rol gespeeld in de procedure. Dat rapport 
moest tegelijkertijd objectief en offensief zijn. 
Objectief: er mocht geen enkel punt in staan 
dat debat zou genereren. Offensief: het moest 
tegelijkertijd, zonder de objectiviteit te verliezen, 
alle punten adresseren die ik als curator nodig 
had en waarmee ik verder kon. De betrokken 
forensisch accountant is daarin geslaagd en 
daar was ik bijzonder mee geholpen. Als curator 
moet en kan ik zo’n rapport niet zelf schrijven. 
Daar zijn advocatenkantoren in het algemeen 
niet op ingericht, zeker niet als het, zoals in dit 
faillissement, om terabytes aan data gaat.

Zo’n onderzoek kost natuurlijk geld. Dat is geld 
dat je ook zou kunnen uitkeren aan crediteuren. 
Wat mij betreft moet je daarom alleen met een 
dergelijk onderzoek beginnen als de oorzaak 
van het faillissement niet evident is en als je gut 
feeling je zegt dat er iets niet klopt. Het genereren 
van krantenkoppen of het bevredigen van 
maatschappelijke nieuwsgierigheid lijkt me geen 
juiste overweging.”
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“ In deze regio kent  
iedereen elkaar, 
dat helpt wel als je 
informatie nodig hebt”

Over samenwerking met 
forensisch accountants
“In het arrondissement Den Haag zijn veel 
(semi-)publieke instellingen en middelgrote 
ondernemingen gevestigd. Grotere (retail-)
ondernemingen zijn statutair doorgaans in andere 
arrondissementen gevestigd. Maar ik heb wel 
regelmatig klussen waarbij 50+ werknemers zijn 
betrokken. Of ik daarbij een extern deskundige 
inschakel, laat ik afhangen van de omvang en de 
complexiteit van de zaak. Ik heb dan behoefte aan 
iemand die weet waar ik naar zoek, de vinger op 
de zere plek legt en de juiste vragen stelt. Maar als 
het gaat om de spreekwoordelijke kapperszaak op 
de hoek, dan laat ik de werkzaamheden door onze 
eigen faillissementsmedewerker verrichten.” 

Over het openbaar verslag van 
de curator 
“Als curator moet je voorzichtig zijn met je 
conclusies over de oorzaken van het faillissement 
en eventuele misstanden, ook als je de conclusies 
uit een door een derde opgesteld rapport wilt 

PORTRET EDWARD VAN LENT

opnemen in het openbaar verslag. Aan het einde 
van de dag moeten verwijten hard zijn te maken. Ik 
vind het belangrijk dat je als curator niet meteen 
uithaalt naar de bestuurder maar er juist voor 
waakt hem onnodig te beschadigen.” 

Over oorzakenonderzoek

“Het oorzakenonderzoek is de 
verantwoordelijkheid van de curator. Eventueel 
kan hij daarbij worden ondersteund door een 
accountant, maar het blijft wel mijn rapport. 
Iets anders is dat de curator natuurlijk 
belangenbehartiger is, dus daarom is mijn rapport 
per definitie niet onafhankelijk. Dat moet je goed 
onderscheiden. Het is dan ook juist dáár dat 
onder omstandigheden de assistentie van een 
forensisch accountant behulpzaam kan zijn.”

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“Mijn ervaringen zijn neutraal. Meestal werken 
de accountants wel mee. Daarbij speelt mee 
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Edward van Lent is sinds 
1997 advocaat en curator bij 
TeekensKarstens advocaten 
notarissen in Leiden. Hij 
beweegt zich in de (civiele) 
vastgoedpraktijk en in de 
insolventierechtpraktijk, vaak  
als curator of bewindvoerder.

E vanlent@tk.nl 
T 071 - 535 80 50

dat we elkaar in deze regio allemaal kennen en 
steeds weer tegenkomen. Dat maakt het wel 
gemakkelijker.”

Over de bestrijding van  
faillissementsfraude
“Als je aangifte doet, dan wordt daar bijna 
meewarig over gedaan. In elk geval hoor je er 
daarna vrijwel nooit meer iets van. Ik doe met 
enige regelmaat aangifte, zeker in gevallen 
waarbij geld is gemoeid dat toekomt aan mensen 
die in een afhankelijke positie verkeren (denk 
aan bewindsbureaus of administratiekantoren). 
Helaas is mijn ervaring dat er weinig tot niets mee 
gebeurt.”
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“ Boedelbelang  
is ook: het creëren  
van boedel”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Ik schakel slechts bij uitzondering een 
(forensisch) accountant in, simpelweg omdat 
het belang van het faillissement dat niet 
rechtvaardigt en/of de boedel dat niet kan 
dragen. In vrijwel alle faillissementen laat ik wel 
een zogeheten quickscan doen. Als er boedel 
is, kan een quickscan al snel een goed licht 
werpen op de gang van zaken en de vraag of 
er geen gekke dingen zijn gebeurd. Onlangs 
hadden wij een discussie met een nog niet zo 
ervaren rechter-commissaris. Wij wilden een 
quickscan laten uitvoeren omdat wij het belang 
daarvan gerechtvaardigd vonden, maar zij 
sputterde tegen. Uiteindelijk hebben we haar 
toch kunnen overtuigen. Je moet het immers 
zo zien dat het boedelbelang ook kan worden 
gediend met het creëren van boedel. Waar in 
mijn praktijk ook regelmatig behoefte aan is, is 
hulp bij het veiligstellen van de administratie 
en het doorzoeken en doorzoekbaar maken van 
bestanden.”

PORTRET ERNST-PAUL PANDELITSCHKA

Over de bestrijding van 
faillissementsfraude 
“In Amsterdam hebben we nu een 
fraudespreekuur. Wat ik zie, is dat de verschillende 
instanties in de praktijk toch niet zo goed met 
elkaar samenwerken. In elk geval zeker niet zoveel 
als wenselijk is. Zo had ik te maken met een fraude 
die niet werd gemeld aan de douane, zodat de 
fraudeur ongemerkt via Schiphol het land kon 
verlaten.”

Over de garantiestellingsregeling

“Onder meer in een faillissement met vastgoed in 
Spanje heb ik daarop een beroep gedaan. Omdat 
de behandeling van de aanvraag zo stroperig 
uitpakte, miste ik het momentum. Het voor verhaal 
vatbare onroerend goed was inmiddels vervreemd. 
Uiteindelijk zijn mijn bestede uren wel gedekt, 
maar het resultaat was nul omdat de kans op 
verhaal toen al was verkeken. Dat is natuurlijk erg 
jammer.”
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Ernst-Paul studeerde 
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Hij heeft de opleiding 
faillissementsrecht aan de 
Grotius Academie afgerond, 
evenals de opleiding Financiële 
Economie voor Curatoren 
aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Ernst-Paul doorliep 
aan de Grotius Academie 
eveneens de opleiding 
aansprakelijkheidsrecht, 
die mede van pas komt 
bij het behartigen van de 
belangen van bestuurders/
ondernemers op het gebied van 
bestuurdersaansprakelijkheid.
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met een ruime ervaring als 
curator in faillissementen en als 
bewindvoerder in surseances. 

E pandelitschka@certalegal.nl
T 020 - 521 66 99

Over het UWV

“Het UWV speelt soms een curieuze rol bij een 
faillissement. Natuurlijk wil iedereen dat de 
werknemers weer snel een betrekking hebben. 
Sommige UWV-medewerkers verplichten 
werknemers echter per direct een baan te 
accepteren (onder dreiging van stopzetten 
uitkering), terwijl je die mensen nog nodig hebt 
bij de voortzetting van de activiteiten en voor het 
realiseren van een doorstart (waar ze dan ook 
meestal aan de slag kunnen).”

Over de praktijk

“Dit is bij uitstek een conjunctuurgevoelige 
praktijk. Dat is het altijd geweest en dat zal altijd 
zo blijven. In Amsterdam kun je nu geen volledige 
praktijk draaiend houden op benoemingen.”
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“ Buitengerechtelijk 
akkoord vruchtbare 
voedingsbodem om  
te frauderen”

Over nieuwe 
wetgevingsinitiatieven
“De aandacht voor fraude is 
conjunctuurgebonden. Nu het beter gaat met 
de economie, wordt al snel weer vergeten dat de 
overheid er al meer dan 40 jaar niet in slaagt om 
faillissementsfraude met succes aan te pakken. 
We weten heel goed dat een repressieve aanpak 
niet werkt en daarom vond ik het mooi om te lezen 
dat de Rijksbrede aanpak van onze minister ook 
gericht is op preventie. Om preciezer te zijn, is 
toegezegd dat nieuwe wetgeving steeds getoetst 
zou worden op fraudebestendigheid. Maar daar 
komt geen snars van terecht. Daarom kan ik nu al 
voorspellen wat voor nieuwe fraudevarianten er in 
de toekomst gebruikt zullen worden. Dat heeft te 
maken met de Wet continuïteit ondernemingen II 
(WCO II), het aanstaande buitengerechtelijk 
dwangakkoord. Dat gaat de insolventiewereld 
op zijn kop zetten.

Om de Nederlandse en Europese economieën 
concurrerender te maken ten opzichte van de 
Angelsaksische, stuurt de wetgever aan op de 
introductie van een rescue culture. Er is al een 
concept-richtlijn van de EU, die door  
Nederland – als braafste jongetje van de klas –  
snel geïmplementeerd zal worden. Daarmee 

PORTRET FRITS KEMP

komt er een vergaand nieuw instrument dat 
het – buiten de rechter om – mogelijk maakt een 
dwingend akkoord aan crediteuren aan te bieden. 
Crediteuren zullen hierbij worden gerangschikt 
in klassen, waarbij een lager geprioriteerde 
crediteur pas mag worden betaald als een hogere 
klasse geheel is voldaan. Dat is een spectaculaire 
ontwikkeling en ik voorzie veel werk voor 
advocaten, accountants en fiscalisten. 

Dat is allemaal mooi en prachtig, maar er kan 
met zo’n akkoord ook enorm worden gefraudeerd. 
Daarover is in de Verenigde Staten al veel 
gepubliceerd en er loopt nu bij de Supreme Court 
een door gedupeerde werknemers begonnen 
zaak, waar Sun Capital (ook in Nederland niet 
onbekend) bij betrokken is. Hoewel de trucjes dus 
al bekend zijn, heeft onze wetgever daar volstrekt 
niet over nagedacht. Er zijn ruime mogelijkheden 
om te frauderen en de ervaring heeft geleerd dat 
als het kan, het ook daadwerkelijk zal gebeuren. 
Zo worden werknemers beschermd, voor zover 
ze op het moment van het aanbieden van het 
akkoord in dienst zijn. Is het nodig om uit te 
tekenen hoe je kunt proberen dat te omzeilen?

Ik geef een ander, voor de hand liggend voor-
beeld. Een onderneming verkeert in moeilijkheden, 
wil zonder een faillissement door en biedt een 
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akkoord aan. Dat zal er meestal op neerkomen, dat 
alle baten naar de pandhouder gaan (en eventueel 
nog iets naar de fiscus). Maar de onderneming 
wil bevriend blijven met één specifieke leverancier. 
Die heeft hij in de toekomst nodig. Dus wat doe je? 
Je betaalt hem op maandag en vervolgens bied 
je op dinsdag aan de andere handelscrediteuren 
een akkoord van 0% aan. Zoiets is nauwelijks te 
controleren, want er komt geen curator bij kijken.
En gedupeerde crediteuren voelen er niets voor om 
ook nog eens kosten te gaan maken, bijvoorbeeld 
door een forensisch accountant in te schakelen. 
De ‘gewone’ crediteuren zullen steevast de 
klos zijn. Het valt mij op dat er in de wereld van 
insolventiespecialisten vaak nogal meesmuilend 
over hen wordt gesproken: “Dan hadden ze maar 
niet moeten financieren.” Het hindert mij dat over 
deze groep, ook binnen INSOLAD, wordt gesproken 
als een soort sukkels, als collateral damage. 
Tegenover verliezers staan echter ook winnaars 
en dat zullen de aandeelhouders en bankiers zijn. 
Wellicht een gerechtvaardigde keuze van onze 
wetgever, maar dit geeft wel alle reden om tot een 
zorgvuldige controle van het proces over te gaan, 
niet alleen van de ondernemer die het akkoord 
aanbiedt, maar ook van de betrokken banken 
en aandeelhouders. Fraude komt immers overal 
voor. Niet alleen bij stromannetjes, maar ook op 
voorname hoofdkantoren.

Het is jammer dat onze wetgever tot nu toe 
blind lijkt te zijn voor de al lang bekende 
fraudemogelijkheden van het nieuwe systeem. 
Dat de nieuwe wet niet op fraudebestendigheid 
wordt getoetst, staat bovendien haaks op eerder 
geformuleerd beleid. Maar dat zijn we al lang weer 
vergeten. Bij een nieuwe recessie, over een jaar 
of zeven, zal vol ongeloof worden geconstateerd 
dat er nieuwe fraudevormen zijn ontwikkeld en dat 
daardoor grote schade ontstaat. De minister van 
Justitie zal ons dan met gespierde taal beloven 
dat de repressieve aanpak door het Openbaar 
Ministerie zal worden geïntensiveerd. Net als zijn 
voorgangers Donner, Hirsch Balin en Opstelten dat 
deden.” 

31



“ We moeten niet de 
indruk wekken dat we 
alleen voor onze eigen 
schoorsteen werken”

Over oorzakenonderzoek 

Van Burg: “In de eerste fase van het faillissement 
ben ik als curator gericht op respectievelijk 
inventarisatie, waardebehoud, doorstart, 
verzilvering van activa en werkgelegenheid.  
Eerst daarna – doorgaans niet eerder dan na zes 
maanden – kom ik toe aan oorzakenonderzoek. 
Wel vraag ik de bestuurder(s) een exposé van 
eigen hand met hun visie op de toedracht. 
Je kunt wel een theoretisch verschil maken 
tussen oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek, 
maar in de praktijk valt dat - zeker in kleinere 
faillissementen - toch vaak samen. In een groot 
faillissement krijgt zo’n onderzoek al snel een heel 
andere dimensie.” 

Silvius: “We hebben dat natuurlijk gezien in het 
geval van DSB, waar ook publieke verwachtingen 
een rol spelen. En in het geval van ziekenhuis 
De Sionsberg in Dokkum, waar ik optrad als 
curator, zag je dat ook. Soms zie je dan dat 

PORTRET HANS SILVIUS EN JAN VAN BURG

oorzakenonderzoek bijna een doel op zichzelf 
wordt. Je moet je dan afvragen of dat wel in 
het belang van de crediteuren is. Voor zover het 
onderzoek is gericht op aansprakelijkstelling 
van de bestuurder(s) vind ik het belangrijk dat 
je die bestuurder niet te lang laat bungelen. 
Daarbij speelt de ervaring die ik heb als advocaat 
van zulke bestuurders ook een rol. Naast 
strikt juridische zijn er immers ook menselijke 
overwegingen. Ik ben dan ook terughoudend 
bij het achtervolgen van bestuurders – tenzij 
er zich natuurlijk echt iets heeft voorgedaan 
dat laakbaar was. Om die reden gebruik ik het 
protocol-Schimmelpenninck als voorbeeld. Ik 
vind dat een heel bruikbaar stramien, omdat het 
streeft naar een balans tussen het belang van de 
curator en degene die voorwerp is van onderzoek. 
Bovendien, als je de equality of arms uit het oog 
verliest, roept dat vroeg of laat een tegenreactie 
op. Het voorwerp van onderzoek komt dan terug, 
bijgestaan door een advocaat, en de wal keert het 
schip.”
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Hans Silvius en  
Jan van Burg
Hans Silvius en Jan van Burg  
zijn beiden – als partner en 
curator – verbonden aan  
De Haan advocaten & 
notarissen. De eerste in het 
kantoor Groningen, de tweede 
in het kantoor Assen. Hans is 
sinds 1 januari 1994 lid van 
de directie van het kantoor. 
Samen met Winfryd de Haan 
vormt hij het dagelijks bestuur. 
Jan beoefent sinds jaar 
en dag de handelspraktijk 
en is gespecialiseerd 
in insolventierecht uit 
hoofde waarvan hij talloze 
faillissementen heeft afgewikkeld 
en ondernemers in zwaar weer 
heeft geadviseerd.

Over de bestrijding van  
faillissementsfraude
Van Burg: “Ik heb veel met criminele (fraude)
dossiers te maken gehad en ik heb daar in  
de loop der jaren een bepaald gevoel voor 
ontwikkeld. 35 jaar geleden ontbrak iedere vorm 
van samenwerking met de justitiële autoriteiten.  
Sinds een jaar of tien is dat wel aanmerkelijk 
verbeterd. Daarbij helpt het natuurlijk enorm 
als je iemand kent bij de FIOD of een andere 
dienst. Uiteindelijk is het een klein wereldje en 
het blijft people’s business. Grootste probleem 
blijft natuurlijk vaak het ontbreken van 
verhaalsmogelijkheden, zodat je met een  
aangifte moet volstaan.”
 

E j.vanburg@dehaanlaw.nl
T 059 - 243 03 40

E h.silvius@dehaanlaw.nl
T 050 - 575 74 11

Over de samenwerking met  
de accountant van de failliet
Van Burg: “Mijn ervaring is dat de meeste 
accountants aanvankelijk terughoudend zijn  
om mee te werken als ik ze vraag om mij  
informatie te verstrekken. Maar eigenlijk maak  
ik toch zelden mee dat ze in die houding 
volharden. De kunst is om het verzoek op zo’n 
manier te doen dat niet opeens bij hen het  
gevoel ontstaat dat aansprakelijkstelling dreigt.”
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“ De RC wil vooral dat 
curatoren checklists 
afwerken”

Over het curatorschap en de 
samenwerking met forensisch 
accountants 

“Ik heb het lang gedaan, maar ben tegenwoordig 
geen curator meer. Wel treed ik nog op als stille 
bewindvoerder of begeleider van notariskantoren 
met financiële problemen; heel interessant werk. 
Zo’n kantoor is meestal niet groot. De omzet 
beloopt zelden meer dan 2 tot 4 miljoen, maar de 
geldstromen die omgaan zijn natuurlijk enorm: 
gemakkelijk tientallen miljoenen. Helaas komen 
notariskantoren nog steeds met een zekere 
regelmaat in de problemen. Daarbij kan de hulp 
van een accountant soms nuttig of zelfs geboden 
zijn, maar ik weet niet of dat per se een forensisch 
accountant of een registeraccountant moet zijn. 

Als het al een forensisch accountant zou moeten 
zijn, dan zou ik eigenlijk graag nog eens willen 
horen waarom. Juist omdat het Bureau Financieel 
Toezicht een sterk checklist-matige benadering 
heeft, heb ik behoefte aan een accountant 
die meer meedenkt dan alleen maar te blijven 
hangen in het stramien. En de eigen accountant 
kan je natuurlijk ook niet gebruiken. Want die is 
teveel verbonden met de ondernemer, is bezig 

PORTRET HUAN TAN

met zijn eigen positie en staat minder open voor 
een bespiegeling over mogelijke oorzaken van 
faillissement. Dat is trouwens voor mij ook een 
van de redenen dat ik het lastig vind om samen 
te werken met de Big Four. Zo ben ik al 8 jaar als 
adviseur betrokken bij de topholding van een 
Europese onderneming met al dan niet insolvente 
werkmaatschappijen in verschillende jurisdicties. 
Ik ervaar de samenwerking met de accountant, 
in dat geval als buitengewoon lastig omdat hij 
steeds niet de cijfers wil aanleveren waaraan ik 
behoefte heb. Bottom line komt het erop neer dat 
men bang is voor aansprakelijkheidsrisico’s. Het 
heeft maanden aan onderhandeling gekost om 
een afgetekende jaarrekening te krijgen.

In 2009 had ik als advocaat te maken met een 
insolventiecasus in de scheepvaartsector. Daar 
heb ik toen een economisch onderzoeksbureau 
voor ingeschakeld omdat sectorkennis hier 
belangrijk was. In het jaar voorafgaand aan het 
faillissement was een dividend van 8 miljoen 
uitgekeerd. De vraag was of het bestuur van de 
vennootschap de insolventie had moeten zien 
aankomen. Achteraf gezien was het natuurlijk 
interessant geweest om de e-mailboxen te lichten, 
maar in die tijd waren we nog niet zo ver. In zo’n 
geval ligt de tussenkomst van een forensisch 
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Huan Tan is advocaat sinds 
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in ondernemingsrecht, 
aansprakelijkheidsrecht en 
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en zekerheden. Huan heeft 
ruime ervaring als curator. Hij is 
voormalig deken van de Orde 
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van de Raad van Disclipline van 
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E tan@benvalor.com
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accountant voor de hand. Ook bij bezoeken aan 
internationale bijeenkomsten hoor ik steeds vaker 
dat e-Discovery steeds belangrijker wordt in 
insolventie-land.”

Over oorzakenonderzoek

“Overigens zie ik wel dat de rol van klassiek 
oorzakenonderzoek wordt uitgehold als de 
gezamenlijke crediteuren rechtstreeks actie 
nemen als zij vermoeden dat er onrechtmatig is 
gehandeld, want de curator gaat het niet meer 
voor ze doen. Die heeft immers niets.”
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“ Accountants zitten 
in de greep van 
hun beroepsgroep, 
hun organisatie, de 
toezichthouder  
en hun kantoor”

Over samenwerking met 
forensisch accountants
“Een van de eerste keren dat ik uitgebreid te 
maken kreeg met forensisch accountants en 
onderzoekers was bij The Entertainment Group 
(TEG). Omdat TEG mede-eigendom was van 
Marco Borsato, werd dit faillissement breed 
uitgemeten in de media. Het was op zijn zachtst 
gezegd een interessante ‘puinhoop’ en als curator 
raakte ik snel thuis in de wereld van BN’ers. De 
ogen van de media waren steeds op ons gericht. 
Er waren vele geruchten van malversaties en ook 
van wissen van de sporen die daarmee te maken 
zouden hebben. Dus toen wij de apparatuur en 
computers gingen weghalen was het zaak dat dat 
gebeurde buiten het bereik van de camera’s. 
TEG had een heel eigen dynamiek, mede omdat 

PORTRET JAN PADBERG

in de pers werd gesuggereerd dat Borsato het 
faillissement als een donderslag bij heldere hemel 
beschouwde en moest vaststellen dat hij ook niet 
wist waar zijn geld was gebleven. Voor mij was het 
in professioneel opzicht een bijzondere tijd. Gezien 
de omvang, de complexiteit en de zichtbaarheid 
van deze zaak was er aanleiding om in zee te 
gaan met forensisch-technische mensen van het 
hoogste niveau en dat is goed bevallen. 
In een ander geval echter – ik denk dan aan de 
BAS Group – was het duidelijk dat de algemene 
malheur in de retail de reden was voor het 
omvallen. Als die reden zo evident is, zie ik ook 
geen aanleiding om een forensisch accountant 
in te schakelen. Samengevat: de reden om 
dat te doen is voor mij dat de zaak complex is, 
omvangrijk, dan wel dat er een vermoeden van 
fraude is of dat er anderszins mogelijkheden lijken 

*Interview door Mark Hoekstra
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te zijn voor aansprakelijkstelling. En uiteraard 
houd ik steeds de proportie tussen kosten en 
rendement goed in de gaten.”

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“Als je zo’n accountant vraagt om informatie aan 
te leveren, is meestal de eerste horde die je hebt 
te nemen, dat hij zegt dat zijn eigen rekening nog 
niet is betaald. In het algemeen heb ik uiteindelijk 
niet vaak de ervaring dat men niet meewerkt, al 
schieten accountants wel snel in de stress omdat 
ze bang zijn voor aansprakelijkheid. Wat ik lastig 
vind van het inschakelen van accountants voor 
onderzoek naar oorzaken van faillissement en 
fraude is dat, als het er echt op aankomt, een 
accountant bijna nooit een stevige opinie wenst 
in te nemen. Je verdwaalt bijna in de disclaimers 
waardoor waardevolle conclusies te vaak 
ontbreken. Als ik de lijn doortrek van algemene 
naar forensisch accountants, dan zou ik ook bij 
de laatste groep graag zien dat men meer stelling 
neemt. Naar mijn smaak zitten accountants 
teveel in de greep van hun beroepsgroep, hun 
beroepsorganisatie, toezichthouders en hun 
kantoor waardoor de praktische toepasbaarheid 
van hun onderzoek afneemt.”

