Garantieverklaring teveel
betaalde voorschotten
Bij [naam kantoor] zijn (aspirant-)curatoren werkzaam, die zijn geplaatst op de door de
rechtbank Oost-Brabant gehanteerde zogenaamde curatorenlijst.
Vanaf 1 juli 2015 zal de rechtbank Oost-Brabant een salarissysteem hanteren dat afwijkt
van de artikelen 6.2 en 6.3 van de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances
van betaling.
Het nieuw te hanteren salarissysteem houdt onder meer het volgende in. (Aspirant-)
curatoren kunnen bij elk openbaar verslag11 met gebruikmaking van een daarvoor
vastgesteld formulier een verzoek doen om op voorschotbasis salaris op te nemen.
Indien het verzoek door of namens de rechter-commissaris wordt geaccordeerd, mag de
(aspirant-)curator het geaccordeerde bedrag van de boedelrekening opnemen ten titel
van voorschot op het nog vast te stellen salaris. Mocht bij vaststelling van het salaris
door de rechtbank blijken dat de (aspirant-)curator ten titel van voorschot te veel salaris
heeft opgenomen, dan dient [naam kantoor] het te veel opgenomen bedrag binnen
dertig dagen na vaststelling van het salaris terug te betalen aan de betreffende boedel
door overmaking van het bedrag op de boedelrekening. Daarbij geldt de datum van de
salarisbeschikking als de datum waarop het salaris is vastgesteld. Ieder recht op
opschorting en of compensatie is uitgesloten. Door ondertekening van deze
garantieverklaring garandeert [naam kantoor] onherroepelijk en onvoorwaardelijk tijdige
terugbetaling van teveel ontvangen voorschotten.
Indien niet binnen dertig dagen het te veel ontvangen bedrag wordt terugbetaald, kan de
rechtbank daaraan de consequenties verbinden die haar geraden acht, waaronder maar
niet beperkt tot het schrappen van de curator (alsmede de andere aan het kantoor van
de curator verbonden (aspirant-)curatoren) van de lijst van curatoren. Het voornoemde,
te veel ontvangen voorschot wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen
vanaf de dag waarop de termijn van dertig dagen is verstreken zonder dat daartoe een
ingebrekestelling vereist is.
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Naam kantoor:
Handtekening:

[Naam en handtekening bevoegde vertegenwoordiger(s)]

1
Waarbij wat betreft de frequentie wordt verwezen naar de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling en de richtlijnen voor de behandeling van faillissementen en surseances van betaling
bij de rechtbank Oost-Brabant.