Over de pre-pack 

“Ik ben daar wel voorstander van, maar je moet 
kritisch kijken waarom je hieraan de voorkeur zou 
geven boven alternatieven. Het is niet bedoeld om 
een snelle deal voor de aandeelhouder mogelijk te 
maken. Bij een deal zoals McGregor bijvoorbeeld, 
wordt de geloofwaardigheid van de betrokkenen 
er volgens mij niet beter op.”
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“ Idealiter zou moeten 
worden geregeld dat 
de verzekeraar het 
oorzakenonderzoek 
betaalt”

Over oorzakenonderzoek in een 
(groot) faillissement
“In de eerste fase van een faillissement zit 
niemand op een oorzakenonderzoek te wachten. 
De bestuurders niet, de commissarissen niet, de 
banken niet en de adviseurs niet. Als curator moet 
je dan al heel attent zijn op de vraag: hoe kom ik 
aan de juiste data? De mindset is dan helemaal 
niet gericht op de oorzaken; alles is gericht op het 
in de lucht houden van de zaak of een doorstart. 
Omdat de wetgever ons bestel zo heeft ingericht 
dat de curator zichzelf moet bedruipen, is het ook 
de vraag waar hij de middelen vandaan moet 
halen om zulk onderzoek te bekostigen. In het 
geval van Imtech moesten wij de banken bewegen 
om iets in de boedel achter te laten, zodat daaruit 
het veilig stellen van de data kon worden betaald. 
Natuurlijk heb je ook de garantstellingsregeling, 
maar voor een uiterst gecompliceerde zaak als 
Imtech is die sowieso te beperkt. Het gaat bij 

PORTRET JEROEN PRINCEN

oorzakenonderzoek er eerst om te begrijpen wat 
er is gebeurd: de feiten, niet over wat wel of niet 
mocht. Rechtmatigheidsonderzoek komt echt pas 
veel later aan de orde. Dus eerst de feiten, dan 
hoor en wederhoor en pas daarna de juridische 
weging c.q. de kwalificatie van de feiten. Het 
oorzakenonderzoek is de verantwoordelijkheid 
van de curator. Dat zegt de wetgever in de 
Faillissementswet en 2:138 BW. Intussen is er in 
de praktijk geen eenstemmigheid over de normen 
van goed oorzakenonderzoek. Zelf gebruik ik het 
protocol van Schimmelpenninck niet, omdat ik 
vind dat het niet evenwichtig is. Het zou goed 
zijn als bestuurders verplicht zouden zijn om te 
reageren op concept-rapporten die je hun als 
curator stuurt. Je zit vaak maanden op een reactie 
te wachten, maar je hoort niets. De houding is:  
I see you in court. Zij zouden echter moeten inzien 
dat het oorzakenonderzoek ook in hun eigen 
belang is, zij moeten verder kunnen met hun leven. 
Punt is natuurlijk de rol van de verzekeraars. 
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Als zij moeten uitkeren, dan het liefst zo laat 
mogelijk. Daarom is de standaardpositie van de 
advocaten van bestuurders en commissarissen 
om te vertragen. Mijns inziens heeft de bestuurder 
helemaal geen belang bij traineren, maar de 
verzekeraar wel. Zo raakt de bestuurder in een 
squeeze en is in Nederland de cultuur ontstaan 
dat we rustig 10 jaar over zo’n zaak steggelen en 
procederen en dat normaal vinden. Wellicht zou 
het beter zijn om meteen in het begin met alle 
partijen om tafel te gaan zitten, zonder dat men 
zijn kaarten voor de borst houdt en zonder dat 
men denkt: hoe langer het duurt, hoe meer we 
verdienen. In Imtech zie ik dat door de houding 
van de verzekeraars die geen dekking geven, de 
groep van ‘tegenstanders’ verdubbelt: naast de 
bestuurders en de commissarissen heb ik immers 
ook te dealen met de verzekeraars. Idealiter 
zou echter uit de polis moeten volgen dat de 
verzekeraar het oorzakenonderzoek betaalt.  
Dat is in het belang van bestuurders  
en commissarissen.”

Over het inschakelen van een  
accountant in een faillissement
“Natuurlijk kan of moet een curator soms een 
accountant inschakelen om iets uit te zoeken op 
een gebied buiten zijn eigen expertise, of hem om 
een opinie vragen. Die accountant moet zich dan 
wel beperken tot financiële aspecten en zich niet 
uitlaten over mensen of situaties. Dat is immers 
aan de rechter. Ik zie dat accountants worstelen 
met de regels voor hun eigen beroepsgroep. 
Maar als die regels in de weg staan aan 
waarheidsvinding, dan komen we op een  
hellend vlak.”
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Hoe ziet een goed oorzaken- en 
rechtmatigheidsonderzoek bij een faillissement 
eruit? In dit artikel schetsen wij een mogelijke 
opzet voor een dergelijk onderzoek vanuit het 
perspectief van de forensisch onderzoeker. 
We beschrijven de verschillende fasen in het 
onderzoeksproces en de aspecten die daarbij 
van belang zijn. Doel is om uiteindelijk tot een 
breed gedragen en praktisch hanteerbaar 
kader te komen. Hierover en over andere 
praktische handvatten is al eerder gepubliceerd 
door oud-curator Schimmelpenninck1 en 
recent door professor Hilverda2. Veel van de 
inzichten in dit artikel zijn ook bruikbaar in 
een enquêteonderzoek of ander toedracht- of 
incidentonderzoek.

1. Inleiding
 
De curator in een faillissement is op grond van 
artikel 68 Faillissementswet belast met het beheer 
en de vereffening van de failliete boedel. Ook kan 
hij in bepaalde gevallen en op last van de rechter-
commissaris onderzoek doen naar de oorzaak 
van het faillissement. De Rechtbank Rotterdam 
heeft echter onlangs benadrukt dat de taak van 
de curator breder is dan alleen het beheren en 
vereffenen van de boedel3. De curator moet onder 
omstandigheden ook rekening houden met andere 
belangen, zoals die van de maatschappij, de 
gefailleerde zelf en de belangen van werknemers. 
Ook onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement is een belangrijke taak van de 
curator. Dit blijkt ook uit de nieuwe Wet versterking 
positie curator. Hierin staat dat curatoren een 
meldplicht hebben als zij in hun werk stuiten op 
onregelmatigheden en/of strafbare feiten in de 
periode voor of tijdens de afwikkeling van het 
faillissement. Denk aan aansprakelijkheid van 
bestuurders en/of andere betrokkenen, zoals de 
controlerend accountants. Naast bovengenoemde 
taken hebben curatoren al vele jaren eigen 
spelregels opgesteld voor het verrichten van een 
oorzakenonderzoek in faillissement4. 

Het oorzaken
onderzoek revisited

1 (2008) (Schimmelpenninck, Protocol oorzakenonderzoek voor complexe faillissementen, 2008).
2 (Hilverda, 2017).
3 Beschikking, 2017: ECLI:NL:RBROT:2017:4902.
4 Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk 5 van de Praktijkregels voor curatoren, opgesteld door de Vereniging 

voor Insolventierecht Advocaten, (INSOLAD, 2017). Hoofdstuk 5 heeft als titel “Aansprakelijkstelling van (ex- )

bestuurders en (ex- )commissarissen”. Het gaat daarbij met name om onderdeel 5.2. Momenteel is een 

commissie binnen INSOLAD bezig deze praktijkregels bij te werken aan de huidige stand van de praktijk.
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Onderzoek behoort uiteraard onafhankelijk te 
zijn. Daarnaast moet het onderzoek verifieerbaar 
en weerlegbaar zijn. Met verifieerbaar onderzoek 
bedoelen we onderzoek dat toetsbaar de 
herkomst en aard van de bevindingen laat zien. 
Met weerlegbaar onderzoek bedoelen we dat de 
conclusies alleen kunnen worden weerlegd als 
dat uit aanvullende feiten blijkt. Uitkomsten van 
onderzoek kunnen dus niet gebaseerd zijn op 
overtuigingen of speculaties. In dit artikel delen we 
inzichten5 en ervaringen uit verifieerbaar en niet 
weerlegbaar onderzoek.
 

2. Zijn ‘oorzaak/oorzaken’ 
gewenste doelstelling(en)  
van een onderzoek

In dit artikel ligt de focus op het oorzakenonder-
zoek in het kader van faillissement. De oorzaak sec 
kan echter nooit de doelstelling van het onderzoek 
zijn. De INSOLAD Praktijkregels6 plaatsen het 
oorzakenonderzoek in het kader van de mogelijke 
aansprakelijkstelling van (ex-)bestuurder, (ex-)
commissarissen of derden voor het ontstaan van 
het faillissement. Hierin staat onder andere: 

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

bestuurders en (ex-)commissarissen van de 
gefailleerde.

De curator gaat in het algemeen niet 
over tot aansprakelijkstelling van (ex-)

bestuurders en/of (ex-)commissarissen voordat 
hij hun visie heeft gevraagd op de oorzaken van 
het faillissement en de rol van bestuurders en (ex-)
commissarissen.

In het algemeen onthoudt de curator 
zich van uitspraken in het openbaar 

over de vraag of er al dan niet sprake is van 
aansprakelijkheid van (ex-)bestuurders en/of (ex-)
commissarissen totdat hij zijn onderzoek naar die 
aansprakelijkheid heeft afgerond.

De curator gaat alleen over tot het 
aansprakelijk stellen van een persoon 

als hij ervan overtuigd is dat deze ook werkelijk 
aansprakelijk is.

Uit deze praktijkregels volgt daarmee de 
doelstelling van een oorzakenonderzoek, namelijk 
het instellen van een vordering op grond van 
aansprakelijkheid van (ex-)bestuurders, (ex-)
commissarissen en/of derden. Hoewel de term 
‘oorzakenonderzoek’ breder doet vermoeden, 
wordt de omvang van het onderzoek en dus ook 
de reikwijdte van de vraagstelling door deze 
regels beperkt. Aan de andere kant maken de 
regels het oorzakenonderzoek ook gecompliceerd. 
De doelstelling van het onderzoek is namelijk 
ook vast te stellen of er sprake is van misbruik, 
onbehoorlijk bestuur en/of onrechtmatige daden. 

5 Voor wie zich verder wil bekwamen in onderzoek raden wij de literatuur aan, die ook wordt gebruikt 

in een aantal opleidingen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs en door (medisch) gerechtelijk 

deskundigen, bijvoorbeeld ‘De probleemstelling voor een onderzoek’ van Piet Verschuren en Chris Middleton 

(14e druk, Spectrum 2015), ‘Wat is onderzoek’ van Nel Verhoeven (5e druk, Boom 2014) en ‘Werken aan 

waarheidsvinding’ van R.W.M. Giard (1e druk Boom 2016).  
6 De genoemde spelregels worden genoemd in hoofdstuk 5 van de Praktijkregels (zie de artikelen 5.1 tot en 

met 5.4).

1

2

3

4

41



ARTIKEL PETER SCHIMMEL EN DICK ALBLAS

Of dit zo is, is de taak van de beoogde gebruiker 
van het rapport en niet van de onderzoeker. Wat 
als de onderzoeker ook de gebruiker is van de 
uitkomst van het onderzoek? Dan bestaat het 
gevaar dat analyse en evaluatie onvoldoende 
worden onderscheiden en gescheiden. De 
onafhankelijke onderzoeker moet zich beperken tot 

analysevragen. De gebruiker is bij uitstek degene 
die evaluatievragen moet beantwoorden om tot 
een oordeel te komen. Dat voorkomt ongewenste 
vooringenomenheid, tunnelvisie en zelftoetsing, 
wat de kwaliteit van het onderzoek vertroebelt. Dit 
is ook een van de belangrijkste redenen dat men in 
de praktijk om onafhankelijk onderzoek vraagt. 
In het vakgebied van de accountancy wordt 
daarom bijvoorbeeld gewerkt met verplichte 
roulatie van controlerend accountants en een 
strikt verbod om controlewerkzaamheden te 
verrichten op eigen administratief en advieswerk. 
Het is dus de vraag of curatoren, die zelf het 
oorzakenonderzoek doen, voldoende kritische 
afstand kunnen bewaren om analyse en evaluatie 
te scheiden en dus waarde(n)vrij onderzoek 
te doen. Ditzelfde geldt voor onderzoekers die 
jarenlang werken voor dezelfde curatoren. 
Een onderzoeker moet dus geen enkel belang 
hebben bij de uitkomst van zijn werkzaamheden. 
Ook de omvang van zijn beloning mag op geen 
wijze afhankelijk zijn van de uitkomsten van zijn 
onderzoek. 

Waar het gaat om de beantwoording van 
de rechtsvragen is de curator bij uitstek wel 
belanghebbende. Zijn taak is toch primair 
het maximaliseren van de boedel. Als dit niet 
lukt is er mogelijk geen vergoeding voor zijn 
inspanningen. Dit gevaar is ook aanwezig bij 
onderzoekers die hun beloning afhankelijk maken 
van de resultaten. De curator of afhankelijke 
onderzoeker zal dan dubbel moeten bewijzen 
dat het onderzoek onafhankelijk, objectief en 
voldoende zorgvuldig is verricht. Dit kan doordat 
de curator voor het onderzoek een beroep doet 
op de garantstellingsregeling en/of te werken met 
fasegewijze budgettoestemming. 

3. Het protocol van curator 
Schimmelpenninck
Het protocol van Schimmelpenninck is een 
heldere onderzoeksprocedure die curatoren 
helpt om vast te stellen of de betrokken personen 
aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit 
uit het faillissement. Het protocol veronderstelt 
een continue afweging tussen het belang van de 
curator en het belang van crediteuren. Dus als het 
verwachte boedelbelang klein is, rechtvaardigt dit 
slechts een beperkt onderzoek. Schimmelpenninck 
onderscheidt drie fasen: het feitenonderzoek, 
eigen oordeelsvorming curator en beoordeling 
aansprakelijkheid en opportuniteit: 

In de fase van het feitenonderzoek 
wordt gestreefd naar consensus met 

de betrokkenen over de relevante feitelijke 
omstandigheden in de periode voorafgaand aan 
het faillissement. Dit in goede harmonie, niet 
offensief en recht doend aan het beginsel van 
‘fair play’, waarbij ook het protocol in onderlinge 
overeenstemming wordt vastgesteld. 

7 (De Ranitz, 2008)

“Een onderzoeker moet 
geen enkel belang hebben 

bij de uitkomst van zijn 
werkzaamheden.”

1
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In de tweede fase formuleert de curator 
vervolgens zijn conclusies ten aanzien 

van de oorzaken van het faillissement. Hierbij 
kan hij niet op voorhand verwachten dat hij 
consensus met de betrokkenen bereikt. Hij hoeft de 
uitkomsten dan ook niet aan betrokkenen voor te 
leggen, alvorens hij dat via zijn verslag openbaar 
maakt. Dit zou slechts tot vertragingen leiden.

In de derde fase komt dan de beoordeling 
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid 

aan de orde. De curator betrekt daarbij een 
advocaat, die hem een vertrouwelijk procesadvies 
verstrekt, gevolgd door geen actie, het beproeven 
van een schikking of het uitbrengen van een 
dagvaarding.

Volgens Schimmelpenninck doet de curator bij 
voorkeur alles zelf of betrekt hij kantoorgenoten 
bij het onderzoek. Hij is onafhankelijk, staat onder 
toezicht van de rechter-commissaris en heeft 
op die wijze zelf het inzicht, behoudt zijn eigen 

verantwoordelijkheid en hoeft daarmee niet te 
varen op het kompas van derden. De Ranitz7 

wijst in een scherp weerwoord met name op 
het ontbreken van noodzakelijke bescherming 
van de betrokkene en op financiële prikkels 
van de inschakeling van eigen mensen van het 
advocatenkantoor. Er bestaat in tegenstelling 
tot wat Schimmelpenninck in zijn protocol 
beweert geen consensuele waarheidsvinding. 
Uiteraard hebben betrokken (ex-)bestuurders, (ex-)
commissarissen en/of feitelijk leidinggevenden 
in het kader van het oorzakenonderzoek wel een 
inlichtingen- en medewerkingsplicht. Maar ook 
dan is er niet sprake van consensus, maar een 
wettelijke verplichting mee te werken aan het 
feitenonderzoek.  

2

3
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Nog pregnanter is Schimmelpennincks zin over 
accountants:

“ Waar voorheen (gedeeltelijke) uitbesteding 
van het oorzakenonderzoek aan een 
accountant wellicht nog een optie was, 
maakt de tegenwoordig voor accountants 
geldende Gedragsrichtlijn inzake 
persoonsgerichte accountantsonderzoeken 
zulk een uitbesteding tot een hachelijke 
zaak: ingevolge de Gedragsrichtlijn heeft de 
curator namelijk hoegenaamd geen invloed 
meer op de wijze waarop de accountant 
het onderzoek verricht en rapporteert de 
accountant eerst bij afronding van diens 
eindrapport aan de curator. De curator kan 
derhalve ook niet tijdig ‘bijsturen’ indien 
de accountant op eenzijdige wijze zijn 
onderzoek uitvoert of het maken van kosten 
niet meer verantwoord is.”

Als accountants maken wij de volgende 
aantekeningen bij deze laatste passage: 

Het is de vraag of op deze wijze een 
onbevooroordeelde uitkomst van 

een feitenonderzoek wordt bewerkstelligd. 
De genoemde Gedragsrichtlijn voor 
accountants, die inmiddels is opgevolgd door 
de Praktijkhandreiking persoonsgerichte 
onderzoeken, voegt echter niets toe aan de 
vereisten die altijd al aan accountants zijn 
gesteld. Accountants moeten altijd objectief en 

onafhankelijk hun onderzoek doen. De bedoelde 
richtlijn verduidelijkt alleen hoe bij een onderzoek 
naar personen bepaalde waarborgen helpen 
bij het verkrijgen van een deugdelijke grondslag 
voor de bevindingen die worden gerapporteerd. 
Bij accountants is die deugdelijke grondslag 
een cruciaal kwaliteitskenmerk. De belangrijkste 
waarborgen zijn, mits noodzakelijk voor die 
deugdelijke grondslag, hoor en wederhoor. 
Indien met consensus is bedoeld, consensus 
over de vastgestelde en gerapporteerde feiten, 
dan vindt Schimmelpenninck ons aan zijn zijde. 
Over de invloed die de curator moet kunnen 
hebben op wat wel of niet gerapporteerd wordt, 
verschillen we echter van mening. Onafhankelijk 
onderzoek dient vooraf te gaan aan een visie en 
belangenafweging van de curator.

Een ander punt van zorg in de zienswijze 
van Schimmelpenninck is het aan het 

einde van fase 2 openbaar maken van zijn 
oorzakenonderzoek, inclusief duiding door de 
curator. Stel dat in die duiding staat dat het 
handelen van het bestuur een belangrijke oorzaak 
is van het faillissement. Dat oordeel wordt in 
het openbaar verslag gepubliceerd, derhalve 
niet eerst in een beperkte kring, zonder dat de 
bestuurder de mogelijkheid heeft gehad zich 
tegen dat oordeel te verzetten of van zijn reactie te 
voorzien. Het bestuur wordt dan door ‘judgement 
by publication’ veroordeeld zonder dat daar een 
civiele rechter aan te pas is gekomen. In hoeverre 
valt dit te rijmen met ‘fair play’? 

1
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4. De opzet van het 
onderzoeksplan
Oorzakenonderzoek is onderzoek naar het 
handelen en of nalaten van personen die bij het 
faillissement betrokken zijn om vast te stellen of 
er sprake is van misbruik, onbehoorlijk bestuur 
en/of een onrechtmatige daad waardoor het 
faillissement (mede) is veroorzaakt en/of
de boedel is benadeeld. Het onderzoek door 
de deskundigen dient vervolgens als basis 
voor het oordeel van de curator voor mogelijk 
aansprakelijkstelling en vervolgacties. Het 
onderzoek dient zowel in ontwerp als in 
uitvoering de objectiviteit en onafhankelijkheid 
te waarborgen. Hierna volgt daartoe een 
handreiking.

4.1 Het onderzoeksplan
Een onderzoek verdient een onderzoeksplan, 
waarbinnen een plan van aanpak (een werkplan) 
wordt opgenomen. Het onderzoeksplan omvat de 
volgende onderdelen:

Aanleiding tot het onderzoek 
Afbakening van het onderwerp aan de hand van 
de resultaten van het vooronderzoek (oriëntatie,  
1e onderzoekshypothese). Voorbeeld: de 
aanleiding tot het onderzoek is het faillissement. 
Hiervan wil de curator de oorzaken achterhalen 
in het kader van een mogelijke vordering van de 
boedel op betrokkenen die daarvoor aansprakelijk 
te stellen zijn.

Probleemstelling  
De centrale (evaluatie)vraag (gesloten vraag) 
Voorbeeld: in het kader van het oorzaken-
onderzoek gaat het hier dus om onderzoek naar 
het handelen of nalaten van betrokkenen in relatie 
tot de relevante in- en externe oorzaken van het 
faillissement en of er feiten en omstandigheden 
kunnen worden vastgesteld die duiden op een 
vermoeden van misbruik, onbehoorlijk bestuur  
en/of onrechtmatige daad. 

Doelstelling  
Wat gaat de opdrachtgever doen met de 
uitkomsten van het onderzoek? 
De curator beoordeelt de uitkomsten van 
het onderzoek nadat hij procesadvies heeft 
ingewonnen om zo vast te kunnen stellen of hij  
(ex-) bestuurders, (ex-) commissarissen of 
derden voor de veroorzaking van het misbruik 
aansprakelijk kan stellen. Met als achterliggende 
reden de boedel door het inwinnen van die 
vordering(en) te vergroten of zelfs schadeloos te 
kunnen stellen.

Model/norm  
Wet, code of ander kader waarbinnen het 
onderzoek plaatsvindt. Het oorzakenonderzoek 
vindt zijn grondslag in de Faillissementswet en de 
Praktijkregels voor curatoren.

Onderzoeksontwerp   
De analyse en de activiteiten die daarbij horen, 
eventuele inhuur derden. 
In de fase van het onderzoeksontwerp wordt in 
nauw overleg met de curator als opdrachtgever 
en de rechter-commissaris als toestemming 
verlenende partij de omvang van het onderzoek 
en de reikwijdte van de vraagstelling vastgesteld. 
Hierbij geeft de onderzoeker de randvoorwaarden 
voor het verkrijgen van een deugdelijke grondslag 
van het uit te voeren onderzoek aan, in de zin van 
benodigde mensen, middelen en met eventuele 
gebruikmaking van de bevoegdheden van curator 
en/of rechter-commissaris.

Tijdspad  
Fasering, doorlooptijd, tijdsgebruik, mijlpalen. 
Een oorzakenonderzoek is in zekere zin lastig 
planbaar. Onderzoeken in relatief kleine 
faillissementen hebben een doorlooptijd van 
enkele maanden. Onderzoeken in grote en 
complexe faillissementen kennen een doorlooptijd 

45



ARTIKEL PETER SCHIMMEL EN DICK ALBLAS

van een jaar tot meerdere jaren. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid van gegevens, de 
medewerkingsbereidheid van betrokkenen en de 
reeds lopende juridische procedures. 

Communicatieplan  
Wijze van rapportering, verspreidingskring.
Het communicatieplan is helder. Vanaf het 
begin van het onderzoek moet de curator helder 
communiceren met de betrokkenen op welke 
wijze hij onderzoek zal (laten) verrichten, welke 
rol betrokkenen daarin vervullen, op welke wijze 
hun rechtspositie wordt beschermd en wat de 
verwachte doorlooptijd is. Het onderzoek mondt 
uit in een rapport, waarmee de curator na 
wederhoor van betrokkenen, tot een oordeel en/of 
besluit kan komen.  

4.2 Hoe ziet het plan van aanpak eruit?
In het overzicht op de volgende pagina laten wij 
een schema zien van een door ons voorgestelde 
inrichting van het oorzakenonderzoek, zoals 
opgenomen in een in de praktijk uitgevoerd plan 
van aanpak voor een dergelijk onderzoek. 
 
In de hierna volgende paragrafen wordt een 
aantal aspecten van dit schema nader toegelicht.
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Historische marktanalyse, concurrenten, financiële ontwikkeling.

Uitkomst: benchmarks

Verzorgen, ondersteunen, vullen en bedienen tools en tooling  
ten behoeve van informatieverstrekking onderzoekers  

(veiligstellen data, e-Discovery, analysetools).

Analyse strategie en beleid. Financiële analyse, ratio’s  
en vergelijking met benchmarks.

Uitkomst: significante gebeurtenissen en ontwikkelingen

Word-mining (e-Discovery) naar aanleiding en ter uitdieping  
van significante gebeurtenissen en ontwikkelingen.

Uitkomst: tijdlijn en onderzoekhypothesen 

Feitenonderzoek met behulp van en naar (rol van) 
betrokkenen bij significante gebeurtenissen en 
ontwikkelingen.

• Open bronnen
• Surveys
• Interviews
• Word-mining
• Verslaglegging 

• Wederhoor
• Rapporteren
• Concluderen

Banken

Accountant

Aandeelhouders

Crediteuren

Bestuurders

Anderen
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4.3 Data veiligstellen en informatievoorziening
Zo snel mogelijk na benoeming moet de curator 
de fysieke en digitale data veiligstellen. Bij 
voorkeur met behulp van hierin gespecialiseerde 
forensische IT-specialisten. Dit is niet alleen van 
belang voor het oorzakenonderzoek, maar ook 
om manipulatie van data te voorkomen als sprake 
is van fraude. Het is in dit stadium belangrijk 
om volledig te zijn in de veilig te stellen data. De 

beoordeling welke data wel en welke niet relevant 
zijn volgt later in het proces. 
De veiliggestelde data moeten vervolgens worden 
beveiligd voor bewerking en een kopie van de 
data (via imaging) moet worden ingelezen in 
softwareprogramma’s die geschikt zijn voor de 
toepassing van e-Discovery en data-analyse. 
Het selecteren en structureren van de data 
voorafgaande aan analyse is van groot 
belang om efficiënt en doelmatig onderzoek 
te waarborgen. De ondersteuning van het 
onderzoek met geschikte onderzoeksoftware en 
aan het onderzoeksteam beschikbaar gestelde 
gestructureerde data, is cruciaal.

“De curator moet zo snel 
mogelijk na benoeming de 

fysieke en digitale data 
veiligstellen.”

ARTIKEL PETER SCHIMMEL EN DICK ALBLAS
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4.4 Benchmarks: historische marktanalyse  
op hoofdlijnen
Het feitenonderzoek start met een historische 
marktanalyse waarbij een peer-group van de 
belangrijkste concurrenten wordt onderzocht 
op financiële ratio’s, marktomstandigheden 
en concurrentievoordelen, aan de hand van 
beschikbare jaarrekeningen, marktonderzoeken 
en branche-rapporten via open bronnen. De 
output is een set benchmarks van de markt en/of 
belangrijkste concurrenten van de onderneming, 
die kunnen worden afgezet tegen de onderneming 
in de periode voorafgaand aan het faillissement. 

4.5 Identificatie relevante gebeurtenissen
In deze fase wordt de analyse gemaakt. Doel 
is om een beeld te krijgen van de relevante 
gebeurtenissen en ontwikkelingen van de 
onderneming en haar directe omgeving. 
Hiervoor worden de strategische ontwikkelingen 
in kaart gebracht, een financiële (ratio-) 
analyse op basis van beschikbare financiële 
en andere managementinformatie van de 
onderneming uitgevoerd en de vergelijking 
met de benchmarks gebruikt. Het beeld dat 
hieruit ontstaat, vormt de basis voor nader te 
formuleren onderzoekshypothesen. In de praktijk 
wordt hier vaak een quickscan voor gedaan 
die richtinggevend is voor het vervolg van het 
onderzoek. De diepgang en omvang van dit 
deel van het feitenonderzoek is uiteraard sterk 
afhankelijk van de omvang en complexiteit van de 
onderneming. 

4.6 Opstellen van tijdlijnen  
en onderzoekshypothesen 
Naar behoefte kunnen de geïdentificeerde 
relevante gebeurtenissen al in dit stadium van 
het onderzoek nader worden uitgediept. Een 
voorbeeld van een dergelijke techniek is word-
mining. Hierbij formuleren we op basis van 
tekstuele analyse relevante zoektermen waarmee 
we met hulp van e-Discovery-software bestanden 
doorzoeken. Denk bijvoorbeeld aan een analyse 
van het e-mailverkeer van de leden van de raad 
van bestuur in de maanden voorafgaande aan het 
faillissement. 
Doorgaans gaat het in complexe faillissementen 
om het veiligstellen van grote hoeveelheden 
data. Meer dan een miljoen bestanden is geen 
uitzondering. Om te voorkomen dat veel tijd 
en kosten verloren gaan met ongericht zoeken, 
is het niet alleen van belang om de data te 
structureren (zie 4.3), maar ook om zo specifiek 
mogelijke onderzoekshypothesen te formuleren 
op grond van de geïdentificeerde gebeurtenissen 
en ontwikkelingen en de opgestelde tijdlijn. 
Voorbeelden van enkele specifieke hypotheses 
zijn: 

•  “ De verkoop van het vastgoed is op basis van 
marktwaarde verkocht, waarbij de prijsstelling 
op zakelijke gronden tot stand is gekomen”  

•  “ De aankoop van deelneming X twee jaar 
voorafgaand aan het faillissement heeft 
vanaf het moment van overname tot aan 
faillissement tot een positieve vrije kasstroom 
geleid.” 
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Onderzoekshypothesen zijn noodzakelijk om zinvol 
onderzoek te doen. De hypothesen kunnen steeds 
worden bijgesteld mits hiervan ter verantwoording 
goed aantekening is gehouden.
Naast specifieke onderzoekshypothesen is het 
van belang om algemene onderzoeksdoelen in 
het oog te houden. Denk aan het identificeren van 
soorten handelingen die duiden op vermoedens 
van kennelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk 
paulianeuze transacties. 

De output bestaande uit een tijdlijn en 
onderzoekshypothesen zijn richtinggevend voor 
het vervolg van het onderzoek, inclusief de met 
betrokkenen te houden interviews.

4.7 Feitenonderzoek naar de rol van  
betrokkenen bij significante gebeurtenissen
In deze fase onderzoeken we de rol van 
betrokkenen bij significante gebeurtenissen 
door een samenspel van de volgende 
onderzoeksmethoden:
- Open bronnenonderzoek
-  Interviews met betrokkenen, inclusief 

verslaglegging
-  E-Discovery: word-mining en data-analyse
-  Surveys met betrokkenen en andere 

stakeholders, inclusief verslaglegging

Dit proces kenmerkt zich als een iteratief proces. 
Hierbij kunnen gehouden surveys en/of interviews 
nader richting geven aan vervolgonderzoek door 
middel van word-mining of data-analyse en open 
bronnenonderzoek en omgekeerd. Het onderzoek 
richt zich daarbij niet uitsluitend op bestuurders, 
maar ook op de rol van aandeelhouders, 
commissarissen en externe partijen zoals de 
accountant, de financiers en/of belangrijke 
crediteuren en andere stakeholders van de 
onderneming. 

Verslaglegging van gehouden interviews is 
cruciaal. Hierbij moet ook wederhoor met 
geïnterviewde betrokkenen plaatsvinden. 

4.8 Concept-rapport en wederhoor
De output van de diverse stappen van onderzoek 
mondt uit in een schriftelijk concept-rapport, met 
hierin de feitelijke omstandigheden en relevante 
gebeurtenissen in de periode voorafgaand aan 
het faillissement, inclusief de rol van betrokkenen 
daarbij. Dit concept-rapport wordt voor wederhoor 
voorgelegd aan (de belangrijkste) betrokkenen. 
Wederhoor is een georganiseerde vorm van 
tegenspraak, waarbij de betrokkenen hun rol 
vanuit verschillende bronnen belicht zien en 
daardoor ook soms tot verrassende aanvullingen 
kunnen komen als het om de toedracht of andere 
feiten gaat. Wederhoor is nooit een formaliteit, 
maar een wezenlijke stap in het verifieerbaar, 
toetsbaar en weerlegbaar vaststellen van de 
bevindingen. De opmerkingen van betrokkenen 
in wederhoor moeten daarom ook in het rapport 
worden verwerkt. 
Naast wederhoor moet het conceptrapport ook 
intern door (een) niet bij het onderzoek betrokken 
deskundige(n) worden ‘tegengelezen’. Deze 
reviewer houdt het onderzoek, de gevolgde 
methoden en de weergave van de feiten en 
conclusies tegen het licht.

4.9 Onderscheid tussen concluderen en oordelen
Door de onderzoeker moet goed onderscheid 
worden gemaakt tussen concluderen en oordelen. 
Het onderzoeksrapport van feitelijke bevindingen 
bevat alleen feitelijke conclusies in de vorm van 
antwoorden op open vragen. Alleen de curator en 
uiteindelijk de rechter mag een oordeel vellen over 
goed of fout, juist of onjuist, schuld of onschuld, 
wel/niet aansprakelijk. 
De curator is dus betrokken bij het ontwerp van 
het onderzoek, maar niet bij de uitvoering, hoewel 
hij wel over de voortgang wordt geïnformeerd.

ARTIKEL PETER SCHIMMEL EN DICK ALBLAS
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Dick Alblas

Director Grant Thornton Forensic  
& Dispute Services 
Expert op het gebied van fraude  
en insolventierecht.

4.10 Definitief rapport en afsluiting 
feitenonderzoek
Nadat het traject van wederhoor op het 
conceptrapport is afgerond, wordt het rapport 
definitief gemaakt.

Het rapport beperkt zich tot beschrijving van 
feiten en conclusies die uitsluitend tot doel 
hebben om geconstateerde feiten samen te vatten 
en met elkaar te verbinden, als antwoorden op 
de in het onderzoeksplan gestelde open vragen. 
Dit is ook in overeenstemming met de visie 
van Schimmelpenninck, waar hij stelt dat het 
belangrijk is om het rapport feitelijk te houden 
en geen voorschot te nemen op fase twee, de 
oordeelsvorming door de curator. 

5 Tenslotte
Indachtig de visies van Schimmelpenninck en 
De Ranitz behoort er ons inziens dus een sterke 
focus te liggen op de deskundigheid van de 
door de curator ingeschakelde onderzoeker. 
Hij moet door zijn kennis en ervaring de juiste 
vragen kunnen stellen, de juiste probleemstelling 
kunnen formuleren en het meest geschikte 
plan van aanpak samenstellen om zo tot juiste 
waarheidsvinding te komen. Onderzoek doen is 
een ambacht en vereist ook een professioneel 
ethische beroepshouding. Het is goed om over al 
deze aspecten met curatoren in dialoog te komen 
en te blijven. Dat versterkt het vak van curator en 
van onderzoeker en dient de waarheidsvinding.

Peter Schimmel

Partner Grant Thornton Forensic 
& Dispute Services
Expert op het gebied van fraude 
en insolventierecht.
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“ Van de curator  
wordt meer en meer 
verwacht dat hij 
verantwoording  
aflegt over wat hij 
doet”

Over de samenwerking met 
externe deskundigen
“Bij een faillissement van enige omvang loop 
ik als curator al vrij snel aan tegen mijn eigen 
beperkingen. Dan komt de externe specialist in 
beeld. Uiteraard moet de boedel dat toelaten, 
maar bij mij was dat de afgelopen jaren in de 
regel wel het geval. De criteria die ik hanteer 
bij het selecteren van zo’n specialist, liggen 
nogal voor de hand. Ik kijk naar mijn eigen 
ervaringen, de ervaringen van peers, de 
reputatie van betrokkenen en wat het kost. 
Gegeven de complexiteit van verschillende 
faillissementen waarin ik benoemd ben, kan ik 
het me vaak niet permitteren zonder accountant 
te werken. Belangrijk is dat je weet wat je mag 

PORTRET KEES VAN DE MEENT

verwachten van degene die je inschakelt en of 
het gevraagde budget zich tot het doel verhoudt 
en past. Wat ik wil vermijden is het verrassen 
van de rechter-commissaris met onverwachte 
budgetoverschrijdingen.”

Over oorzakenonderzoek

“Als curator van V&D heb ik de afgelopen tijd 
weer veel nagedacht over de verschillende 
aspecten van het doen van oorzakenonderzoek. 
Uiteraard ligt de focus in de eerste plaats op de 
vraag wat er mis is gegaan. Het is mijns inziens 
in dat verband ook belangrijk om te achterhalen 
hoe met relevante sleutelpartijen - leveranciers, 
verhuurders, werknemers – is omgegaan. 
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Kees van de Meent

Kees van de Meent is per 1 juli 
2017 als partner verbonden 
aan Florent advocaten 
en was tot aan die datum 
managing partner van Höcker 
Advocaten en lid van de 
sectie ondernemingsrecht 
en insolventierecht. Hij is 
specialist op het gebied van het 
insolventierecht en international 
asset recovery.
Kees is voor Nederland lid van 
FraudNet, het netwerk van 
de International Chamber of 
Commerce (ICC) dat door 
(internationale) commerciële 
fraude benadeelde partijen 
bijstaat. Ook is hij lid van Insol 
International, Insol Europe en 
INSOLAD.

E kees.vandemeent@florent.nl
T 020 - 305 28 30

Dat vraagt om een 360-graden benadering. Wij 
hebben er om die reden voor gekozen om naast 
regulier bronnenonderzoek en het houden van 
interviews ook surveys uit te zetten onder deze 
partijen. Tenzij er aanleiding is om het anders te 
doen, is mijn uitgangspunt dat ik de bestuurder(s) 
bejegen op een zodanige manier dat zij zich veilig 
voelen. Ik kom veel bestuurders tegen die menen 
naar eer en geweten te hebben gehandeld en die 
er behoefte aan hebben om hun zienswijze op 
de gang van zaken te geven. Dat vergt een juiste 
balans tussen een kritische instelling en een zekere 
welwillendheid. 

Ik maak overigens onderscheid tussen de 
fase van feitenonderzoek en de fase van de 
duiding van de feiten. Ik verschil van mening 
met sommige andere curatoren als het gaat 
om de vraag of je als curator nauw betrokken 
moet zijn bij het onderzoek of dat je je daarvan 
juist moet dissociëren. Ik wil een bestuurder zelf 
horen zeggen wat hij heeft te zeggen; kunnen 
doorvragen als iets mij niet geheel duidelijk 
is. Het onderzoek wordt gedaan onder mijn 
verantwoordelijkheid.”

Over de curator in het zoeklicht 
van de publiciteit
“Curatoren uit de generatie voor mij waren 
meer gewoon om voorliggende uitdagingen 
in beslotenheid aan te pakken en op te lossen 
en eerst daarna uitkomsten te delen. In 
maatschappelijk relevante faillissementen is dat 
niet meer opportuun. Er is sprake van een sterk 
toegenomen maatschappelijke en journalistieke 
druk. Van de curator wordt – en mijns inziens 
met recht - meer en meer verwacht dat hij 
verantwoording aflegt over wat hij doet.”
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“ Opschakelen naar 
forensisch accountant 
wanneer de aard 
en complexiteit van 
het onderzoek dat 
indiceren”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Een externe specialist schakelen wij in als we 
behoefte hebben aan expertise waarover we 
zelf niet beschikken. Soms is dat een taxateur, 
een andere keer iemand die de administratie 
beoordeelt of – bijvoorbeeld als er aanwijzingen 
zijn voor onregelmatigheden en als de boedel het 
kan dragen – een forensisch accountant. Wij zijn 
hier op kantoor met vier curatoren en we hebben 
ook een registeraccountant, dus veel kunnen we 
zelf af. Criteria die we hanteren bij het inroepen 
van externe hulp zijn snelheid en efficiency. Als 
we de administratie van een failliet veilig willen 
stellen, is het van groot belang dat dat snel 
gebeurt. Voor de kosten van een extern specialist 
hebben we natuurlijk goedkeuring nodig van de 
rechter-commissaris, maar het helpt dan wel 
enorm als de dienstverlener die je wilt inschakelen 

PORTRET KEES VAN DEN BERGH

daar al een goede naam heeft. En soms is er een 
fasering in de werkzaamheden van onze eigen 
registeraccountant die dan het eerste onderzoek 
doet, naar een extern onderzoeker, als de eerste 
bevindingen dat indiceren.”

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“Mijn ervaring is dat het wel eens moeite kost 
om informatie boven water te krijgen van de 
accountant van de failliet. Dat loopt vaak stroever 
dan je wilt: de reacties zijn afhoudend. Blijkbaar 
denkt zo’n accountant dan dat de curator hem 
meteen aansprakelijk wil stellen. Die accountant 
heeft echter gehandeld in opdracht van de failliet, 
waarvan ik nu curator ben. Ik stel mij dan ook op 
het standpunt dat de accountant gehouden is 
mij die informatie te verstrekken. Zo nodig onder 
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dreiging van juridische maatregelen. In de praktijk 
krijg ik echter meestal toch wel wat ik nodig heb, 
zodat dreigen dan dus niet nodig is.”

Over de bestrijding van  
faillissementsfraude
“Hoewel ik zie dat het functioneel parket 
meer mensen vrijmaakt en de focus op 
faillissementsfraude echt wel toeneemt, blijft het 
tegelijkertijd in de praktijk toch wel erg lang duren. 
Ik heb in een aantal faillissementen aangifte 
gedaan, zoals ook van mij verwacht mag worden, 
maar het is dan lang wachten voordat je weer 
eens iets hoort. Toch zal ik dit blijven doen. Niet 
alleen hoort het bij mijn taakopvatting, maar ik 
zie wel degelijk ook het belang dat crediteuren 
kunnen hebben bij vervolging.”

Kees van den Bergh 

Kees van den Bergh heeft 
Nederlands recht gestudeerd 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
en is sinds 1985 verbonden 
aan Van den Herik & Verhulst 
Advocaten N.V., waarvan de 
laatste jaren als managing 
partner. Hij treedt op als 
bewindvoerder in surseances 
van betaling en curator in 
faillissementen. Hij adviseert 
bedrijven in moeilijkheden, op 
verzoek van directie en/of
aandeelhouders en/of 
financiers en adviseert 
over herstructurering, 
financiering en zekerheden en 
aansprakelijkheidskwesties bij 
bestuurders.
De cliënten van Kees zijn 
actief in een grote diversiteit 
van branches. In zijn 
ondernemingsrechtelijke praktijk 
bedient Kees onder andere 
diverse ondernemingen op 
het gebied van transport en 
logistieke dienstverlening.

E vdbergh@herikverhulst.nl
T 010 - 410 00 55
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“ De accountant lijdt 
nog het meest onder 
het lijden dat hij 
vreest”

Over het inschakelen van  
externe deskundigen
“Een externe deskundige schakel ik in als het gaat 
om niet-juridische expertise, dus bijvoorbeeld om 
financieel-fiscale expertise, ICT, taxaties of – bij 
grote zaken – om verkoopprocessen. Eigenlijk 
kijk ik dan meestal toch in mijn kaartenbak: wie 
staat er goed bekend in de markt? Met wie heb 
ik eerder goede ervaring opgedaan? En ja, ook 
reciprociteit kan een rol spelen. Dat zijn dus 
nogal voor de hand liggende overwegingen. Tot 
voor kort deed ik veel zelf, maar de laatste jaren 
zijn de faillissementen aanzienlijk complexer 
geworden. Dat je de beste specialist uitkiest om je 
te ondersteunen, hoort bij de zorgvuldigheid die je 
als curator hebt te betrachten, vind ik. Natuurlijk is 
de rechter-commissaris kritisch bij het goedkeuren 
van het budget van de specialist die ik wil inhuren, 
maar die kosten zouden ook worden gemaakt 
als ik het zelf zou moeten doen – misschien nog 
wel meer. Als het nodig is dat opzet of nut van 
het onderzoek worden toegelicht bij de rechter-
commissaris, vragen we de onderzoekers de 
rechter-commissaris te informeren over hun deel 

PORTRET MARC VAN ZANTEN

van en visie op het rechtmatigheidsonderzoek. 
Ook dat klinkt als voor de hand liggend en toch 
gaat het, gek genoeg, vaak anders.”

Over oorzakenonderzoek

“De nieuwe lijn is dat het externe 
onderzoeksrapport moet worden verricht door 
een onafhankelijk deskundige die zich beperkt 
tot het feitenonderzoek in opdracht van de 
curator. In een recent geval hebben wij ervoor 
gekozen om het feitenonderzoek integraal bij het 
faillissementsverslag te voegen. In het feitenrelaas 
staat dus bijvoorbeeld niet: ‘Wat dom dat de 
bestuurder zo heeft gehandeld’. En als je een 
samenvatting maakt, maak je je ook kwetsbaar 
voor kritiek dat je een en ander uit zijn context 
haalt en/of is er kritiek op de keuzes die je maakt 
bij het samenvatten. Het faillissementsverslag 
dient (tot de rechter heeft geoordeeld) verder ook 
neutraal van opzet te zijn. Dus als wordt vermeld 
dat een bestuurder aansprakelijk wordt gehouden 
en hij betwist dat, dien je ook op te nemen dat hij 
zich verweert.”
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Marc van Zanten

Marc van Zanten is advocaat-
partner binnen de Praktijkgroep 
Banking & Finance van 
CMS. Hij is gespecialiseerd 
in insolventierecht, 
burgerlijk procesrecht en 
bestuurdersaansprakelijkheid.
Hij heeft ruime ervaring 
als (beoogd) curator en 
bewindvoerder. Marc is 
daarnaast Raadsheer-
plaatsvervanger in het 
Gerechtshof Den Bosch en werkt 
als buitenpromovendus van de 
RUG aan een proefschrift over 
de pre-pack.

E marc.vanzanten@cms-dsb.com
T 020 - 301 63 01

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“In een zaak wilde ik inzage in het controledossier. 
Ik kreeg in die zaak niet helemaal mijn zin. Ik bezin 
me nu op de vraag wat die beslissing precies 
behelst. Ik realiseer me natuurlijk dat tegen 
accountants in de afgelopen jaren al regelmatig 
vorderingen zijn ingesteld. Misschien moet ik 
deze afwijzing zien als een poging om de balans 
enigszins te herstellen. Aan de andere kant kun 
je je ook afvragen of de accountant uiteindelijk 
niet zijn eigen glazen ingooit als hij zich, elke 
keer dat hem om informatie wordt gevraagd, zo 
halsstarrig blijft opstellen. En: hoe vaak komt het 
nu eigenlijk voor dat een accountant (met succes) 
aansprakelijk wordt gesteld? Niet zo vaak. Dus 
met andere woorden: lijdt de accountant niet het 
meest onder het lijden dat hij vreest?”
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“ Ik mag toch ook 
inzage hebben in 
mijn eigen medisch 
dossier?”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Ik heb regelmatig externe deskundigen 
ingeschakeld in de faillissementen waarin ik als 
curator optrad. Of je iemand inschakelt en wie 
hangt af van je eerste indruk: is er iets mis? En 
er moeten natuurlijk activa in de boedel zijn in 
relatie waarmee de kosten van de deskundige zijn 
te rechtvaardigen. Om die reden sta ik welwillend 
tegenover een accountant die bereid is om op 
no cure no pay basis te werken, een forensisch 
accountant die een quickscan doet en inzoomt op 
de belangrijkste aandachtspunten. Het is dan niet 
zo dat je de hele administratie over de schutting 
gooit en zegt: zoek het maar uit. Nee, het is 
belangrijk dat je met zo’n accountant kunt sparren 
en dat er een klik is. En uiteraard moet zo’n 
accountant dan ook echt iets toevoegen. Als hij 
constateert dat er bij de failliet veel geld is gaan 
zitten in R&D of dat er machines zijn aangeschaft 
op een moment dat dat niet verantwoord leek, 
heb ik behoefte aan een benchmark. Als de 

PORTRET MARCEL WILLEMS

accountant dat kan leveren, dan helpt mij dat. 
En in een ingewikkeld dossier kan het ook zijn dat 
ik een naam nodig heb die klinkt als een klok. De 
reputatie van de ingeschakelde deskundige speelt 
dus ook een grote rol.” 

Over de accountant van  
de failliet
“Naast het zelf inschakelen van accountants in 
faillissementsonderzoek heb ik ook te maken met 
de accountant van de failliet. Dat levert vaak 
een gecompliceerde relatie op. Regelmatig werd 
mij inzage in het dossier geweigerd. Meestal is 
de reactie om heel specifiek aan te geven wat je 
nodig hebt. Ik trek dan de vergelijking met mijn 
eigen medisch dossier: het zou toch gek zijn als 
ik daar niet in mocht kijken? Mijn reflex is dan: 
is er misschien toch iets te verbergen? Je kunt 
natuurlijk dreigen met juridische stappen maar 
dat verbetert de relatie meestal ook niet.”
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Marcel Willems

Marcel Willems studeerde 
rechten aan de universiteiten 
van Nijmegen, Leiden, Berlijn 
en Osnabrück. Hij is advocaat 
sinds 1988. Hij is gespecialiseerd 
in het vennootschapsrecht, in 
het bijzonder het insolventie- 
en zekerhedenrecht. Op 
die gebieden treedt hij 
voor cliënten – onder meer 
banken – veelvuldig op als 
rechtsvertegenwoordiger in 
procedures. Bovendien adviseert 
hij regelmatig over complexe 
financieringen. Marcel is co-
auteur van een toonaangevende 
uitgave over insolventierecht. 
Daarnaast schrijft hij vaak 
artikelen voor vakbladen.
Met enige regelmaat werkt hij  
– als Raadsheer-plaatsvervanger 
in het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden – ook zelf mee 
aan het nemen van rechterlijke 
beslissingen.

E Marcel.Willems@fieldfisher.com
T 020 - 225 22 15

Over de bestrijding van 
faillissementsfraude 
“Over de succeskansen van een strafrechtelijke 
aanpak bij de bestrijding van faillissementsfraude 
ben ik niet erg optimistisch. Ooit had ik een 
faillissement dat een uur in de wind stonk. Ik 
ben toen langs gegaan bij de fraude-officier en 
merkte dat we totaal langs elkaar heen spraken. 
Er gaapt een groot gat tussen civilisten en 
strafrechtmensen. Maar desondanks zou ik er 
toch ook niet voor zijn als het OM één-op-één 
zou werken op basis van het in mijn opdracht 
verrichte (accountants)onderzoek. Ik zie wel het 
voordeel dat daardoor een nieuw en langdurig 
strafrechtelijk onderzoek zou kunnen worden 
vermeden, maar puntje bij paaltje ga je dan als 
curator op de stoel van de officier zitten. Dat kan 
natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Maar je kunt je 
als curator wel voegen in het strafproces.”
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“ Dat accountants 
rapport was echt  
beslissend voor het 
verloop van de zaak”

Over de markt voor advocaten  
en curatoren
“Begin 2016 ben ik, na 25 jaar, met een paar 
goede mensen een nieuw kantoor gestart. Het 
was een opwindende tijd, waarin ik na een 
relatief comfortabel leven bij een groot kantoor 
gedwongen werd om na te denken over de juiste 
positionering. Ik onderscheid vier relevante 
aanbieders in de markt. Ten eerste de global elite, 
dan de internationale subtop van business firms 
die in Nederland ook ruim is vertegenwoordigd, 
vervolgens de klassieke grote kantoren met in 
de kern een nationale propositie, en tenslotte de 
onafhankelijke nichekantoren met topspecialisten 
op deelgebieden. Die segmentering heeft ook in 
Nederland zo langzamerhand tot een volwassen 
markt geleid, waarin de toonaangevende 
curatoren eigenlijk nauwelijks meer te vinden zijn 
bij de grote kantoren. Bij rechter-commissarissen 
is er in elk geval geen schroom meer om curatoren 
van middelgrote of kleine kantoren te benoemen 
in de grote faillissementen, mits het kantoor zich 
daarop toelegt.

Ons kantoor heeft gekozen voor een positionering 
als litigation en restructuring boutique. Daarmee 

PORTRET MARCEL WINDT

zijn we in concurrentie met de (internationale) 
business firms, zij het dan toegespitst op de 
insolventie- en herstructureringspraktijk en 
daarvan afgeleid ondernemingsrechtelijk werk en 
procedures. Wij hebben doelbewust gekozen voor 
dat deel van de markt waarin de meeste dynamiek 
is, de midmarket, de situaties met een waarde, 
omzet of schuld tot 250 miljoen euro. Je kunt je 
ogen richten op het zogenaamde blue chipwerk 
maar de vraag is hoe duurzaam dat aanbod is. 
Situaties als bij KPNQwest, Enron, Imtech of V&D 
doen zich lang niet alle dagen voor. Je moet goed 
staan voorgesorteerd bij een supercrisis, maar 
je kunt er in onze ogen bezwaarlijk een business 
case op bouwen; wij niet als advocaten en ik 
vermoed forensisch accountants evenmin.”

Over de samenwerking met 
externe deskundigen
“Ik kan mij vinden in een citaat dat ik onlangs 
in het Financieele Dagblad las van Aldo 
Verbruggen. De strekking was dat veel zaken 
tegenwoordig worden beslist door de kwaliteit en 
de reputatie van de ingeschakelde deskundige. 
Ik onderschrijf dat omdat ik zelf – in een van 
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“ Dat accountants 
rapport was echt  
beslissend voor het 
verloop van de zaak” Marcel Windt

Marcel Windt is partner bij 
Windt Le Grand Leeuwenburgh 
en advocaat op het gebied van 
het ondernemingsrecht, met een 
specialisatie in faillissementen 
en financiële herstructureringen. 
Marcel legt zich toe op 
complexe situaties rondom 
bedrijven met diepgaande 
conflicten of ernstige 
financiële problemen. Marcel 
wordt regelmatig benoemd 
tot faillissementscurator. Hij 
adviseert betrokkenen over 
distressed riskmanagement 
en het tot stand brengen van 
oplossingen onder uitdagende 
omstandigheden. Marcel is 
voormalig bestuursvoorzitter 
en lid van verdienste van 
TMA Nederland en zat enige 
jaren in het bestuur van 
specialisatievereniging INSOLAD.

E m.windt@windtlegal.com
T 010 - 261 75 00

de grootste faillissementen van de afgelopen 
jaren – heb meegemaakt dat het ingebrachte 
accountantsrapport beslissend was voor het 
bereiken van een schikking. Wat dat betreft zie 
ik curatoren dan ook nadrukkelijk schermen 
met externe deskundigheid in relatie tot het 
oorzakenonderzoek. Zo kunnen ze immers 
laten zien dat ze op een verantwoorde manier 
omgaan met de hun toevertrouwde materie. 
En ik zie daarvan ook de wisselwerking met de 
toestemming die de rechter-commissaris moet 
geven voor hun inschakeling. Met andere woorden: 
hoe meer de rechter-commissaris weet over de 
deskundige, des te minder drempels zal hij of zij 
opwerpen om hem in te mogen schakelen.

Iets anders is – en dat pleit er ook voor om het 
juiste kantoor in te schakelen – dat rechters 
ook zelf de krant lezen. Wil je benoemd worden, 
dan is het van cruciaal belang dat je kantoor 
een onberispelijke reputatie heeft. In een iets 
kleinere setting, waar winst een resultaat en geen 
vooronderstelling is, is er – als je elkaar daarin 
vindt – méér ruimte voor ethische afwegingen 
bij het aannemen van werk én het innemen van 
posities daarin. Of anders gezegd, er is bij ons 
geen financiële druk om mee te werken aan 
bijvoorbeeld een belastingontwijkende constructie, 
dan wel een off-balance of ongebruikelijke 
transactie. Sterker nog, er is ruimte om daarin 
naast het wettelijk kader een eigen afweging te 
maken over onze betrokkenheid. Op de lange 
termijn kan dat helpen bij het opbouwen én 
behouden van een goede reputatie en daarmee 
een zekere vertrouwensrelatie met bestuurders en 
toezichthouders.”
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“ Lang niet altijd 
productief als de 
curator zich opstelt 
als alfamannetje”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“In de meeste gevallen volstaat het om met 
een klein lokaal bureau te werken. Binnen drie 
dagen heb je dan de beschikking over een 
kopie van de server inclusief de mailboxen. 
Soms is er aanleiding om zwaarder geschut 
in te zetten. Ik zal zeker niet de eerste curator 
zijn die in zo’n geval de afweging moet maken 
vis-à-vis het budget. Ik zeg daarbij ook: een 
goede curator kan de rechter-commissaris ervan 
overtuigen een specialist in te schakelen als 
het echt nodig is. En wij maken actief gebruik 
van de garantstellingsregeling. Voorwaarde is 
natuurlijk wel dat je de bijbehorende vragen 
afdoende kunt beantwoorden. Wij zijn zelf 
voldoende geëquipeerd om te grasduinen door de 
administratie, maar als het faillissement zo groot 
is dat het meteen gaat over vele terabytes – en 
wij dus onze toevlucht moeten nemen tot meer 
geavanceerde tools, zoals e-Discovery – dan 

PORTRET MARK AUKEMA

schieten wij tekort. Waar ik wel behoefte aan zou 
hebben is een helpdesk-achtig loket, waar je kunt 
toetsen of verdere actie gerechtvaardigd is.”

Over de toekomst van de 
insolventiepraktijk
“Ik verwacht dat we ons veel meer gaan 
ontwikkelen in de richting van een Angelsaksisch 
systeem met een Chapter 11-achtige benadering, 
herstelmogelijkheden en schemes of arrangement. 
Vraag is natuurlijk wat dat voor ons als curatoren 
gaat betekenen. In het verleden was ik vaak, zoals 
ik dat noem, antagonistisch bezig: de wereld zien 
als een strijd tussen boedel en crediteuren “in 
the money” en tussen boedel en benadeelden. 
Tegenwoordig kijk ik als procesmanager veel 
meer naar de gezamenlijke belangen en ik 
voorzie daarbij een steeds grotere rol voor 
onderhandeling in mediation. Zeker ook om 
zo kostbare procedures te vermijden. Ik heb 
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Mark Aukema

Mark Aukema is sinds 1995 
werkzaam bij RWV Advocaten. 
Specialist ondernemingsrecht en 
insolventierecht als advocaat, 
adviseur en curator. Mark 
is veelvuldig als curator en 
bewindvoerder betrokken 
bij insolventieprocedures 
van middelgrote en grote 
ondernemingen. Als advocaat en 
adviseur behandelt hij complexe 
geschillen op het gebied van 
ondernemingsrecht tussen 
aandeelhouders, bestuurders en 
andere partijen, ook binnen de 
boardroom. Hij is actief lid van 
INSOLAD. Binnen deze vereniging 
bekleedt hij diverse functies, 
waaronder secretaris van de 
Toetsingscommissie. Daarnaast 
is hij tuchtrechter binnen de 
Raad van Discipline in Den Haag 
en plaatsvervangend rechter in 
Rotterdam. 

E m.aukema@rwv.nl
T 071 - 750 22 09

geleerd dat het lang niet altijd productief is om 
je als curator op te stellen als alfamannetje. 
In een zaak waarin partijen het erover eens 
waren dat er goede gronden waren om een 
bestuurder aansprakelijk te stellen maar waar 
verhaalsmogelijkheden ontbraken, heb ik toch 
geschikt omdat ik wel degelijk ook de earning 
capacity van betrokkene zag. Je moet dus verder 
kijken dan je neus lang is.”

Over oorzakenonderzoek

“Ik zie zeker de toegevoegde waarde van 
professioneel uitgevoerd oorzakenonderzoek 
en in dat opzicht ben ik bang dat het te vaak 
een ondergeschoven kind is. Aan de andere 
kant merk ik ook dat de meeste crediteuren het 
faillissement beschouwen als een fait accompli 
en zich erbij neerleggen. Ze nemen hun verlies, 
zijn niet meer geïnteresseerd in uitdeling, laat 
staan in het oorzakenonderzoek. Overigens vind 
ik ‘oorzakenverificatie’ eigenlijk een betere term. 
Niet alleen gaat daar minder dreiging van uit, ook 
past het beter bij de procesmatige benadering 
die ik voorsta. Vaak is over de oorzaken van het 
faillissement al veel bekend en gaat het erom dat 
die oorzaken door een onafhankelijke curator 
op juistheid worden geverifieerd. Maar als er 
aanleiding bestaat voor verdergaand onderzoek 
moet je als curator ook durven doorpakken.”
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“ Ieder zijn vak”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Ik zie mijzelf als een curator die niet werkt volgens 
een sjabloonmatige aanpak. Oorzakenonderzoek 
uitgevoerd door een (forensisch) accountant 
kan behulpzaam zijn, maar dan wil ik wel van 
tevoren weten of het prijskaartje in verhouding is 
tot de verwachte opbrengst. In het geval van een 
onderneming die kort voor het faillissement nog 
een dividend van een paar miljoen euro heeft 
uitgekeerd, kan zo’n onderzoek heel nuttig zijn. 
Maar als aan de andere kant het in zo’n zaak 
alsnog tot een schikking komt, kan je je achteraf 
ook afvragen wat je nu aan zo’n onderzoek hebt 
gehad. Het is dus een kwestie van voortdurend 
het oog houden op het optimum, op de balans. 

PORTRET MATHIEU SOUREN

Maar ik huldig wel het uitgangspunt ‘ieder zijn 
vak’. Een rapport van een door mij ingeschakelde 
(forensisch) accountant kan onbetwist 
meerwaarde hebben. Maar de onderzoeksopzet 
van die accountant moet dan wel proportioneel 
zijn: dus niet 180 punten willen adresseren als je 
toe kunt met de belangrijkste tien. Daarnaast is 
het zo dat ik in mijn eigen insolventiepraktijk voor 
wel 40 procent van de tijd werk op no cure no 
pay-basis. Dan helpt het als ik een accountant 
kan vinden die bereid is op dezelfde basis te 
werken. En ik moet natuurlijk ook inhoudelijk met 
hem kunnen schakelen. Nogmaals: ieder zijn 
vak, maar enige toegepaste juridische kennis 
verwacht ik wel. Hij moet dus een idee hebben van 
de benadeling en onrechtmatigheid. Het duiden 
daarvan doe ik vervolgens zelf.”
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Mathieu Souren

Mathieu Souren is partner 
bij HSK – Hoens Souren & 
Keereweer advocaten. Mathieu 
is al ruim dertig jaar actief in het 
insolventierecht en sinds 1994 lid 
van de specialistenvereniging 
INSOLAD. Hij is gespecialiseerd 
in het financierings- en 
zekerhedenrecht.
Als curator heeft Mathieu 
vele tientallen omvangrijke 
en complexe faillissementen 
afgewikkeld van grote 
ondernemingen in de meest 
uiteenlopende branches, zoals 
transport, metaal, thuiszorg, 
foodprocessing, retail, 
wholesale, bouw, beveiliging, 
real estate, electronica, 
software, verpakking, payrolling, 
horeca en schoonmaak. Maar 
ook van (grensoverschrijdende) 
fraudeurs, waarin samen met 
justitie, de belastingdienst en 
de FIOD wordt opgetrokken. 
Daarnaast is Mathieu 
maatschappelijk actief als 
bestuurder en als Raadsheer-
plaatsvervanger.

E Souren@hslaw.nl
T 079 - 342 02 50 

Over de pre-pack

“Hoe de pre-pack zich verder gaat ontwikkelen, 
zullen we moeten afwachten. Ik zie wel dat het 
zinnig kan zijn, maar ik ken ook een voorbeeld van 
een geval waarbij de stille bewindvoerder zich voor 
het karretje van de oude eigenaar liet spannen.”

Over Justis

“Mijn ervaringen met Justis zijn positief. Als 
je met een goed verhaal aankomt, is er geld 
beschikbaar.”

Over de bestrijding  
van faillissementsfraude
“Daar heb ik geen hoge pet van op. In één geval 
deed ik aangifte in 2011 en ik werd pas vorige  
week opgeroepen voor een verhoor bij de 
rechter-commissaris.”
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“ Veel curatoren doen 
maar wat als het gaat 
om het veiligstellen 
van de administratie”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“In mijn faillissementspraktijk schakel ik zelden 
een externe deskundige in. Wij hebben zelf een 
financieel analist in dienst, die zich in belangrijke 
mate toelegt op faillissements- en fraude-
onderzoek. Dat leidt dan tot een quickscan, op 
basis waarvan we bepalen op welke aspecten 
we verder willen inzoomen: welke claims en 
procedures worden geïndiceerd door de 
quickscan? Het wordt natuurlijk anders als de 
omvang en complexiteit van een faillissement 
een breder onderzoek vereisen. In het geval van 
het faillissement van wit- en bruingoedketen De 
Block hebben we inderdaad wel een accountant 
ingeschakeld. Waar ik als curator steeds weer 
tegenaan loop, is dat het steeds uitdagender 
wordt om de digitale administratie van een 
failliet veilig te stellen. Iedere curator doet het 
op zijn eigen manier. Vroeger werden de ordners 
meegenomen naar kantoor en daar onderzocht. 
Maar in toenemende mate zit alles in de cloud. 

PORTRET MICHEL MOEIJES

Vandaag is het er, morgen is het niet meer 
toegankelijk of zelfs weg. Het zou goed zijn voor 
onze beroepsgroep als wij ook op dit punt met 
een vast protocol gaan werken. Als curator doe 
je het gewoon fout als je niet op de juiste manier 
veilig stelt. Natuurlijk moet het van geval tot geval 
worden bekeken, maar ik denk dat het goed is als 
we tot best practices komen wat betreft het veilig 
stellen van digitale administraties. En ik denk dat 
forensisch accountants daar een faciliterende rol 
in kunnen hebben. Zij zijn immers goed in staat om 
welk digitaal systeem dan ook veilig te stellen en 
te bepalen wat wel en niet noodzakelijk is om te 
bewaren.

In de enkele gevallen dat ik wel een (onderzoeks)
accountant inschakel, wil ik zelf niet aanwezig 
zijn bij de interviews die hij doet. Als curator ben 
ik niet onpartijdig. Ik dien het belang van de 
boedel, van de crediteuren. De accountant is 
juist onafhankelijk en past hoor en wederhoor 
toe. Dus ook al is de inschakeling van de 
accountant in de meeste gevallen niet nodig of 
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Michel Moeijes is sinds 1993 
advocaat en werkt bij Tanger 
Advocaten. Hij heeft in 
verschillende rechtsgebieden 
gewerkt, maar hoofdzakelijk 
voor ondernemers en in 
faillissementen. 
Michel wordt regelmatig door 
de rechtbank benoemd tot 
curator in faillissementen, 
bewindvoerder in surseances 
van betaling of vereffenaar. Met 
die ervaring adviseert hij over 
risico’s en zekerheidsrechten. 
Meer dan 100 doorstarten na 
faillissement zijn de afgelopen 
jaren gerealiseerd. In tientallen 
gevallen kon door een 
reorganisatie en herstructurering 
een faillissement worden 
voorkomen.

E a.g.moeijes@tanger.nl
T 025 - 554 78 10

te rechtvaardigen, als het wel nodig is, dan biedt 
juist die onafhankelijkheid meerwaarde, zeker in 
een procedure.”

Over lege faillissementen 

“Ik leg er eer mee in om ook bij schijnbaar lege 
faillissementen toch het gebruikelijke en volledige 
onderzoek te doen. Mijn ervaring is dat je daar 
gemiddeld 20 – 40 uur mee kwijt bent. Je laat 
kansen liggen als je die tijd niet investeert. Als je 
wel de benodigde tijd investeert, dan leidt dat 
in veel gevallen tot opbrengsten die anders niet 
in beeld zouden komen. Natuurlijk is er altijd het 
risico dat er niets uit komt, maar ik vind dat risico 
niet groot.”
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“ Zelf oorzaken
onderzoek doen,  
maar je laten 
ondersteunen op  
de punten waarvoor 
je niet bent 
geëquipeerd”

PORTRET NOOR ZETTELER

Over oorzakenonderzoek 

“In mijn werk als curator ben ik gaandeweg een 
interesse gaan ontwikkelen voor het optreden 
van accountants. Dat begon indertijd al bij het 
faillissement van Landis in 2002 en zette zich 
voort bij Econcern in 2009. In de onderzoeken 
naar de oorzaken van een faillissement, waar 
een accountant de curator ondersteunt, komt 
het voor dat de bestuurders of commissarissen 
een tuchtklacht indienen tegen die accountant. 
Gedurende die tuchtprocedure kan en wil de 
accountant zijn rapport dan niet afgeven aan 
zijn opdrachtgever, de curator. Dat levert dan de 
situatie op dat de bestuurders en de accountant 

wel weten wat er in dat rapport staat, maar 
de curator als opdrachtgever niet. Bovendien 
kent zo’n rapport allerlei beperkingen in de 
verspreidingskring waardoor de mogelijkheden 
tot gebruik beperkt zijn. Daarom ben ik de mening 
toegedaan dat de curator zelf moet rapporteren. 
Eerst zullen de feiten die tot het faillissement 
hebben geleid moeten worden onderzocht – 
dat is een relatief overzichtelijk deel van het 
onderzoek – en daarna volgt pas de analyse, 
die eventueel leidt tot aansprakelijkstelling. Ik 
heb veel accountantsrapporten gezien, waarin 
heel veel wordt opgeschreven maar waarvan ik 
na lezing als curator toch denk: wat heb ik er 
nu precies aan? Vaak is het te veel: enerzijds – 
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Noor Zetteler

Noor Zetteler is partner bij 
Wijn & Stael. Ze is specialist 
in financiering, zekerheden en 
insolventierecht. Noor adviseert 
bestuurders en financiers 
over (dis)continuïteit- en 
uitwinningsvraagstukken en 
voert (omvangrijke) procedures 
waarin de aansprakelijkheid van 
bestuurders, commissarissen 
en accountants centraal staat. 
Ook wordt Noor regelmatig 
benoemd als curator. Zij is 
verder bestuurslid van de 
beroepsvereniging INSOLAD, 
plaatsvervangend voorzitter 
van de klachtencommissie van 
de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van 
Accountants (NBA), lid van de 
Vereniging voor Corporate 
Litigation en van de Vereniging 
Jaarrekeningenrecht.

E zetteler@wijnenstael.nl
T 030 - 232 08 00

anderzijds. De vraag voor mij is dan: hoe ga ik zo’n 
rapport gebruiken in de analyse van die feiten 
en eventuele aansprakelijkstellingen. Als curator 
wil ik me niet al te zeer afhankelijk maken van de 
bevindingen van een accountant waardoor de 
voortgang wordt gehinderd. Als je daarentegen 
zelf je rapport schrijft, neemt je betrokkenheid en 
begrip zienderogen toe: de rapporten over Landis 
en Econcern kan ik dromen. Een uitzondering op 
deze benadering is wellicht als de insteek van het 
onderzoek vooral verslaggevings-technisch is. De 
mening van Schimmelpenninck dat de curator 
een economisch belang heeft bij het zelf doen van 
onderzoek vind ik geen hout snijden, want voor de 
forensisch accountant is dat immers niet anders.”

Over aansprakelijkstelling

“Ik ben geen voorstander van het schieten met 
hagel. En ook houd ik er niet van om direct een 
bestuurder aan te spreken alleen maar omdat 
de jaarrekening niet op tijd is gedeponeerd. 
In de jurisprudentie zie je ook terug dat een 
aansprakelijkstelling enkel op die grond niet 
slaagt. Als er dan geen gedegen onderzoek door 
de curator is gedaan, is er een kostbare procedure 
aangevangen met veel schade voor de bestuurder 
zonder concreet resultaat.”

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“Mijn ervaringen zijn wisselend. Gewoonlijk schrijf 
ik hem een brief met vragen. Je moet dan niet het 
hele controledossier opvragen maar specifieke 
vragen stellen. Daar is veel jurisprudentie over. 
Accountants miskennen soms dat meewerken 
met de curator verstandiger is dan zich blijven 
verschansen in de loopgraven.”
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“ Een tennisdubbel met 
een overmacht aan de 
andere kant van het 
net”

Over de samenwerking met een 
andere curator in een groot 
faillissement

“Mijn ervaring is dat het bij grote faillissementen 
zonder meer waarde toevoegt om twee curatoren 
te benoemen. Ik herinner me scherp dat toen wij 
startten met Imtech, we geconfronteerd werden 
met tientallen adviseurs en andere mensen van 
Imtech. Alleen al die overvloed van mensen en 
standpunten vergt dat je weerstand kunt bieden 
aan alles wat voor je wordt opgediend, niet alleen 
de doorstartscenario’s maar veel meer dan dat. 
Dan helpt het bepaald als je met zijn tweeën 
bent, ook omdat je dan de sectiemedewerkers 
van twee kantoren kunt mobiliseren. Je slagkracht 
wordt dus verdubbeld. Tegenover dat substantiële 
voordeel staan ook valkuilen. Het is van groot 
belang dat de benoemde curatoren kunnen 
samenwerken. Het is dan een voordeel als je 
elkaar al kent uit een eerdere klus.

PORTRET PAUL PETERS

Wat mijns inziens niet werkt is om twee 
mensen te benoemen die precies hetzelfde 
geplooid zijn of karakterologisch makkelijk 
botsen. Wat wel werkt is als beide curatoren 
complementaire eigenschappen hebben, 
waarbij de een bijvoorbeeld meer direct en 
de ander meer beschouwelijk is. Daarnaast 
worden in de praktijk vaak afspraken gemaakt 
over een thematische verdeling van het werk. 
De een doet dan bijvoorbeeld de Pauliana(‘s) 
en de financieringsaspecten en de ander de 
bestuurdersaansprakelijkheid. Ik zie mijn inbreng 
dan als in een tennisdubbel, waarbij ik met mijn 
collega-curator aan de ene kant van het net sta 
te spelen tegen een overmacht aan de andere 
kant. Het is duidelijk dat het er dan op aankomt 
om elkaars kwaliteiten en zwakke punten te 
kennen. Maar ik heb altijd gevoetbald. Dan moet 
je het met zijn elven doen. Of je nu wilt aanvallen 
of verdedigen, het belangrijkste is met z’n allen 
hetzelfde te doen, kort op elkaar te spelen en de 
linies gesloten te houden. Dat is geen gratuite 
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Paul Peters

Paul Peters is sinds 1986 werkzaam 
als advocaat. Vanaf 1995 als 
partner ondernemingsrecht bij 
AKD (en rechtsvoorganger Van 
Wijmen). In die hoedanigheid 
geeft Paul leiding aan de sectie 
financiering en insolventierecht 
en de daarmee samenhangende 
procespraktijk in Rotterdam. 
De sectie wordt onder andere 
ingeschakeld door verzekeraars, 
investeerders en financiers 
zoals hypotheekverstrekkers 
en leasemaatschappijen die 
regelmatig van doen hebben met 
personen/bedrijven in (financiële) 
moeilijkheden. Andersom staat 
de sectie ook bedrijven bij in 
hun relatie tot hun financiers en 
faillissementscuratoren. Daarnaast 
staat de sectie bestuurders, 
commissarissen, toezichthouders 
en aansprakelijkheidsverzekeraars 
bij in geschillen met 
vennootschappen, stichtingen 
(woningcorporaties) en andere 
rechtspersonen en/of hun 
faillissementscuratoren.

E ppeters@akd.nl
T 088 - 253 55 63

metafoor, maar echt een uitgangspunt dat ik 
huldig als ik in een grote klus samen met een 
andere curator optrek. Daarnaast kan het aspect 
spelen dat het kantoor van de aangestelde 
curator gespecialiseerd is in een rechtsgebied dat 
van nut is in het onderhavige geval. Zo heeft mijn 
kantoor, om een voorbeeld te noemen, veel kennis 
van vervoersrecht. Dat kan veel meerwaarde 
geven als het faillissement zich in die sector 
afspeelt. Weer een ander aspect is dat je als 
curator in een groot faillissement vrijwel zeker 
geconfronteerd zal worden met het geweld van de 
grote advocatenkantoren. Daar moet je wel tegen 
zijn opgewassen en het helpt dan als je werkt met 
een combinatie van curatoren, die de slagkracht 
van twee serieuze kantoren bij elkaar brengt.”
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“ Soms afsluiten met 
niets – soms aardig 
bijplussen, dat is het 
ondernemingsrisico 
van een curator”

Over de samenwerking  
met forensisch accountants  
en de rechtbank 

“Of ik een (forensisch) accountant inschakel, 
hangt af van de omvang van het faillissement. 
In negen van de tien gevallen is dat qua kosten 
niet verantwoord, temeer niet daar ons kantoor 
beschikt over paralegals met bovengemiddelde 
administratieve kennis. Verder wil je ook 
voorkomen dat je discussies hebt met de rechter-
commissaris over kosten die je achteraf beter 
niet had kunnen of willen maken. Wanneer ik een 
(forensisch) accountant inschakel, wil ik ervan 
uit kunnen gaan dat hij met mij bereid is een 
zeker ondernemingsrisico aan te gaan. En dat hij, 
wanneer de boedel dus eens tegenzit, zijn factuur 
matigt. 

Mijn ervaring is dat curatoren ook door de 
rechtbank worden beoordeeld op de vraag 
of er wel kostenefficiënt wordt gewerkt. 
Uitgangspunt is steeds meer dat de curator het 

PORTRET PAUL VISSER

specialistische werk doet en het werk waarvoor 
geen specialist noodzakelijk is, laat verrichten 
door kantoorgenoten die kostenefficiënter kunnen 
werken. 

Als curator neem je risico. Soms heb je een lege 
boedel en soms heb je een boedel waarin flink 
kan worden geplust. Als curator werk je uiteindelijk 
voor de schuldeisers. Het is dus niet de bedoeling 
dat je stopt wanneer je naar jouw inschatting 
je eigen kosten hebt terugverdiend. Aan de 
andere kant is het ook zeker niet de bedoeling 
dat je je uren met een drietand schrijft. Het is 
dus zoeken naar het evenwicht tussen enerzijds 
kostenefficiënt werken en anderzijds je niet in de 
details verliezen.”

Over de bestrijding  
van faillissementsfraude
“In Rotterdam loopt een pilot waarbij twee 
financieel rechercheurs zijn betrokken. Deze 
pilot heeft geresulteerd in een fraudespreekuur 
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Paul Visser

Paul Visser heeft rechten en 
theologie gestudeerd. In 2000 
is hij afgestudeerd op een 
rechtsvergelijkend onderzoek 
in het faillissementsrecht. Na 
enkele jaren bij de overheid te 
hebben gewerkt is hij sinds 2004 
werkzaam in de advocatuur. 
Sinds 1 januari 2009 is hij als 
medewerker verbonden aan 
Moree Gelderblom Advocaten.
Paul Visser wordt geregeld 
benoemd tot curator en 
houdt zich voornamelijk 
bezig met faillissementsrecht, 
ondernemingsrecht, 
arbeidsrecht en strafrecht. Sinds 
2010 is hij lid van INSOLAD, de 
Vereniging van Insolventierecht 
Advocaten.

E pavisser@mglaw.nl
T 078 - 681 44 14

waarbij alle relevante spelers (curator, justitie, 
FIOD, rechter-commissaris) betrokken zijn. Voor 
zover ik kan zien, werkt dat best goed. Naar 
wat ik heb vernomen, zou een aantal zaken 
klaarstaan voor vervolging. Je bent daarbij echter 
wel afhankelijk van de beschikbaarheid en het 
ambitieniveau van justitie. Wanneer sprake is 
van fraude en in civielrechtelijke zin de schade 
wordt gecompenseerd, doe ik geen aangifte. 
Wanneer het nadeel immers is gecompenseerd, 
is het zinloos om het aangifteformulier in te 
sturen. Je stuurt een dergelijk formulier niet op 
voor de bühne. Naar mijn inschatting, maar dat 
zie ik ook bevestigd door andere curatoren, is het 
afschrikwekkend vermogen van een sanctiestelsel 
gering. Als het al tot vervolging komt, worden 
geringe straffen opgelegd. Dat maakt weinig 
indruk op een fraudeur en al helemaal niet op  
een beroepsfraudeur.” 
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ARTIKEL KÜRŞAD GÜNEY 

Welke keuzes zijn te verwachten bij het 
digitaal veiligstellen van de administratie 
bij een faillissement? Die vraag is relevant 
omdat administraties van ondernemingen in 
toenemende mate gedigitaliseerd zijn sinds 
Exact haar eerste boekhoudprogramma in 1984 
op de markt bracht. Een papieren boekhouding 
treft een curator niet meer aan. Datzelfde geldt 
voor contracten, facturen, bestuursverslagen, 
enzovoorts. Voor de (interne) communicatie 
zal de e-mail database zelfs de belangrijkste, 
zo niet enige, bron zijn. Dit betekent dat de 
’administratie’ ook op digitale wijze veiliggesteld 
moet worden. In de praktijk zitten daar nog wel 
haken en ogen aan, er is namelijk geen vast 
recept voor. Vast staat wel dat de curator een 
leidende rol in dit proces moet hebben.

De eerste dagen van een faillissement zijn 
hectisch, vooral als het gaat om een groter fail-
lissement waarbij verschillende (tegenstrijdige) 
belangen spelen. Dan blijkt ook vaak dat maar 
weinig mensen zicht hebben op de werkelijke aard 
en omvang van de IT-infrastructuur van de failliete 
onderneming. 

Relevante gegevens

De eerste belangrijke vraag is dan ook altijd  
waar precies zich relevante gegevens bevinden.  
Bij een eenmanszaak en klein MKB-bedrijf  
beperkt de administratie zich meestal tot een  
of enkele computers waarover de bestuurder  
en/of boekhouder de volledige controle heeft. Bij 
grotere ondernemingen kan er sprake zijn van 
verschillende servers op verschillende locaties 
en/of opslag in de cloud waarbij de kennis en 
toegangsrechten zijn verdeeld over verschillende 
medewerkers van de IT-afdeling. Cruciaal is in elk 
geval dat de curator zo snel mogelijk na uitspraak 
van het faillissement zicht krijgt op waar zich 
potentieel relevante data bevinden en ervoor zorgt 
dat de toegang ook blijft gewaarborgd als de IT-
medewerkers naar huis zijn gestuurd. Dat kan door 
van de systeembeheerder te verlangen dat hij alle 
toegangsgegevens aan de curator overhandigt, 
maar ook door de laatste back-ups van vlak voor 
de datum van het faillissement fysiek veilig te 
stellen. 

Gegevens 
veiligstellen bij 
faillissementen
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Copy-paste of forensisch 
verantwoord?
Als de curator weet waar welke gegevens zich 
bevinden en hoe hij daartoe toegang kan 
verkrijgen, moet hij twee belangrijke keuzes maken: 
welke gegevens moet hij veiligstellen en hoe doet 
hij dat?
Het veiligstellen van digitale gegevens kan op 
verschillende manieren. Een eenvoudige manier 
is de wijze waarop gebruikers digitale bestanden 
kopiëren: met ‘copy-paste’, oftewel het slepen van 
bestanden en mappen van het ene opslagmedium 
naar het andere. Een andere methode is de 
exportfuncties in de applicaties te gebruiken, 
zoals auditfiles maken uit de boekhoudapplicaties. 
Voordeel van beide methoden is dat ze relatief 
snel zijn en wel enige maar geen diepgaande 

expertise vereisen. Nadeel is dat deze methodes 
ontoereikend zijn om gegevens van iets grotere 
(database)applicaties te kopiëren. Maar 
belangrijker nog is dat deze wijze van gegevens 
veiligstellen gedegen onderzoek achteraf 
frustreert; het is immers niet meer te bewijzen 
welk bestand waar exact vandaan kwam en of de 
gekopieerde bestanden authentiek zijn. 
Een forensisch IT-specialist kan de bestanden op 
een gestructureerde, systematische en forensisch 
verantwoorde wijze veiligstellen. Dat voorkomt 
interpretatieverschillen of misverstanden over 
de authenticiteit en volledigheid. Dit is ook van 
belang om – indien het faillissement leidt tot 
procedures – achteraf discussie over het bewijs 
te voorkomen. Nadeel van deze methode zijn de 
kosten.
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ARTIKEL KÜRŞAD GÜNEY 

Optimum tussen investering  
en rendement
Waar ligt het optimum tussen investering en 
rendement bij het veiligstellen van digitale 
gegevens? Dat is bij elk faillissement de vraag. 
Bij de meeste faillissementen zal geen sprake zijn 
van procedures achteraf. Daarbij is de ervaring nu 
eenmaal dat in een overgrote meerderheid van de 
faillissementen er weinig of geen actief is en dat 
onevenredige inspanningen dus niet verantwoord 
zijn. Anderzijds is het civiel of strafrechtelijk 
aanpakken van de bestuurder(s) bij vermoede 
fraude of aansprakelijkheid alleen mogelijk als er 
geen discussie bestaat over het bewijs.

Eenzelfde afweging speelt ten aanzien van de 
hoeveelheid veilig te stellen digitale gegevens.  
In het algemeen beperkt het digitaal veiligstellen 
van gegevens zich voor het overgrote deel 

van de faillissementen tot de boekhouding en 
onderliggende boekstukken en de e-mailboxen van 
de bestuurder(s). Maar stellen we ook e-mailboxen 
van alle andere medewerkers veilig? En de inhoud 
van de fileserver met de werkbestanden, of 
gegevens uit logistieke- en voorraadsystemen? 
Wat doen we met toegangsgegevens en 
camerabeelden van de dagen voorafgaande 
aan het faillissement? Maken we kopieën van de 
harddisks van de laptops van alle bestuurders 
en andere belangrijke medewerkers? En van hun 
telefoon? Wat doen we met de back-ups?

Het lastige is dat de curator deze keuzes vaak 
maar eenmaal kan maken, terwijl er niet altijd 

tijd is voor een zorgvuldig afgewogen besluit, 
bijvoorbeeld als het pand van de onderne-
ming snel leeg moet worden opgeleverd en 
de geautomatiseerde omgeving moet worden 
ontmanteld. Bovendien, digitale gegevens zijn 
vluchtig en de gegevens op de dag van uitspraak 
van het faillissement kunnen de volgende dag 
gewijzigd zijn.   

Veel voorkomende  
moeilijke situaties
Er zijn drie veel voorkomende situaties die het 
veiligstellen van gegevens nog lastiger maken, 
maar waar curatoren vooraf misschien niet altijd 
bij stil staan. Ten eerste verhuizen ondernemingen 
hun gegevens in toenemende mate naar de cloud. 
Schaalbaarheid en kostenefficiency zijn daarbij 
veelal de drijfveer. In dat streven naar efficiency 

houden bedrijven zelden rekening met incidenten 
zoals een faillissement. Nu is de positie van de 
curator in juridische zin weliswaar sinds 1 juli 2017 
versterkt met de inwerkingtreding van het nieuwe 
artikel 105b in de faillissementswet, maar het is 
voor de curator niet altijd technisch uitvoerbaar 
om de juiste gegevens uit de cloud te halen. Een 
voorbeeld hiervan is te zien bij ondernemingen die 
werken met Google mail en Google docs, waarbij 
bijlagen bij e-mailberichten door middel van links 
aan het bericht zijn gekoppeld in plaats van als 
bestand. Bij het binnenhalen van de e-mail en 
bestanden uit de Google cloud blijft de koppeling 
tussen e-mailbericht en bijlage niet altijd intact. 
Een ander lastig geval kan de curator tegenkomen 

“Bij het binnenhalen van email en bestanden uit  
de Google cloud blijft de koppeling tussen bericht  

en bijlage niet altijd intact.”
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als een entiteit uit een (multinationale) groep 
failleert. De administratie van die entiteit kan tot 
op detail verweven zijn met de administratie van 
de andere vennootschappen uit de groep. Het 
is in dat geval geen eenvoudige taak om vast 
te stellen welke gegevens zich waar bevinden 
en tot welke gegevens de curator daadwerkelijk 
rechtmatig toegang heeft. Zeker als betreffende 
organisatie grote enterprise resource planning 
(ERP) pakketten gebruikt, zoals SAP, kunnen de 
administraties vergaand zijn verweven.
Een vaak terugkerend probleemgeval is ook een 
gebrekkige geautomatiseerde omgeving. Zeker 
bij failliete ondernemingen kunnen noodzakelijke 
investeringen in de automatisering wel eens 
geruime tijd achterlopen. Niet zelden treffen wij in 
de praktijk een houtje-touwtje omgeving aan met 
verouderde (zelfgebouwde) applicaties waar de 
juiste gegevens alleen met de nodige inspanning 
uit te halen zijn en waarbij de vraag zich aandient 
of de boedel die inspanningen kan dragen. 

En dan?

Als de curator heeft besloten welke digitale 
gegevens hij wil veiligstellen en op welke ma-
nier, dan komt hij alweer voor een nieuwe keuze 
te staan. Tot welke gegevens wenst hij direct 
toegang en op welke manier? Het is niet altijd 
mogelijk de geautomatiseerde omgeving geheel 
voor de curator na te bootsen, nog los van de 
vraag of daar altijd een noodzaak toe bestaat. 
Ook hier weer zal de curator helder moeten 
aangeven tot welke gegevens en op welke wijze 
hij toegang wenst. Soms is in eerste instantie 
toegang tot de auditfiles ten behoeve van een 
financiële quickscan voldoende. Dat kan echter, 
indien de curator uitgebreid onderzoek wil doen, 
uitlopen tot een volledig integrale toegang tot alle 
e-mailberichten en bestanden van een groot deel 
van de medewerkers van de failliete onderneming.

Tot slot

In vergelijking met de ladingen verhuisdozen met 
papieren administratie die vroeger het beeld 
van een administratie bepaalden, is het digitale 
tijdperk veelal een zegen voor de afhandeling 
van een faillissement. Maar ook in geval van 
een digitale administratie moeten curatoren 
keuzes maken ten aanzien van het veiligstellen 
van gegevens. Vaak moeten zij dat doen op 
een moment dat er eigenlijk nog onvoldoende 
informatie aanwezig is om een goede keuze te 
maken en er ook veel andere zaken aandacht 
behoeven. 
Er is dus geen vaste aanpak die altijd werkt voor 
het veiligstellen van digitale gegevens bij een 
faillissement, maar vast staat wel dat de curator 
daar een leidende rol in moet hebben. Immers, 
alleen hij kan uiteindelijk bepalen waartoe de 
werkzaamheden dienen en op basis daarvan 
sturing geven aan het proces. Is de rode draad 
bepaald en zijn de lijnen uitgezet? Dan kan de 
curator de uitvoering van het proces overlaten aan 
de technische professionals. Maar niet eerder. 

Kürşad Güney

Senior Forensic IT Specialist 
bij Grant Thornton Forensic & 
Dispute Services
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“ Afwikkeling meeste 
faillissementen is een 
rituele stoelendans”

PORTRET PETER DE LANGE

Over oorzakenonderzoek 

“Goed onderzoek is onderzoek dat functioneel en 
instrumenteel is. Dat helpt je bij het afwikkelen van 
een faillissement. Efficiency en doelmatigheid zijn 
daarbij de sleutelwoorden. Als ik meen iets te zien, 
wil ik ook weten of mijn waarneming wel juist is. 
Daarnaast is er de vraag: als je de geldstromen 
uit de administratie achterhaalt, waar zijn die dan 
toe te herleiden?” 

Over de bestrijding van 
faillissementsfraude
“Ik ben daar bepaald niet optimistisch over. 
 In het voorbeeld van een fraude die zich bij  
een kerk had voorgedaan, was een volledige 
reconstructie gemaakt van alle afschrijvingen.  
Die werd panklaar aangeleverd aan het OM,  
maar dat heeft daar niets mee gedaan. Ik  
verbaas me over de passiviteit van veel curatoren 
als er toch duidelijke aanwijzingen zijn van 
boedel. Daarom vind ik de afwikkeling van de 
meeste faillissementen een rituele stoelendans. 

Kijk, als iemand een modewinkel heeft die na 
50 jaar omvalt, dan zie ik daar niet zo snel 
listige kunstgrepen in. Maar ik heb uit mijn eigen 
praktijk vele voorbeelden van oplichters die maar 
hun gang blijven gaan. Zo was ik eerst curator 
in een fruithandel waar sprake was van valse 
facturen voor 4 ton en vervolgens word ik ook 
benoemd in het faillissement van de broer van 
die failliete handelaar. Er zijn daar 32 containers 
met bananen verdonkeremaand. Die broers zijn 
niet veel ouder dan 30 en samen hebben ze al 
voor tenminste 10 miljoen aan schade op hun 
geweten. Niemand die hen stopt en de autoriteiten 
komen niet tot samenwerking. De officier zegt dat 
hij niets kan doen omdat de zaak in handen is 
van de nationale recherche. Die blijkt vervolgens 
ook niet tot handelen over te gaan. Ik maak 
me dus helemaal geen illusies over de kans op 
succes. Ik ben er dan ook voorstander van om te 
kijken naar hoe men het in de VS heeft geregeld. 
Laat het ministerie de curator benoemen en 
faciliteer zo een geïntegreerde aanpak. Ons hele 
opsporingsapparaat lijdt aan het probleem dat 
ik ‘handelingsverlegenheid’ noem: ik heb een 
probleem, maar ik kan het niet oplossen, dus moet 
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Peter de Lange

Peter de Lange is advocaat-
partner bij Vos & De Lange in 
Barendrecht. Na vele jaren in 
de algemene praktijk werkzaam 
te zijn geweest is hij nu vooral 
werkzaam als curator en 
bewindvoerder bij insolventie 
en ondernemingsrechtelijke 
vraagstukken. Verder 
liggen er met name ruime 
accenten op het gebied van 
ict, vastgoed, familierecht, 
burgerlijk procesrecht en 
aansprakelijkheid, alsmede op 
kerkrechtelijk terrein. 

E plange@vdladvocaten.nl
T 018 - 069 51 15

het van mijn bord. Dus als de overheidsinstanties 
niet doen wat je van hen zou verwachten, dan 
moet je zelf aan de bak. Zelf zie ik er niet tegenop 
om rustig 10 jaar door te procederen, ook als de 
cliënt geen geld heeft. Wat je ook kunt doen is de 
pers inschakelen. En wat helpt, is dat ik me ook 
bezig heb gehouden met strafrecht, dat geeft 
soms wat meer gevoel voor de juiste aanpak.”

Over de markt voor curatoren

“Nog niet eens zo heel lang geleden kreeg ik 
zo’n drie faillissementen per maand. Maar 
tegenwoordig mag je al blij zijn als je er drie per 
jaar krijgt. In deze regio hoor ik om mij heen overal 
hetzelfde geluid, dus je bent genoodzaakt om de 
focus te verleggen naar andere rechtsgebieden. 
Met alleen insolventiewerk red je het niet 
meer. Gelukkig heb ik daarnaast ook nog het 
ondernemingsrecht en een niche-praktijk, waar 
het nodige is te doen.”
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“ Als Groningse curator 
stel ik mij soms wat 
druistig op”

PORTRET PIETER LETTINGA

Over oorzakenonderzoek 

“Ik werk niet volgens een vaste methode maar 
laat me leiden door mijn intuïtie. Wel is er 
natuurlijk een min of meer vaste sequentie van 
handelingen (tenminste afhankelijk van de 
omvang van het faillissement): het veiligstellen 
van de administratie, het horen van de 
bestuurder(s) en andere hoofdrolspelers, zoals 
de accountant, een oproep voor de rechter-
commissaris, boekenonderzoek. Pas daarna kun 
je je afvragen of het überhaupt opportuun is 
om tot uitgebreid onderzoek over te gaan. Wat 
mij betreft heeft dat alleen zin als er een kans 
is op aansprakelijkheid, dus: onrechtmatige 
daad, Pauliana of bestuurdersaansprakelijkheid. 
Sinds kort ben ik de curator van een aantal 
schoenenwinkels. De bestuurder geef ik wel 
een overzicht van de informatie die ik nodig 
heb, maar ik geef hem geen cautie, want ik 
beschouw hem niet op voorhand als verdachte. 
De meeste bestuurders werken juist goed mee bij 
de afwikkeling. In het geval dat ik samenwerkte 
met forensisch accountants is mij wel een verschil 

opgevallen tussen hun werkwijze en die van mij. Ik 
moet zeggen dat het onderzoek dat ik zelf doe als 
curator sturender is. Daar ligt ook mijn aarzeling 
om een forensisch accountant in te schakelen. 
Soms verschanst hij zich achter protocollen en die 
regels kunnen mij beperken op een manier die niet 
in het belang is van de crediteuren.”

Over de bestrijding  
van faillissementsfraude
“Wij laten het er nooit bij zitten, doen aangifte 
of pakken de bestuurder zelf aan. Het is ook 
door toedoen van ons geweest dat Hans G., die 
verdacht werd van niet-ambtelijke omkoping 
bij de Rijksuniversiteit Groningen, 2,5 jaar cel 
heeft gekregen. Tegelijkertijd zou het Openbaar 
Ministerie uit zijn ivoren toren moeten komen. 
Van ons kan niet worden verwacht dat wij er een 
overheidstaak bij krijgen. Of, als dat wel wordt 
verwacht, dan zou het alleen maar redelijk zijn 
wanneer daar een basisvergoeding tegenover 
staat.”
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Pieter Lettinga

Pieter Lettinga is als partner 
verbonden aan Dorhout 
Advocaten in Groningen. Hij 
houdt zich dagelijks bezig met 
het adviseren en reorganiseren 
van bedrijven en instellingen 
in financiële problemen. 
Pieter wordt regelmatig door 
de rechtbank aangesteld als 
curator en treedt daarnaast op 
als adviseur van aandeelhouders 
of bedrijfsdirecties bij het 
voorkomen van een faillissement. 
Hij voelt zich aangetrokken om 
(praktische) oplossingen te 
bedenken die passen binnen 
de juridische kaders, terwijl de 
tijdsdruk groot is. Hij volgde alle 
relevante (post-academische) 
opleidingen, waaronder 
de specialisatie-opleiding 
Financiële Economie voor 
Curatoren.

E p.lettinga@dorhout.nl
T 050 - 520 65 20

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet 
“Wat je kunt – en niet kunt – met de controlerend 
accountant verschilt van geval tot geval. Als 
curator van garnalenverwerker Heiploeg kreeg 
ik te maken met een bedrijf dat ten onder was 
gegaan mede omdat het een boete van de 
Europese Commissie had gekregen van 270 
miljoen euro. Een relevante vraag was of en, zo ja 
wanneer, de accountant daarvoor een voorziening 
had moeten opnemen. Omdat dat niet gebeurd 
was hebben we geworsteld met de vraag of 
hier een grond lag voor aansprakelijkstelling. 
Uiteindelijk hebben we besloten dat niet te doen 
omdat het verband tussen het niet opnemen van 
de voorziening en de gevolgen ervan voor de 
crediteuren niet evident was.” 
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“ Als de belastingdienst 
goed getrainde teams 
inzet om fraude te 
bestrijden, dan ligt het 
geld voor de overheid 
op straat”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Als curator beschik ik wel over de nodige 
financiële kennis, maar ik zie mezelf niet als 
financieel specialist. In kleinere faillissementen 
doe ik het onderzoek zelf, in grotere niet: ieder 
zijn vak. Misschien hebben wij dat als curatoren 
zelfs wel te vaak gedaan. In sommige gevallen 
wil ik van de forensisch accountant advies en 
onderbouwing van mijn vorderingen. In dergelijke 
gevallen vind ik een stevige stellingname juist 
fijn. Te vaak heb ik van een duur onderzoek een 
flauwe nasmaak gehad, omdat er te weinig 
peper in zat. In andere gevallen vraag ik de 
forensisch accountant om een objectief rapport 
dat ook aan de betrokken bestuurders zal worden 
voorgelegd. Vanzelfsprekend is een dergelijk 
rapport ingericht met meer checks and balances. 

PORTRET RALF VAN DER PAS

Als curatoren zeggen wij snel: zo’n accountant 
is te duur. Maar als we dan zelf zo’n onderzoek 
gaan doen (waarvoor we volgens mij niet echt zijn 
geëquipeerd), dan wordt het al snel net zo duur – 
of duurder.” 

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“Als ik als curator de accountant van de failliet 
iets verwijt, zit dat in negen van de tien gevallen 
in een te weinig kritische en gedocumenteerde 
houding naar zijn cliënt. Signaleren is een ding, 
maar documenteren is iets anders. Ik lees soms 
‘we hebben aandachtspunten geformuleerd’, 
maar wat ik me afvraag is dan: waar zijn de 
management letters?”
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Ralf van der Pas

Ralf van der Pas maakt 
als partner deel uit van de 
Restructuring & Corporate 
Recovery Group van Taylor 
Wessing in Eindhoven. Taylor 
Wessing was voorheen 
genaamd Deterink Advocaten. 
Ralf is niet alleen werkzaam als 
insolventieadvocaat, maar ook 
als curator in faillissementen en 
bewindvoerder in surseances.

E r.vanderpas@taylorwessing.com
T 088 - 024 30 79

Over de bestrijding  
van faillissementsfraude
“Ik vind dat de overheid meer moet doen aan de 
bestrijding van faillissementsfraude. Ik zou zeggen: 
investeer daarin en neem aanloopverliezen op 
de koop toe. Als er goed getrainde teams worden 
ingezet om fraude te bestrijden, dan ligt het geld 
voor de overheid op straat.” 

Over de pre-pack

“Ik ben een groot voorstander van de pre-pack. 
Ik ben me er echter ook van bewust dat wij als 
(beoogd) curatoren erg kwetsbaar zijn in deze rol. 
Vergeleken met accountants of notarissen hebben 
curatoren in faillissementen in het verleden 
relatief weinig kritiek gehad van publiek en pers. 
De curator ruimt in alle openheid de rommel van 
een ander op. In de voorgestelde rol van beoogd 
curator zijn we aanzienlijk kwetsbaarder.  
De beoogd curator krijgt een niet-publieke rol in 
de aansturing van een draaiende onderneming. 
Derden kunnen – al dan niet terecht – de door 
de beoogd curator gekozen route achteraf 
bekritiseren, waarbij er voor de beoogd curator 
geen weg terug is. Naar mijn idee dient de 
rechtbank van geval tot geval kritisch te bekijken 
of de pre-pack zich voor de betreffende situatie 
leent. Curatoren hebben mijns inziens een goede 
reputatie. We moeten er beducht voor zijn om 
onze goede reputatie te verliezen.”
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“ Oorzakenonderzoek 
voer je uit om te 
kunnen zwartepieten”

Over de samenwerking met  
forensisch accountants en  
nieuwe wetgeving 

“Mijn verwachting is dat nieuwe wetgeving 
– vooral die over het buitengerechtelijk 
crediteurenakkoord – de behoefte zal doen 
toenemen om forensisch accountants in te 
schakelen. Als curatoren hebben wij geen 
ervaring met het indelen van crediteuren in 
klassen. Je gaat overeenkomsten sluiten met 
veel partijen, waarbij binnen elk van de klassen 
een meerderheid moet worden behaald voor 
het akkoord. Daarbij verwacht ik ook allerlei 
vragen over waarderingskwesties en daar ligt 
werk te wachten voor (forensisch) accountants 
en valuators, in de ondersteuning van de 
advocaat die zo’n akkoord begeleidt. Maar ook 
dan verwacht ik dat de partij die ik inschakel, 
meedenkt. In het verleden heb ik daar wel eens 
andere ervaringen mee gehad. Men stelde 
zich dan nogal formalistisch op: ik kreeg een 
waslijst aan disclaimers over wat er allemaal 
niet zal worden onderzocht. Wat overigens 
niet wegneemt dat een onafhankelijk en goed 

PORTRET REINIER QUINT

accountantsrapport van grote waarde is als 
het tot een procedure komt. Eerlijk gezegd zie ik 
dan niet direct het verschil tussen een ‘gewone’ 
en een forensisch accountant. Misschien heeft 
de forensisch accountant daar nog wat uit te 
leggen.”

Over oorzakenonderzoek en 
fraude
“Oorzakenonderzoek voer je uit (of laat je 
uitvoeren) om te kunnen zwartepieten. Ik heb 
gemerkt dat de favoriete methode om de 
boel te belazeren van branche tot branche 
verschilt. Ik was bijvoorbeeld curator van een 
fietsenhandel en daar was rond de im- en export 
een btw-carrousel opgezet. Maar als het gaat 
om de bouw, om auto’s of schoenen, dan zijn er 
weer andere mogelijkheden voor de creatieve 
fraudeur. Soms kan je gebruik maken van de 
garantstellingsregeling, maar ik heb daar wat 
ambivalente gevoelens over. Je moet zo ongeveer 
eerst het werk zelf helemaal hebben gedaan 
voordat je beroep kunt doen op de regeling.”
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Reinier Quint

Reinier Quint werkt sinds 
1985 bij Nysingh advocaten-
notarissen en is gespecialiseerd 
in ondernemingsrecht, 
insolventierecht en ICT-
recht. Hij is lid van de 
specialistenvereniging van 
Insolventieadvocaten INSOLAD 
en lid van de Vereniging voor 
Informatietechnologie en Recht. 
Reinier adviseert en procedeert 
onder meer op het terrein van 
contractuele samenwerking, 
ook ten aanzien van ICT. Als 
adviespartner denkt hij graag al 
in een vroeg stadium mee over 
de opzet, structuur, contracten 
en samenwerkingsvormen.  
Bij het zoeken naar oplossingen 
is zijn ervaring als rechter 
(Raadsheer-plaatsvervanger in 
een van de gerechtshoven) een 
positieve bijdrage.

E reinier.quint@nysingh.nl
T 038 - 425 92 38

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“In de bulk van de faillissementen is er geen 
sprake van controleplichtige ondernemingen. 
Waar dat wel het geval is, merk je dat de 
accountancy in zwaar weer zit. Ik zie een 
grote spagaat tussen de relatie met de klant 
en het openbaar belang. Soms wordt het 
crediteurenbelang inderdaad gediend met 
aansprakelijkstelling van de accountant, maar 
dreigen met een klacht bij de Accountantskamer 
probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Chanteren 
is niet mijn stijl.”
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“ Mijn eerste neiging is 
niet om een knuppel 
te zoeken om iemand 
te slaan”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“In een groot faillissement bleek het heel lastig 
te zijn om een accountant te vinden die niet 
geconflicteerd was of anderszins bezwaren 
had om ingeschakeld te worden. Dat doet zich 
ook gemakkelijk voor bij de Big Four. Dat maakt 
samenwerking soms lastig. Ik vraag me ook wel 
eens af of accountants het prettig vinden om 
een collega aan de schandpaal te nagelen. De 
regels waaraan accountants gebonden zijn als 
zij onderzoek doen, dragen misschien bij tot de 
zorgvuldigheid maar maken het proces anderzijds 
ingewikkeld en traag. Het oorzakenonderzoek 
dient zicht te geven op wat er is gebeurd. Als 
curator voel ik mij dan ook een soort openbaar 
functionaris. Ik kan mij niet veroorloven om iets 
te schrijven in het verslag als ik het niet zeker 
weet. Dus de inhoud van zo’n rapport moet aan 
hoge eisen voldoen. Dat is temeer het geval als 
een rapport openbaar wordt gemaakt. Als een 
curator bijvoorbeeld opschrijft dat de directeur 

PORTRET RINKE DULACK

een oplichter is, dan moet hij daarvoor goede 
argumenten hebben.

Soms is er ook geen aanleiding om gebruik 
te maken van een forensisch accountant en 
kun je prima gebruik maken van voormalige 
medewerkers van de gefailleerde. Dat geldt 
zeker voor financiële mensen met een specifieke 
deskundigheid. Je moet natuurlijk wel goed kijken 
wat je aan ze vraagt en er dan ook zeker van zijn 
dat zij integer zijn.”

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“In het gros van de gevallen werk ik daar niet mee 
samen om de simpele reden dat er in kleinere 
faillissementen geen controlerend accountant 
is. Waar dat anders is, is het niet zo dat men 
altijd geneigd is om met mij als curator samen te 
werken. Je loopt dan soms aan tegen een muur 
van arrogantie: ‘Hoezo, er is toch niets aan de 
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Rinke Dulack

Rinke Dulack studeerde 
rechten aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Daarnaast studeerde 
hij viool aan het Utrechts 
Conservatorium. Voordat hij 
bij Van Benthem & Keulen in 
dienst trad, werkte hij 2 jaar 
bij Shell. In zijn praktijk is zijn 
volledige aandacht gericht 
op insolventiewerk. Hij wordt 
veelvuldig aangesteld als 
curator in faillissementen van 
grote en middelgrote bedrijven. 
Hij treedt ook regelmatig 
op als docent in allerlei 
cursussen op het gebied van 
het insolventierecht. Rinke is lid 
van de Raad van Discipline te 
Arnhem en heeft jarenlang deel 
uitgemaakt van de Utrechtse 
Raad van Toezicht. In de periode 
van 2004 tot en met 2006 was 
hij Deken van de Orde van 
Advocaten in het arrondissement 
Utrecht.

E rinkedulack@vbk.nl
T 030 - 259 55 67

hand?’. Er valt dan niet goed te praten, ook al 
gaat het om hele simpele zaken. Als je niet oppast 
ligt al snel het mes op tafel. En wat ook al niet 
helpt, is dat de taal die wij bezigen als curatoren 
soms afwijkt van de taal die de accountant 
spreekt. De INSOLAD-cursus financiële economie 
voor curatoren helpt wel om dat gat te verkleinen.”

Over de bestrijding  
van faillissementsfraude
“Ik heb zelf maar een à twee keer aangifte 
gedaan, maar dat is me toen niet zo goed 
bevallen. In het geval van een faillissement van 
een beleggingsmaatschappij waar 25 miljoen 
euro was verdwenen, vond de officier van justitie 
dat het een civiele zaak was terwijl dit bedrag 
was ingelegd door het publiek. Het Openbaar 
Ministerie had hiervoor kennelijk geen capaciteit. 
Ik vond dat onbegrijpelijk en teleurstellend.”

Over de garantiestellingsregeling 

“Ik vind dat de regeling best goed werkt. Soms 
misschien wel te goed: als door een beroep op de 
regeling procedures worden mogelijk gemaakt, 
terwijl er niet echt een zaak is, schieten we ons 
doel voorbij.”
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“ Als curator streef ik 
zoveel mogelijk naar 
een balans tussen 
vertrouwen  
en controle”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Aanvankelijk werkte ik samen met een accountant 
in de regio. Daarna hebben we zelf een goede, 
financieel opgeleide faillissementsmedewerker 
in dienst genomen. De vraag of ik een forensisch 
accountant ga inschakelen, hangt af van 
de vraag of het rapport wordt ingebracht in 
een procedure. Ik heb meegemaakt dat een 
accountant een tik op de vingers kreeg van 
de Accountantskamer omdat hij geen hoor en 
wederhoor had toegepast. Dus als het er echt op 
aankomt, let je daar wel op. Overigens heb ik ook 
meegemaakt dat een ingeschakelde accountant 
opschreef: “Als ik curator was zou ik nog nader 
onderzoek doen naar dit punt”. Tja, op basis van 
zo’n ervaring sta ik niet te springen om nogmaals 
zo iemand in te schakelen en ga ik het zelf maar 
doen.”

PORTRET ROCCO MULDER

Over faillissementsonderzoek 

“Als ik onderzoek doe naar de toedracht werk ik 
eigenlijk niet volgens een standaard protocol. 
Toch erken ik wel dat het goed is om daarover na 
te denken en tegelijkertijd lijkt het me een lastige 
klus om dat uit te schrijven. En, eerlijk gezegd: zou 
ik het wel leuk vinden om ‘volgens het boekje’ te 
werken? 

Ander punt is dat ik zelf – anders dan sommige 
andere curatoren – nogal terughoudend ben met 
het openbaar maken van het onderzoeksrapport. 
Ik streef dan naar een optimum tussen het belang 
en het object van het onderzoek. Dat kan mensen 
voor de rest van hun loopbaan immers ernstige 
schade berokkenen.”
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Rocco Mulder

Rocco Mulder is advocaat en 
curator sinds 1987 en een van 
de partners bij Pot Jonker. 
Inmiddels is hij in meer dan 250 
gevallen door de rechtbanken 
in Nederland aangesteld tot 
curator en/of bewindvoerder, in 
soms grote en complexe zaken. 
Rocco onderzoekt, onderhandelt 
en procedeert. Daarnaast 
deelt hij zijn ervaring en kennis 
in publicaties en onderwijs. 
Een greep uit zijn gevarieerde 
portefeuille aan benoemingen: 
EnergyXS, Air Holland, Music 
Store, voetbalclub HFC Haarlem, 
beveiligingsbedrijf Diginotar 
en iCentre. Daarnaast is hij 
betrokken bij talrijke dossiers 
die op enigerlei wijze behoefte 
hebben aan insolventie-rechtelijk 
advies. 

E mulder@potjonker.nl
T 023 - 553 02 49

Over de samenwerking met  
de fiscus
“Ik heb onlangs de leidraad bij de Invorderingswet 
nog eens nagelopen en dan valt op dat er toch 
redelijk veel mogelijk is. Mijn ervaring is dat ik 
betrekkelijk snel de informatie krijg die ik nodig 
heb. De geheimhoudingsplicht van de fiscus blijft 
natuurlijk wel een punt, maar die kan worden 
opgeheven als daar een fiscaal belang bij is en – 
vooral – als er capaciteit is. Een verbetering zou 
het wel zijn wanneer de curator spontaan door de 
fiscus zou worden geïnformeerd over de positie 
van de failliet.”

Over de maatschappelijke  
taak van de curator
“Het blijft balanceren tussen het belang van de 
crediteuren en het maatschappelijk belang. Wat 
ik als curator in elk geval niet ben, is onbezoldigd 
opsporingsambtenaar. Had ik dat gewild, dan 
had ik bij de politie moeten gaan. Maar overigens 
hebben wij natuurlijk al veel bevoegdheden. Als 
curator zie ik mijzelf niet in de eerste plaats als 
crimefighter. Het kan dus zijn dat ik soms iets laat 
liggen. Maar omgekeerd ook dat ik iets bereik 
dat niet bereikt wordt als je er met gestrekt been 
in gaat. Ergens binnentreden is niet mijn eerste 
reflex. Voor mij als civilist is het strafrecht niet mijn 
primaire weg.”
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“ Onbegrijpelijk dat 
het UWV door de 
curator aangespoord 
moet worden om 
hoog preferente 
boedelvorderingen  
in te dienen”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Ik denk dat het een algemeen misverstand is 
dat de curator bij fraude direct een forensisch 
accountant inschakelt. Dat is doorgaans niet zo. 
In de faillissementen met een zwaar criminele 
atmosfeer is de administratie vaak weg en er 
is gewerkt met stromannen. Wie de touwtjes in 
handen heeft is niet duidelijk. In zo’n geval ga 
ik doorgaans juist geen forensisch accountant 
inschakelen omdat het strafrechtelijk traject 
immers in eerste instantie de aangewezen weg is 
en er ook geen gelden voorhanden zijn om eigen 
onderzoekers direct te betalen. Maar omdat politie 
en justitie constant met onderbezetting zitten, 
ligt frustratie wel steeds op de loer. Vervolging 
van faillissementsfraude krijgt in Den Haag geen 
prioriteit. Men redeneert daar blijkbaar dat het 

PORTRET ROEL JONKER

de eigen schuld van de crediteuren zelf is; dat 
zij de ruimte voor de fraude hebben gecreëerd. 
De zaken worden, dat is mijn ervaring, ook veelal 
civiel gemaakt en terzijde gelegd. Komt het toch 
tot een vervolging, dan is men er vaak nog niet. 
Ik herinner mij dat ik in het geval van een leeg 
faillissement op dezelfde dag nog aangifte heb 
gedaan. Er was aantoonbaar voor substantiële 
bedragen gefraudeerd. Onlangs, vijf jaar 
later, kwam er een zitting waarbij alleen maar 
taakstraffen werden opgelegd. De zaak had te 
lang gelegen, de verdachten waren zwak, ziek en 
misselijk en er werden door de officier van justitie 
vormfouten gemaakt. Zwaar teleurstellend. 
Als er daartegenover geen sprake is van direct 
crimineel handelen en van een groot faillissement, 
dan werk ik met forensisch accountants en 
zijn mijn ervaringen beslist positief. Het is dan 
natuurlijk wel zaak om een kantoor te vinden 
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Roel Jonker

Roel Jonker is partner bij Van 
Diepen Van der Kroef Advocaten, 
werkzaam bij de vestiging 
Utrecht. Hij is gespecialiseerd in 
insolventie en herstructurering. 
Daarnaast voert hij de reguliere 
ondernemingsrechtpraktijk. 
Roel adviseert bedrijven en 
bestuurders in moeilijkheden in 
zaken rond insolventie. Al meer 
dan 39 jaar wordt hij door de 
rechtbank Midden-Nederland 
aangesteld als curator en 
bewindvoerder, zodat hij een 
zeer intensieve ervaring heeft 
met faillissementen, surseances 
en met buitengerechtelijke 
schuldsaneringen. Roel 
treedt als advocaat in 
zijn adviespraktijk op als 
bemiddelaar, probleemoplosser 
en arbiter.

E r.jonker@vandiepen.com
T 030 - 236 46 00

dat niet een tegenstrijdig belang heeft. Dat laatste blijkt bij de 
Big Four vaak het geval. Ik heb vooral veel aan het direct na de 
faillissementsuitspraak veiligstellen van de administratie en de 
e-mailboxen. Het is belangrijk dat je in de eerste week van het 
faillissement meteen alle registers opentrekt. Je hebt dus discovery 
tools nodig, de memoriaalposten en de interne memo’s. De 
meerwaarde van het inschakelen van een forensisch accountant 
blijkt ook zeker als je het rapport in een procedure inbrengt. Mijn 
ervaring is dat het vaak langer duurt dan je wilt en dat het rapport 
vaak weer om een vervolgrapport vraagt. Misschien begrijpelijk, 
maar toch.”

Over de samenwerking met de  
rechter-commissaris
“Hoewel er binnen de Recofa wel een duidelijke trend is om de 
werkwijze van de rechter-commissarissen te uniformeren, zie ik in 
de praktijk toch wel grote verschillen. De ene rechter-commissaris 
is nu eenmaal de andere niet. Of hij toestemming geeft voor het 
inschakelen van een specialist hangt met name af van de wijze 
waarop de curator zijn verzoek inricht.”

Over turboliquidaties

“Een goocheltruc. Er wordt van deze regeling zwaar misbruik 
gemaakt. Is er geliquideerd dan is het moeilijk en kostbaar voor 
een benadeelde crediteur de zaak terug te draaien en een 
controlerende curator is na de uitschrijving niet in beeld. Toch koos 
de politiek in verband met de bezuinigingsmaatregelen voor de 
regeling en daar zitten we nu mee.”

Over de samenwerking met andere 
ketenpartners
“De Belastingdienst is bij herhaling gereorganiseerd. Niet ten 
goede. Als curator moet ik nu steeds weer naar een ander loket. Het 
geslaagde Utrechtse proefproject – één direct aan te spreken en 
goed bereikbare insolventieafdeling – is helaas in het kader van de 
reorganisatierondes beëindigd. En dan zo’n logge organisatie als 
het UWV. Ook daar zie je nu een opsplitsing over vele zeer moeilijk 
bereikbare afdelingen. De hoog preferente boedelvorderingen laat 
men vervolgens qua werkelijke indiening vaak versloffen. Als curator 
moet ik hen dan attenderen en rappelleren. Onbegrijpelijk!” 
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“ Een BMW 7 of een Fiat 
500? – dat is de vraag 
die de forensisch 
accountant zich  
moet stellen”

Over de samenwerking met 
forensisch accountants
“Een forensisch accountant zou ik inschakelen 
als ik als curator te maken krijg met een grote 
hoeveelheid data die moet worden geanalyseerd. 
Als jongere curator heb ik zelf enige ervaring 
met het werken met specifieke software, maar 
ieder zijn vak. Een forensisch accountant ziet 
waarschijnlijk sneller en meer systematisch de 
verbanden. Komt het tot een procedure, dan 
kan dat een voordeel bieden. Een forensisch 
accountant heeft ook een geoefend oog om een 
Pauliana te herkennen. Aan de andere kant moet 
zijn inschakeling natuurlijk wel proportioneel 

PORTRET THIJS HEKMAN

blijven. Voor het gros van het onderzoek heb ik 
geen BMW 7 nodig als ik uit kan met een Fiat 500. 
Als curator moet ik vaak voor kruidenier spelen. Ik 
wil in elk geval niet verrast worden door de kosten 
van iemand die ik inschakel.”

Over de samenwerking met de 
accountant van de failliet
“Ik zie mijzelf niet als een erg activistische curator 
en zal over het algemeen niet snel een accountant 
aansprakelijk stellen. Aan de andere kant hecht 
ik in het algemeen niet al te veel vertrouwen aan 
een goedkeurende verklaring, ook omdat de 
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Thijs Hekman

Thijs Hekman is advocaat bij 
AKD en sinds 2010 betrokken 
bij de afwikkeling van enkele 
spraakmakende faillissementen 
zoals Royal Imtech N.V., 
KPNQwest Finance B.V., de 
financieringsmaatschappij 
van het KPNQwest-concern, 
de Reggehuys-groep en 
de TAF-groep. Daarnaast 
treedt Thijs veelvuldig op 
als zelfstandig curator in 
kleinere faillissementen. Hij 
adviseert banken over beslag- 
en executierecht, geschillen 
over opzegging van (groeps)
financieringen, de uitwinning 
van zekerheden en geschillen 
aangaande hoofdelijkheid. 
Tevens staat hij bedrijven bij in 
procedures en voorziet hij hen 
van advies op uiteenlopende 
onderwerpen in het 
ondernemingsrecht.

E thekman@akd.nl
T 088 - 253 51 71

controlerend accountant toch afhankelijk is van 
de informatie die hij krijgt van het management. 
Het ‘bejegenen’ van accountants kan succesvol 
zijn, dat zie je terug in de praktijk. Overigens zou 
voor de vraag om een accountant aan te spreken 
in de eerste plaats duidelijk moeten zijn dat de 
accountant ook verwijtbaar heeft gehandeld.”  

Over de aangifteplicht  
van de curator
“Naar mijn idee was het ook voor de aanstaande 
wetswijziging voor iedereen, dus ook voor een 
curator, mogelijk om melding te maken van het 
vermoeden van een strafbaar feit. Daar was dus 
geen wetswijziging voor nodig. Nieuw in de wet 
is dat de rechter-commissaris bepaalt dat de 
curator aangifte moet doen. Je kunt je afvragen 
of dit nu echt bij de taken van de curator hoort, 
maar kennelijk vindt de wetgever dat wel, dus ik 
vrees dat we ons daarbij hebben neer te leggen. 
In Amsterdam neemt het OM in elk geval weinig 
actie, zeker niet in meer complexe dossiers, dus ik 
vraag mij wel eens af waarom de curator verplicht 
aangifte zou moeten doen. Bovendien zijn er 
situaties denkbaar waarin het doen van aangifte 
contrair is aan het belang van de crediteuren.”
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“ Als je weet wat je 
bevoegdheden zijn, 
durf je ook meer”

Over de bestrijding van 
faillissementsfraude
“Ik ben in de afgelopen 15 jaar eigenlijk steeds 
meer bevlogen geraakt om iets te betekenen in 
het veld van faillissementsfraude. Ik heb ervaren 
dat als je proactief te werk gaat, je ook echt wat 
bereikt – zeker als je goed samenwerkt met het 
Openbaar Ministerie en de fiscus. Je netwerk daar 
wordt dan van groot belang en het heeft mij ook 
geholpen dat ik daar stage heb gelopen. Deze 
ervaringen hebben weer geholpen bij het initiatief 
om in Den Haag een fraudespreekuur te starten. 
Curatoren worden hier op dossierniveau geholpen 
door de verzamelde kennis van OM, fiscus, FIOD, 
fraude-curator en fraude-rechter-commissaris. 
Omdat het fraudespreekuur succesvol was in  
Den Haag, werd het vervolgens ook uitgerold in 
de andere arrondissementen, waaronder Midden-
Nederland waarbij ik momenteel betrokken ben. 
Wat ook erg bijdroeg aan het succes was dat 
we in Den Haag gebruik konden maken van de 
(toenmalige) fraude-officier Reddingius, die veel 
moeite heeft gedaan om capaciteit bij de politie 
te mobiliseren. Curatoren begonnen in te zien 
dat het fraudespreekuur echt van praktisch nut 
is. Ik kan nu wel zeggen dat het spreekuur echt is 
geïnstitutionaliseerd en dat het daarmee minder 
afhankelijk is geworden van de mensen die erbij 
betrokken zijn. 

PORTRET WILLEM VAN NIELEN

Na het fraudespreekuur volgde het opzetten 
van het platform faillissementsfraude, dat naast 
nieuwsbrief, netwerkbijeenkomsten en congressen 
in het kader van een specialisatieopleiding vijf 
bijeenkomsten per jaar organiseert: gericht op de 
strafrechtelijke, civielrechtelijke, internationale, 
fiscale aspecten en de informatie-uitwisseling. 
Inmiddels heeft het platform haar bereik verbreed 
naar het internationale domein: het International 
Expert Center Bankruptcy fraud: 
www.bankruptcyfraud.eu.”

Over de het Wetsvoorstel  
‘Wet versterking positie curator’
“Deze wet ziet op een versterking van de 
fraudesignalerende rol van de curator. Een 
dergelijke meld-/aangifteplicht versterkt natuurlijk 
de positie van de curator niet, maar dient om 
de opsporingsdiensten te faciliteren in hun taak 
deze aangiftes op te pakken. Daar hoeft op zich 
niets mis mee te zijn. Bij meer meldingen kunnen 
betere keuzes worden gemaakt. Relevantere zaken 
kunnen worden uitgekozen waar het strafrecht 
ook echt iets toevoegt. Ik maak mij wel zorgen 
over het recht van de failliet/bestuurder om niet 
gedwongen te worden mee te werken aan zijn 
eigen veroordeling. Dit betreft het zogenoemde 
nemo tenetur beginsel. De vraag is hoe dit 
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Willem van Nielen is als 
partner verbonden aan 
Recoup advocaten, een 
nichekantoor gespecialiseerd 
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E wvannielen@recoup.nl
T 030 - 799 71 18

beginsel zich verhoudt tot de inlichtingenplicht. 
Niet-nakoming van de inlichtingenplicht is 
niet alleen strafbaar, maar kan ook worden 
afgedwongen door inbewaringstelling. Als de 
inlichtingenplicht leidt tot het verstrekken van 
informatie die betrekking heeft op strafbare 
feiten (zoals fraude), blijft de bestuurder verplicht 
tot het geven van inlichtingen. De Hoge Raad 
heeft geoordeeld dat de inlichtingenplicht 
ook in dat geval overeind blijft, maar heeft 
ook bepaald dat deze inlichtingenplicht niet 
onvoorwaardelijk kan worden afgedwongen. De 
Hoge Raad heeft geoordeeld dat de rechter een 
hierop gerichte clausulering dient te verbinden 
aan zijn uitspraak omtrent (het ontslag uit) de 
inbewaringstelling. Die clausulering bestaat hierin 
dat aan de afwijzing van het verzoek tot ontslag 
uit verzekerde bewaring, de restrictie wordt 
verbonden dat wilsafhankelijk materiaal alleen 
mag worden gebruikt ten behoeve van beheer en 
de vereffening van de failliete boedel. Probleem 
is alleen dat niemand dit kan garanderen. Indien 
het OM informatie van de curator vordert, moet 
de curator dit afgeven. Bovendien zal het nodige 
in het openbaar verslag komen te staan. De 
verklaringen van de failliet kunnen dus wel degelijk 
beschikbaar komen aan het OM. Wat dat ermee 
doet is dan zijn verantwoordelijkheid. Gebruikt 
het OM deze inlichtingen in de strafzaak tegen de 
failliet, dan beslist de strafrechter over de vraag 
of dit gebruik kan worden toegelaten. Maar daar 
heeft de failliet niet zo veel aan. De informatie is 
gebruikt, bekend en wellicht is op basis daarvan 
een strafzaak gestart. Over deze spanning tussen 
inlichtingenplicht – nieuwe taak van een curator 
om fraude te signaleren – en nemo tenetur 
verwacht ik dus nog wel de nodige discussie. En 
niet alleen in de literatuur. De curator doet er in 
elk geval verstandig aan de door hem verkregen 
inlichtingen van de failliet of de bestuurder van de 
failliet aan het OM te verstrekken op basis van een 
vordering daartoe van het OM.”
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“ Speelveld forensisch 
accountant wordt 
beperkt door eigen 
beroepsregels”

Over samenwerking met 
forensisch accountants
“Mijn ervaring met forensisch accountants is 
beperkt, mede omdat ik behalve advocaat ook 
als registeraccountant ben afgestudeerd. Ik kan 
en doe dus vrij veel zelf. Wat ik wel zie is dat het 
vak zich in de afgelopen 15 jaar behoorlijk heeft 
ontwikkeld. Wat ik hoor van andere curatoren is 
dat de vertaalslag tussen de accountant en de 
curator/advocaat ingewikkeld is en blijft. Ook 
al wordt van curatoren door INSOLAD verlangd 
dat zij de opleiding financiële economie voor 
curatoren volgen, in de praktijk blijft er een 
‘taalbarrière’ bestaan tussen professionals 
die een zaak door een juridische dan wel een 
financiële bril bekijken.”

PORTRET KAREN HARMSEN

Over de samenwerking met  
de accountant van de failliet
“Dat accountants zich terughoudend opstellen 
als zij worden benaderd door een curator 
begrijp ik wel. Er zijn curatoren die snel oordelen 
dat de goedkeurende verklaring ten onrechte 
is afgegeven met bijbehorende dreiging van 
aansprakelijkstelling van de accountant. Er is 
wat mij betreft helemaal niets mis mee als de 
accountant meewerkt aan (redelijke) verzoeken 
van de curator, maar de curator werkt die 
terughoudendheid zelf in de hand als onder zijn 
verzoeken de dreiging zit van juridische acties.”
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Karen Harmsen

Karen Harmsen adviseert  
en procedeert op het gebied 
van het vermogens- en 
insolventierecht en treedt op als 
curator in faillissementen. Karen 
heeft jarenlange ervaring op 
het gebied van (internationale) 
herstructureringen en 
insolventies, met name aan de 
zijde van de onderneming en 
haar bestuur. Daarnaast treedt 
zij regelmatig op voor banken 
en andere crediteuren die 
worden geconfronteerd met de 
financiële problemen van hun 
klanten.
Karen adviseert en procedeert 
verder veelvuldig op het gebied 
van het aansprakelijkheidsrecht, 
met name de aansprakelijkheid 
van professionele 
beroepsbeoefenaren, 
zoals accountants en 
belastingadviseurs, bestuurders 
en commissarissen. Ook het 
jaarrekeningenrecht behoort tot 
haar werkterrein.

Over de regels voor de 
beroepsgroep van accountants
“Als curator zou ik er de voorkeur aan geven 
om een forensisch accountant in te schakelen 
wiens bevindingen ik opneem in mijn eigen 
rapport, veeleer dan dat hij een zelfstandig 
rapport oplevert. Het probleem is onder meer 
dat accountants – met een beroep op hun 
beroepsregels - voor elke ter beschikkingstelling 
aan een derde vooraf toestemming moeten geven, 
ook wanneer het rapport in een procedure moet 
worden gebruikt. De rationale voor die regel 
is bijvoorbeeld om de kring van personen die 
gebruik kan maken van zijn rapport beheersbaar 
te houden. Maar als curator heb je niet veel aan 
een duur rapport dat niet tot je vrije beschikking 
staat. Ik zie een insolventieveld waarin forensisch 
accountants prima kunnen opereren, maar dan 
ligt het voor de hand dat hun beroepsorganisatie 
zorgt voor daarop toegesneden regelgeving. Zo 
ligt een aanpassing van het recht op hoor en 
wederhoor ook voor de hand. Op zich kan je daar 
niet tegen zijn. Maar er zijn ook bestuurders of 
andere betrokkenen die er bewust voor zorgen 
dat de accountant zijn onderzoek moeilijk kan 
afronden omdat niet kan worden voldaan aan 
hoor en wederhoor. Dat kan het onderzoek 
behoorlijk frustreren.” 

E Karen.harmsen@rutgersposch.com 
T  020 - 891 39 29
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INTERVIEW NICO TOLLENAAR

De in Zuid-Afrika geboren Nico Tollenaar werkte 
eerder bij De Brauw en vervolgens bij Houthoff. 
In 2010 startte hij samen met Jako van Hees en 
Lucas Kortmann het kantoor RESOR. RESOR 
richt zich op het high end insolventie- en 
herstructureringswerk. RESOR neemt alleen 
zaken aan als ze complex zijn, gaan over 
grote belangen en/of als er internationale 
aspecten aan zitten. Tot de cliënten horen 
banken, ondernemingen in moeilijkheden en 
binnenlandse en buitenlandse curatoren. Door 
de internationale scope van RESOR heeft men 
ook veel inzicht in de werking van insolventie-
regimes in andere landen.

Dick Alblas: “Wat is jouw visie op de manier 
waarop het vak van curator in Nederland wordt 
uitgeoefend?”
 
Nico Tollenaar: “Mijn beeld van het werk dat 
in Nederland wordt verricht door curatoren, is 
wisselend. Het is in elk geval negatief beïnvloed 
door een recente zaak tegen een oudere curator 
die een bestuurdersaansprakelijkheidsactie had 
gebaseerd op een onderzoek dat onder de maat 
was en was opgesteld zonder hoor en wederhoor 
toe te passen. De prematuur getrokken conclusies 
werden wel alvast gepubliceerd in het openbaar 
verslag. De curator was klaarblijkelijk uit op 
nuisance value. Sommige curatoren beseffen 
niet dat het proberen te realiseren van een 
opbrengst voor de boedel louter op basis van 
nuisance niet rechtmatig is en het is verrassend 
dat rechter-commissarissen dit laten gebeuren. 
Curatoren geven zich te weinig rekenschap van 
de belasting van een procedure voor degene die 
zij aanspreken. Als de zaak terecht is, hebben de 
aangesprokenen dat te aanvaarden. Curatoren 

“ Soms stellen 
curatoren zich 
onvoldoende 
open voor het hele 
verhaal”
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moeten echter zorgvuldig te werk gaan en waken 
voor lichtvaardig procederen.”

Dick Alblas: “Wat kan je doen?”

Nico Tollenaar: “Mijn punt is dat veel curatoren 
niet gewend zijn om verantwoording af te 
leggen noch aan tegenspraak. Zij stellen zich 
onvoldoende open voor de andere kant van het 
verhaal. De curator beoordeelt de positie vaak 
niet als een neutrale middle man, zoals hij mijns 
inziens zou behoren te doen, maar vaak veel meer 
als partijadvocaat. Ik wil niet generaliseren en er 
zijn natuurlijk heus veel goede curatoren, maar de 
zaak waar ik het over had, is een schoolvoorbeeld 
van een zaak hoe het niet moet – eenzijdig, 
selectief en vooringenomen.”

Dick Alblas: “Wat is is jouw ervaring met 
forensisch onderzoek in een faillissement?”

Nico Tollenaar: “Ik heb zelf als curator voor 
het verrichten van oorzakenonderzoeken 
geen gebruik gemaakt van 

forensisch accountants. Het oorzakenonderzoek 
deed ik voor het grootste deel zelf. Daar valt wat 
voor te zeggen omdat het belangrijk is de mens 
achter het object van onderzoek te zien en niet 
alleen een rapport met kale feiten. Waar er een 
forensisch accountant wordt ingeschakeld, past 
er ook een caveat. Omdat hij uit de boedel wordt 
betaald is er altijd een verleiding om de curator 
naar de mond te praten. En dat moet nu juist 
niet. Dat is ook belangrijk omdat het toezicht 
van de rechter-commissaris zeer beperkt is. 
Het anderzijds inschakelen van een forensisch 
account lijkt duur maar is dat niet per se, omdat 
het werk anders moet worden gedaan door de 
curator en het de vraag is of hij dit werk het meest 
efficiënt kan doen.”

“Curatoren geven zich te weinig rekenschap  
van de belasting van een procedure voor degene  

die zij aanspreken.”
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INTERVIEW NICO TOLLENAAR

Dick Alblas: “Wat is eigenlijk je mening over het 
monopolie voor curatoren door advocaten?”

Nico Tollenaar: “Voor alles geloof ik in 
specialisatie. Kijk naar Duitsland: daar worden de 
grootste faillissementen gedaan door de kleinste, 
maar zeer gespecialiseerde kantoren. Ik geloof 
niet dat curatoren per se juristen moeten zijn. 
De grote zwakte van advocaten is dat zij te veel 
denken in termen van risico’s en aansprakelijkheid. 
Daardoor gaat soms veel waarde verloren. Een 
meer bedrijfseconomische - minder juridische – 
aanpak is vaak beter.” 

Dick Alblas: “En wat is jouw beeld van de mensen 
bij Bijzonder Beheer?”

Nico Tollenaar: “Over het algemeen positief. In de 
eerste plaats hebben zij veel ervaring. Zij doen dit 

werk aan de lopende band. In de tweede plaats 
beschikken zij over echte sectorkennis. En in de 
derde plaats zijn zij bedrijfseconomisch vaak beter 
geschoold dan de gemiddelde curator. Dat neemt 
echter niet weg dat bankiers mensen zijn en dus 
ook fouten maken.”

Dick Alblas: “Hoe zie je de samenwerking met de 
controlerend accountant van de failliet?”

Nico Tollenaar: “Regelmatig moet ik mij in mijn 
praktijk buigen over de goedkeurende verklaring 
en de continuïteitsparagraaf. De accountant of 
de onderneming komt dan met de vraag welke 
informatie aan de bank moet worden verstrekt. 
Dat is natuurlijk een no brainer. Het antwoord is: 
alles. Ik begrijp dat men daar soms over twijfelt, 
omdat men het gevoel heeft zichzelf met het 
verstrekken van informatie kwetsbaar te maken. 
Daar staat echter tegenover dat men wint aan 
vertrouwen en geloofwaardigheid en dat zou 
altijd zwaarder moeten wegen. Alle nuances die 
zich in de praktijk voordoen zijn niet te vatten 
in een continuïteitsparagraaf, dus de waarde 
van zo’n verklaring is nogal betrekkelijk. Je 
vraagt accountants eigenlijk om iets te doen dat 
onmogelijk is.”
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Dick Alblas: “En wat is jouw beeld van de 
accountant in waarderingskwesties?” 

Nico Tollenaar: “Ik ben benieuwd hoe de 
waarderingsdiscipline zich zal ontwikkelen. Blijft 
het vooral een papieren exercitie? Of kijkt men bij 
het bepalen van de benchmarks meer naar de 
markt? Ik denk dat valuation in distress zich zal 
ontwikkelen tot een vak apart.”

Dick Alblas: “Krijgen jullie ook te maken met 
faillissementsfraude?”

Nico Tollenaar: “Ja, wij krijgen daar nu en dan 
wel mee te maken, meestal aan de kant van het 
‘slachtoffer’. Een enkele keer staan wij ook een 
partij aan de andere kant bij, maar alleen op 
voorwaarde dat hij of zij bereid is om met de billen 
bloot te gaan en schoon schip te maken. Onze 
belangrijkste voorwaarde bij het aannemen van 
nieuw werk is dat wij het werk leuk vinden, dus in 
die context moet je ook die voorwaarde zien.”

Dick Alblas: “Hoe ziet jouw missie er uit in de 
insolventie-wereld?”

Nico Tollenaar: “Mijn missie is om, samen met 
gelijkgezinden, te helpen om de insolventiepraktijk 
te blijven doorontwikkelen en Nederland op 
dit terrein internationaal koploper te maken. 
Er is nu een focus op nieuwe wetgeving en 
sommigen schijnen daar veel van te verwachten. 
Maar wetgeving vormt maar – ik zeg het even 
gechargeerd - 5 procent van de praktijk. Minstens 
even belangrijk is de kwaliteit van de spelers, 
curatoren, advocaten, financiële adviseurs, 
financiers en – heel belangrijk – rechters. 
Nederland heeft alle potentie om op het gebied 
van herstructurering en insolventie internationaal 
leidend te worden.”
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De Nederlandse insolventiewetgeving wordt 
grondig verbouwd en geïnnoveerd. Aanjagers zijn 
de versterkte behoefte om grensoverschrijdende 
insolventiezaken in de Europese Unie effectief 
aan te pakken, zich binnen de EU wijzigende 
maatschappelijke denkbeelden over het redden 
van bedrijven in financiële moeilijkheden en de 
groeiende noodzaak faillissementsfraude aan 
te pakken. Zijn rechters en curatoren voldoende 
competent (knowhow, vaardigheden en 
professionaliteit) om zich de vernieuwde regels 
eigen te maken en toe te passen?

Europese insolventieverordening

Op 26 juni 2017 zijn de meeste onderdelen van 
de herziene Europese Insolventieverordening in 
werking getreden.1 Zij vervangt de verordening 
zoals die sinds 2002 gold. Duidelijke innovaties 
zijn regels voor de insolventie van groepen van 
vennootschappen (een moederonderneming 
met al haar dochters in welke lidstaat dan ook) 
en de verplicht gestelde grensoverschrijdende 
samenwerking tussen curatoren en rechters in 
insolventieprocedures die in meer lidstaten ten 
aanzien van een insolvente schuldenaar lopen. 
Nationale Nederlandse uitvoeringswetgeving is 
onderweg. 

De EU-lidstaten kennen samen meer dan honderd 
soorten insolventieprocedures. Nederland kent 
er drie: faillissement, surseance van betaling en 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. 
Waar Nederland spreekt over ‘curator’ of 
‘bewindvoerder’ kent de Insolventieverordening 
één overkoepelende term: ‘insolventiefunctionaris’. 

Het insolventierecht 
verandert stormachtig; 
kan de professie 
volgen?

1  Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures 

(herschikking).
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Wordt dat in de praktijk ‘IF’ zoals in Engeland 
gangbaar van een ‘IP’ (insolvency practitioner) 
wordt gesproken? 
Ten aanzien van het novum van de 
insolventieprocedures van groepen van 
vennootschappen die in verschillende lidstaten 
aanhangig zijn, zullen de betrokkenen moeten 
samenwerken. Daarvoor gelden wel vereisten: 
‘Samenwerking tussen insolventiefunctionarissen 
mag in geen geval ingaan tegen de belangen 
van de schuldeisers in elk van de procedures’. 
Die samenwerking kent een niet-juridische 
invalshoek: ‘… een dergelijke samenwerking moet 
gericht zijn op het vinden van een oplossing 
die synergieën in de hele groep in de hand 
werkt’.2 De Insolventieverordening kent ook 
een groepscoördinatieprocedure, die wordt 
aangestuurd door een ‘coördinator’, een persoon 

‘… die uit hoofde van het recht van een lidstaat in 
aanmerking komt om als insolventiefunctionaris 
op te treden’. Deze coördinator kan niet (i) een 
van de insolventiefunctionarissen zijn die zijn 
aangewezen om te handelen met betrekking 
tot de leden van de groep, (ii) zij of hij ‘… heeft 
geen belangenconflict met betrekking tot de 
leden van de groep, hun schuldeisers en de 
insolventiefunctionarissen die zijn aangewezen 
met betrekking tot enig lid van de groep’ en (iii) 
die coördinator ‘… voert zijn taken onafhankelijk 
en met de nodige zorgvuldigheid uit’.3 
Deze regeling is een belangrijk markeringspunt. Na 
vijftien jaar Europees insolventierecht zijn voor het 

eerst op Europees niveau professionele regels voor 
een van de beroepsbeoefenaren op het terrein 
van het herstructurerings- en insolventierecht 
gesteld: geen belangenconflict, onafhankelijkheid, 
zorgvuldigheid. En in de rechtstheorie geldt dat 
deze begrippen ook een Europese en niet een 
specifiek nationale uitleg moeten krijgen.   

Europese Commissie presenteert 
voorstel Richtlijn herstructurering
Daarnaast is op 22 november 2016 door de 
Europese Commissie een richtlijn-voorstel 
betreffende preventieve herstructurering 
gepresenteerd (voorstel Richtlijn 
herstructurering).4 Het voorstel biedt meer 
mogelijkheden voor herstructurering van 

ondernemingen in financiële problemen om 
daarmee een faillissement te voorkomen. Als 
het voorstel – over enkele jaren – wet wordt, dan 
beschikken de lidstaten onder meer over (i) een 
schuldeisersakkoord buiten faillissement dat 
niet door een dwarsliggende minderheid van 
schuldeisers kan worden tegengehouden, (ii) 
een ‘adempauze’ van maximaal vier maanden 
waarin schuldeisers geen beslagen mogen 
leggen of uitvoeren; die periode kan door de 
onderneming worden benut om in relatieve rust te 
onderhandelen met schuldeisers om een akkoord 
te bereiken of om zo’n akkoord aan te bieden, 
(iii) regels waaraan bestuurders zich moeten 

2 Beide citaten komen uit overweging 52.  
3 Artikel 71 respectievelijk 72 lid 5 Insolventieverordening (herijking).
4  Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventieve herstructureringsstelsels, een tweede 

kans en maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van herstructurerings-, insolventie- en kwijtingsprocedures, en tot wijziging 

van Richtlijn 2012/30/EU, COM (2016) 723.

“Eisen voor de Europese insolventieprofessional:
geen belangenconflict, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid”
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houden bij een aankomend faillissement, zoals 
het ‘… onmiddellijk maatregelen nemen om verlies 
voor crediteuren, werknemers, aandeelhouders 
en andere belanghebbenden te beperken’ en 
‘… terdege rekening houden met de belangen 
van crediteuren en andere belanghebbenden’, 
alsook ‘… redelijke stappen ondernemen om 
insolventie te vermijden’, (iv), een ‘schone lei’ voor 
ondernemers die te goeder trouw zijn, zodat hun 
onbetaald gebleven schulden na hoogstens drie 
jaar faillissement worden kwijtgescholden. 
In verschillende landen is op deze onderwerpen 
betrekking hebbende wetgeving al ingevoerd. In 
Nederland wordt al een aantal jaren gewerkt aan 
wetgeving die op deze Europese ontwikkelingen 
aansluit. Te denken valt aan de invoering van 
een dwangakkoord buiten faillissement (Wet 
continuïteit ondernemingen II (WCO II)),
de vereenvoudiging en versnelling van de 
afwikkeling van faillissementen (modernisering 
faillissementsprocedure), en invoering van het 
zogenoemde pre-pack faillissement (WCO I). 

Het richtlijn-voorstel introduceert ook een eigen 
beroepsbeoefenaar, de ‘… deskundige op 
het gebied van herstructurering’. Dat is elke 
persoon of instantie die door een gerechtelijke 
of administratieve instantie is aangesteld om 
een of meer van de volgende taken uit te voeren: 
(a) de debiteur of de crediteuren bijstaan bij 
het opstellen van of het onderhandelen over 
een herstructureringsplan, (b) toezicht houden 
op de activiteiten van de debiteur tijdens de 
onderhandelingen over een herstructureringsplan 
en verslag uitbrengen aan een gerechtelijke of 
administratieve instantie, en (c) de gedeeltelijke 
controle verwerven over de activa of zaken van 
de debiteur tijdens de onderhandelingen.5 Ook 
hier worden professionaliteits- en gedragsregels 
voorgesteld. De Europese Commissie vindt dat 
de EU-lidstaten ervoor moeten zorgen dat de 
deskundige op het gebied van herstructurering 
die door gerechtelijke of administratieve instanties 
worden aangesteld, (i) adequaat is opgeleid, (ii) 
wordt gecontroleerd bij de uitvoering van zijn of 
haar taken, (iii) op een transparante wijze wordt 
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aangesteld, rekening houdend met de noodzaak 
om te zorgen voor efficiënte procedures, en (iv) 
zijn of haar taak op integere wijze uitvoert. 
Deze deskundigen moeten ook vrijwillige 
gedragscodes onderschrijven die als doel 
hebben te zorgen voor (a) een geschikt niveau 
van kwalificatie en opleiding, (b) transparantie 
op het gebied van de taken van die deskundigen 
en van de regels voor het bepalen van 
hun vergoeding, (c) het afsluiten van een 
professionele aansprakelijkheidsverzekering, 
en (d) het vaststellen van een toezicht- en 
regelgevingsmechanisme met onder meer een 
aangepaste en doeltreffende regeling inzake 
sancties voor deskundigen die hun verplichtingen 
niet nakomen.6

Bestrijding faillissementsfraude

In Nederland wordt de bestrijding van 
faillissementsfraude in handen van de curator 
gelegd. Nadat in juli 2016 het civielrechtelijk 
bestuursverbod en de herziening van de 
strafbaarstelling van faillissementsfraude in 
werking zijn getreden, is de wetgeving over een 
versterkte rol van de curator daarbij in december 
2016 door de Tweede Kamer met algemene 
stemmen aanvaard. Het wetsvoorstel legt op 
de curator de wettelijke plicht te onderzoeken 
of sprake is van onregelmatigheden die het 
faillissement (mede) hebben veroorzaakt, 
de vereffening van de boedel bemoeilijken 
of het faillissementstekort hebben vergroot. 
Een curator die in een faillissement mogelijke 
onregelmatigheden constateert, moet deze 
melden bij de rechter-commissaris. Mocht 
de curator of de rechter-commissaris dit 
nodig achten, dan wordt melding of aangifte 
gedaan bij de bevoegde instanties. Voor 
gefailleerden, bestuurders, commissarissen en 

overige betrokken derden vult het voorstel in de 
Faillissementswet reeds bestaande informatie- en 
medewerkingsplichten aan. Deze verplichtingen 
gaan ook gelden voor eenieder die in de 
drie jaar voorafgaand aan het faillissement 
bestuurder of commissaris was. Begin 2017 is in 

het parlement via een amendement verduidelijkt 
dat ook accountantsorganisaties en zelfstandige 
accountants desgevraagd tot overhandiging van 
de administratie aan de curator zijn gehouden. 
In dit laatste onderdeel schuilt een versterking 
van de positie van de curator. In het eerste een 
ongewisse verbreding van zijn taak.

Minister Koenders:  
de Nederlandse praktijk 
functioneert goed

Voor rechters en curatoren betekenen deze 
ontwikkelingen het volgende. De nieuwe 
Insolventieverordening verbreedt een 
aantal verplichtingen en scherpt deze aan 
(grensoverschrijdende communicatie en 
samenwerking). Zij introduceert een nieuwe 
procedure, om in verschillende lidstaten lopende 
insolventieprocedures te coördineren, teneinde 
synergieën binnen de hele groep te bereiken en 
zij introduceert op Europees niveau professionele 
normen. Het nu voor de curator wettelijk verplicht 
in te stellen onderzoek naar ‘onregelmatigheden’ 
contrasteert met de aloude wettelijk vastgelegde 

5 Artikel 2 (15) voorstel Richtlijn herstructurering.
6 Samenvatting van overweging 40 bij het voorstel. De details worden in artikel 24 – 26 voorstel Richtlijn herstructurering uitgewerkt.

“Ook accountants zijn  
desgevraagd gehouden tot

overhandiging van de 
administratie aan de curator.”
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benadering dat een curator in het belang van de 
schuldeisers zijn taak uitoefent, vergt kennis over 
aanpak van dergelijk onderzoek en brengt hem of 
haar in contact met een relatief nieuw werkveld 
(strafrecht) en de daarop acterende spelers, 
functioneel parket, officier van justitie etc.     
Het hiervoor genoemde voorstel-Richtlijn 
herstructurering zal tot verdergaande wetgeving 
leiden dan in de genoemde WCO-voorstellen is 
opgenomen. Over nieuwe Commissievoorstellen 
en initiatieven van de lidstaten van de EU 
rapporteert minister van Buitenlandse Zaken 
Koenders periodiek aan de Tweede Kamer. In een 
brief van eind januari 2017 laat hij weten dat het 
voorstel in beginsel kan worden gesteund, en hij 
tekent aan:

‘… Tot slot bevat het voorstel een aantal 
bepalingen omtrent verbeterde afwikkeling van
herstructureringen en insolventie. Deze bepalingen 
komen erop neer dat de curator of
bewindvoerder, alsmede de rechter-commissaris 
die toezicht houdt op de surseance of het
faillissement, voldoende opgeleid moeten zijn om 
hun taak te verrichten. De Nederlandse praktijk, 
waarbij leden van INSOLAD of advocaten met een 
specialisatie door rechtbanken worden benoemd 
als curator, functioneert goed.’7

De verklaring wordt niet toegelicht. Ik heb er 
mijn twijfels over en vraag mij af of de huidige 
praktijk voldoende is toegerust om haar taken in 
de nabije toekomst (internationale samenwerking, 
bedrijfsherstructurering, fraudedetectie) 
adequaat aan te pakken. Ik beperk me tot de rol 
van de faillissementscurator. 

Curator: een zwak  
geregeld beroep
In een vier jaar geleden gepresenteerde studie heb 
ik de huidige kenmerken van het curatorenberoep 
uitgewerkt.8 Ik vat samen:

Artikel 14 van de meer dan 120 jaar oude (!) 
Faillissementswet behelst niets meer dan 

dat het faillissementsvonnis de aanstelling inhoudt 
‘… van een of meer curators’. De wet bepaalt 
niets over bijvoorbeeld de wijze van selectie van 
een kandidaat, aanwezige beroepskwalificaties, 
ervaring, geschiktheid of integriteit noch over 
het tegengaan van belangenverstrengeling of de 
vereiste onafhankelijkheid. Uit de parlementaire 
geschiedenis zijn wel enige aanwijzingen te 
putten, kortweg: de curator moet onpartijdig 
zijn, rechtsgeleerde kennis bezitten, alsmede 
‘… genoegzame kennis van boeking en 
handelsbedrijf’, maar deze oude passage is in het 
licht van de huidige tijd natuurlijk onvoldoende. 
Ook onder curatoren bestaat onbehagen over 
het gemis van een regeling voor klachten over 
belangenverstrengeling, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de vraag of een curator een 
kantoorgenoot bij een te voeren procedure kan 
inschakelen.

De woorden van minister Koenders sluiten 
niet aan bij de meer en meer groeiende 

onvrede in de Nederlandse insolventiepraktijk 
van alledag over de legitimiteit en de toepassing 
van het (weinig transparante) beleid van 
voorselectie, benoeming en ontslag van curatoren. 
Er zijn op deze punten ook grote verschillen per 
arrondissement. Daarnaast is het bedenkelijk 
dat bij een benoeming als curator ook onzuivere, 
niet op de kwaliteit van de te benoemen persoon 
betrekking hebbende criteria worden gehanteerd: 

7 Brief d.d. 24 januari, zie Tweede Kamer, Vergaderjaar 2016-2017, 22 112, nr. 2292.
8  B. Wessels, ‘De onafhankelijkheid van de faillissementscurator’, Preadvies voor de vergadering van de Christen Juristen Vereniging 

op 31 mei 2013, Zutphen: uitgeverij Paris 2013. In deze publicatie vermeld ik de bronnen.
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‘We verdelen ook de pijn van de lege boedels, 
maar dat is eigenlijk een onzuiver element’, aldus 
terecht de destijds functionerende Amsterdamse 
rechter-commissaris Mincke Melissen.

Minister Koenders verwijst naar 
INSOLAD. INSOLAD is een vereniging van 

gespecialiseerde advocaten. Zij kent praktijkregels 
die de curator in zijn of haar dagelijkse werk 
dient te volgen. Deze regels komen echter voor 
in een intern-verenigingsrechtelijk document dat 
niet-leden niet bindt. In de praktijk is de helft van 
de advocaten die voor benoeming tot curator in 
aanmerking komen, geen lid van deze vereniging. 
Deze kent overigens sedert 2009 slecht een 
lichte vorm van klachtrecht, neergelegd in een 
Toetsingsreglement. Gedrag van leden-curatoren 
kan dus worden getoetst, maar er is geen vorm 
van sanctionering en/of handhaving van deze 
praktijkregels.

Het toezicht van de rechter-commissaris op 
de curator is zwak. Rechter-commissarissen 

hebben honderden dossiers (zaken) om toezicht 
op te houden; de informatie die zij ontvangen 
wordt vrij eenzijdig door curatoren zelf (in hun 
verslagen) verstrekt.

De lege boedel-problematiek neemt door 
de jaren heen toe. Van Hees, voormalig 

voorzitter INSOLAD, wees in 2012 op ‘… het 
ongewenste gevolg dat er onvoldoende prikkel 
is voor curatoren om dergelijke faillissementen 
adequaat af te wikkelen en dat er minder 
advocaten bereid zijn benoemingen als curator te 
aanvaarden’.  

Inderdaad, het huidige stelsel dat in de 
Faillissementswet van 1896 werd gekozen, leidt 
aan hetzelfde euvel dat men ruim 120 jaar 

terug wilde bestrijden: weinig animo voor het 
curatorschap en onvoldoende beloning voor het 
verrichte werk. 

Huidige uitgangspunten 
bij benoeming tot 
faillissementscurator

Sinds 2013 hanteren faillissementsrechters de 
Recofa-uitgangspunten bij de benoeming van 
curatoren en bewindvoerders in faillissementen en 
surseances van betaling. Deze hebben betrekking 
op (1) het plaatsen van personen op de lijst van 
curatoren en bewindvoerders en de toets die 
daarbij door de rechtbank wordt toegepast, 
(2) opbouw en evaluatie van kwaliteit, (3) de 
beëindiging van de plaatsing op de curatorenlijst 
(bijvoorbeeld bij wisseling van kantoor), en (4) 
een regel voor een evenwichtige verdeling van 
benoemingen. In het voorwoord van deze Recofa-
uitgangspunten wordt expliciet vermeld dat 
het document niet-bindende ‘uitgangspunten’ 
formuleert voor het toelaten tot of het verwijderen 
van ‘advocaten’ van de curatorenlijst, over 
benoeming in individuele faillissementen en 
over door rechtbanken in te zetten kwaliteits- en 
controle-instrumenten. 
Deze poging om meer duidelijkheid te bieden 
waar de wet verstek laat gaan, dient te worden 
gewaardeerd, maar zij is niet zonder kritiek. De 
beperking tot ‘advocaten’ kan slechts steunen op 
een door de jaren heen gegroeide praktijk alleen 
personen van die beroepsgroep te benoemen. 
De Faillissementswet biedt geen grondslag voor 
een dergelijke beperking. Kennelijk hebben de 
auteurs ook bedenkingen bij de legaliteit van 
hun document. Er kunnen ‘geen rechten’ aan 
worden ontleend. Is dat omdat een basis in de 

3
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Faillissementswet ontbreekt? Uit het stuk blijkt 
dat de tekst alleen met INSOLAD is afgestemd. 
Maar is dit besloten beroepsgilde voldoende 
representatief om alle mogelijk benoembare 
curatoren te vertegenwoordigen? En is met een 
beleid ten aanzien van curatorenbenoeming niet 
een algemeen belang gemoeid? Het stuk is ook 

wel erg nationaal gericht. Het geeft er geen blijk 
van dat kennis is genomen van internationale 
standaarden omtrent benoeming van curatoren, 
zoals zijn ontwikkeld door de European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) of zijn 
voorgesteld door de United Nations Commission 
on International Trade Law (UNCITRAL). 

Naar een Europese aanpak

Zoals aangegeven stelt de Europese Commissie 
bij het voorstel-Richtlijn herstructurering voor dat 
‘deskundigen op het gebied van herstructurering’ 
vrijwillige gedragscodes moeten onderschrijven. 
Deze vrijwilligheid miskent de structurele 
wijzigingen die de wetgeving ondergaat. Het 
zijn niet alleen de materiële regels die zich in 
snel tempo wijzigen, maar ook de kwaliteit en 

professionaliteit van de spelers op dit terrein 
die centraal staan. Dat brengt niet alleen de 
noodzaak mee om de uitgangspunten voor hun 
functioneren duidelijk in de wet vast te leggen.  
Een juridische insteek is echter niet voldoende.  
Een goede regeling van het curatorenberoep 
is ook ‘… a reform priority from an economic 

perspective’. In een economische studie, die medio 
vorig jaar uitkwam, is met kracht verdedigd, dat 
‘… reforms could aim at enhancing institutional 
frameworks to ensure an efficient functioning 
of insolvency procedures. …, differences in the 
outcomes of insolvency frameworks can be 
very substantial across the EU, reflected inter-
alia in the large variations in the indicators 
relating to recovery rates, and the time and 
cost to resolve debt. Such differences imply 
that in some countries room exists to make the 
institutional settings for insolvency more efficient. 
Reforms in this respect should aim, inter-alia, 
at increasing court capacity and creating 
specialised in-court resources for insolvency 
cases… Skills of extrajudicial practitioners should 
be enhanced. Their performance should be 
subject to supervision and monitoring, while their 
remuneration should be designed to strengthen 

9  Zie Jean-Charles Bricongne, Maria Demertzis, Peter Pontuch and Alessandro Turrini, Macroeconomic Relevance of Insolvency 

Frameworks in a High-debt Context: An EU Perspective, European Economy Discussion Paper 032, June 2016, http://ec.europa.eu/

economy_finance/publications/eedp/pdf/dp032_en.pdf (p. 22 et seq.).

“De Faillissementswet biedt geen grondslag  
om de benoeming als curator tot 

advocaten te beperken.”
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the incentives for swift resolution. In parallel, the 
quality and availability of information about 
debtors (liabilities, assets, and income) should 
be improved in such a way to ensure proper 
functioning of the insolvency frameworks in 
place.’9

In dit licht meen ik dat de voortgaande 
ontwikkeling van het insolventierecht (zowel 
materiële regels als de professionaliteit van de 
actoren) bij de Europese Unie en de lidstaten moet 
steunen op de erkenning dat het succes van een 
herstructurerings- of insolventiestelsel grotendeels 
afhankelijk is van degenen die het toepassen. Een 
dergelijk systeem kan alleen goed functioneren 
wanneer alle belanghebbenden, met inbegrip van 
het grote publiek, vertrouwen en respect hebben 
in de rechtbanken en insolventiebeoefenaars, en 
de manier waarop de rollen van alle betrokken 
partijen worden gewaarborgd en uitgevoerd.

Nu op Europees niveau typische (deontologische) 
kenmerken voor een onafhankelijke en zorgvuldige 
beroepsuitoefening zijn of worden geïntroduceerd, 
ligt het voor de hand voor een Europese aanpak 

te kiezen. Van recente datum zijn daarvan 
twee sprekende voorbeelden: een voorstel voor 
Principles and Best Practices for Insolvency Office 
Holders in Europe en de INSOL Europe Turnaround 
Wing Guidelines.

Principles and Best Practices for Insolvency 
Office Holders in Europe

Op verzoek van INSOL Europe, de belangrijkste 
Europese associatie van beoefenaars in 
de insolventiepraktijk met ca. 1200 leden, 
hebben onderzoekers van Leiden Law School 
(Universiteit van Leiden) richtlijnen en best 
practices ontwikkeld. Dit is geschied vanuit 
het fundamentele idee dat deze de algemene 
kwaliteit van Insolvency Office Holders (IOH’s, 
vooral wat Nederland kent als curatoren) in 
Europa zou kunnen verbeteren en het wederzijds 
vertrouwen tussen IOH’s en het vertrouwen 
in de werkzaamheden van IOH’s door zowel 
rechtbanken als het grote publiek te bestendigen 
en te bevorderen. Daarnaast zouden IOH’s 
efficiënter kunnen werken, waardoor het 
vertrouwen in het  
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IOH-beroep in de markt zal worden verbeterd. Op 
basis van een uniforme analyse van de bestaande 
regels voor IOH’s zijn vier thema’s van aandacht 
geformuleerd: (1) IOH-selectie (met betrekking 
tot de vraag hoe een persoon een IOH kan 
worden), (2) professionele normen (professionele 
en ethische normen voor een IOH), (3) rol en 
verantwoordelijkheid (in een individuele zaak), en 
(4) toezicht (de verschillende monitoringfuncties 
op het werk van IOH). Bij het proces van 
onderzoek, evaluatie en discussie was een groep 
van ongeveer twintig consultants betrokken uit 
tien EU-lidstaten, waaronder curatoren, academici 
en rechters. Het eindproduct, de genoemde 
Principles en Best Practices, zijn eind 2014 aan 
INSOL Europe aangeboden.10 Binnen INSOL Europe 
hebben zij een proces van gedachtenvorming tot 
stand gebracht en in een zogenoemd IOH-forum 
worden nader concept-regels ontwikkeld.11

ARTIKEL BOB WESSELS

INSOL Europe Turnaround Wing Guidelines

De Leiden Law School was in 2015 ook betrokken 
bij de opstelling van de zogenoemde INSOL 
Europe Turnaround Wing Guidelines. Zij zijn 
opgesteld voor leden die turnaround werk doen, 
vaak niet-juristen met herstructureringskennis. Er 
zijn zes richtlijnen opgesteld: (1) beschrijft wanneer 
de richtlijnen van toepassing zijn, dat wil zeggen 
alleen in out-of-court opdrachten, (2) richt zich 
op professionele houding, en (3) op de ethische 
houding van de herstructurering en turnaround 
professional (RTP). Richtlijnen 3-6 richten zich 
op communicatie met de klant, communicatie 
met belanghebbenden en op governance. Deze 
zogenoemde TW Guidelines zijn eind 2015 door 
INSOL Europe aangenomen.12 

Implementatiestappen (zoals de toepassing ervan 
aanbevelen, een commissie in het leven roepen 
die toepassing monitort en voorstellen doet 
tot verbetering of actualisering in het licht van 
praktijkontwikkelingen) zijn mij niet bekend.
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10  Zie voor de tekst en onderbouwende studies, http://www.tri-leiden.eu/project/categories/ioh-project/.  

Belangrijk uitvoerend werk in Leiden is verricht door Dr. Bernard Santen (zowel jurist als accountant).
11 https://www.insol-europe.org/ioh-forum-news.
12 Zie voor de tekst, https://www.insol-europe.org/turnaround-wing-documents.
13 Zie B. Wessels, Mediation in restructuring and insolvency, Tijdschrift voor Arbitrage juli 2016, Afl. 3, pp. 59-61.
14  Zie ook M.L.H. Reumers, ‘Curatoren zet u schrap: de lat wordt voor u steeds hoger gelegd’,  

Tijdschrift voor Curatoren februari 2016, p. 22 e.v. 

Hoe verder? 

Het zijn niet alleen de insolventieprocedures 
van de lidstaten die zijn of worden hervormd 
door de toegenomen focus op de redding van 
bedrijven. Er zijn ook veranderingen gaande 
met betrekking tot de personen die betrokken 

zijn bij deze procedure. Traditioneel zijn deze 
personen of instanties in veel Europese landen 
in insolventieprocedures: de rechtbank, de 
insolventiebeoefenaars (vaak een jurist, soms 
een accountant) en in meerdere landen een 
toezichthoudende rechter of, in sommige landen, 
een crediteurencommissie. In anticipatie op dan 
wel in het kielzog van wetgevende veranderingen 
en vernieuwingen, zijn ook deze spelers in transitie. 
Zij moeten zich voorbereiden op toenemende 
bedrijfsherstructureringen, internationale 
contacten bij samenwerking in herstructureringen- 
en insolventiezaken en relatief nieuwe gebieden 
als fraudedetectie. 

Naast de genoemde personen en lichamen 
kunnen ook anderen een rol of functie hebben 
in voor-insolventieprocedures. De Europese 
Commissie geeft hun ook een eigen plaats als de 
‘deskundige op het gebied van herstructurering’. 
Deze staat bijvoorbeeld de schuldenaar of 

de schuldeisers bij bij het opstellen van of het 
onderhandelen over een herstructureringsplan of 
het houden van toezicht over de activiteiten van 
de schuldenaar tijdens de onderhandelingen over 
een herstructureringsplan en daarover verslag 
uitbrengen. Daaronder vallen een gerechtelijk 
aangestelde bemiddelaar of toezichthouder, een 

mediator die lastige onderhandelingen over een 
herstelplan begeleidt13 of – in een vroegere fase 
van algemene financiële bedrijfsproblemen – een 
turnaround adviseur. 

Zijn de huidige insolventie-professionals voldoende 
toegerust om conform de toevloed aan vernieuwde 
regels te handelen?14 Zijn in Nederland relatief 
nieuwe partijen als accountants, toezichthouders, 
bedrijfsherstelspecialisten of turnaround adviseurs 
op hun nieuwe taken berekend? De inhoudelijke 
vernieuwingen tonen aan dat het in ieder geval 
noodzakelijk is brede expertise te hebben op het 
gebied van herstructurerings- en insolventierecht, 
vennootschapsrecht of algemeen contractrecht. 
Daarnaast is het nodig kennis te ontwikkelen over 
zaken als financiële herstructurering, zorgvuldige 
boekhouding en administratie, jaarrekeningen en 
belastingen, mediation, strategie, communicatie 
en bedrijfskunde om te slagen in de zoektocht 
naar synergie tussen onderdelen van een groep. 

“Zijn in Nederland nieuwe partijen in het  
insolventie-veld op hun nieuwe taken berekend?”
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Een belangrijk punt in elk herstructurerings- en 
insolventiestelsel is dat een insolventiebeoefenaar 
voldoende competent (knowhow, vaardigheden 
en professionaliteit) is en het vertrouwen en 
respect van alle stakeholders heeft. Zonder dat, 
is een systeem gedoemd tot falen. Daarom zijn 
veranderingen in materiële regels, waaronder 
regels en praktijken in de pre-insolventiefase, 
evenzovele uitdagingen voor elke beoefenaar en 
beroepsorganisatie om tred te houden met deze 
ontwikkelingen. Turbulente tijden met rusteloze 
regels vereisen gekwalificeerde en stevige 
professionals.

De Europese Commissie voegt aan haar 
voorstel-Richtlijn herstructurering nog 
toe dat de deskundige op het gebied van 
herstructurering gehouden moet worden aan 
(vrijwillige) gedragscodes en dat: ‘… Deze 
normen kunnen worden bereikt zonder dat in 
beginsel nieuwe beroepen of kwalificaties in 
het leven moeten worden geroepen’.15 Dit vind 
ik juist een vraag om grondig te onderzoeken 
en te bespreken: is de enkele kwalificatie 
van de huidige (gespecialiseerde) advocaat, 
accountant of turnaround-adviseur voldoende 
om in de vernieuwende wereld conform het 
beroepsbeeld van de deskundige op het gebied 
van herstructurering adequaat en professioneel 
te functioneren? Een horde bij het vinden van een 
antwoord op die vraag is dat binnen traditionele 
beroepsprofielen beroepsregels kunnen botsen, 
bijvoorbeeld die inzake vertrouwelijkheid.16 Wat 
het voorstel-Richtlijn niet kent is een vorm van 
herstructurering die bestaat uit een asset deal 
tussen de schuldenaar en een derde of een 
relatief snel te realiseren going-concern verkoop 
(al dan niet via een veiling). Deze technieken 

15 Overweging 40, slot.
16  Zie als voorbeeld: C.M. Harmsen en A.L. Vytopil, Forensisch accountantsonderzoek in opdracht van een curator: een onmogelijke 

spagaat), in: Ph.W. Schreurs e.a. (red.), De Curator en het Concern, INSOLAD Jaarboek 2017, Deventer: Wolters Kluwer, p. 305 e.v.

“De vraag dringt zich op 
of de introductie van een 

‘herstructureringsdeskundige’ 
een zelfstandig beroep 
oplevert los van andere 
beroepskwalificaties.”

ARTIKEL BOB WESSELS
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lijken me veilig in de handen van de curator 
zoals deze nu opereert. De vraag dringt zich 
echter op of de introductie van de genoemde 
herstructureringsdeskundige niet met zich brengt 
dat sprake is van een eigen, zelfstandig beroep, 
los van andere beroepskwalificaties (advocaat, 
accountant). Een beroep waarvan de erkenning 
gepaard moet gaan met de vaststelling van eigen 
professionele en ethische regels, waarvan de 
uitgangspunten in de wet worden geregeld. Het 
uitwerken hiervan is een mooie uitdaging voor 
de toekomst, voor de wetgever, wetenschap en 
beroepspraktijk.    Prof. mr. Bob Wessels

Emeritus hoogleraar 
internationaal insolventierecht, 
Universiteit van Leiden
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Voorjaar 2017 spraken interviewers van Grant Thornton Forensic 
Investigation Services met 33 curatoren. De weerslag van die gesprekken 
is opgenomen in deze uitgave, gelardeerd met artikelen die in enge of 
bredere zin verband houden met de insolventie-onderzoekspraktijk. Als 
motto van deze bundel – die wordt gepubliceerd in de Grant Thornton 
interview series – is gekozen voor de zegswijze ‘Waar niet is, verliest de 
keizer zijn recht’. Die spreekwoordelijke keizer kan zijn: de curator met een 
krimpende faillissementspraktijk, de (meestal concurrente) crediteur en ook 
de onderzoeker die met lege handen staat als de boedel geen onderzoek 
kan dragen. Toch blijft er voor de meeste partijen nog het nodige te doen in 
insolventieland, zo blijkt uit lezing van deze bundel. Gelukkig maar.
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