Richtlijnen voor de behandeling
van faillissementen en
surseances van betaling bij de
rechtbank Oost-Brabant
De rechtbank hanteert primair de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling zoals opgesteld door Recofa (zie www.rechtspraak.nl).
Per 1 april 2009 zijn de Recofa-richtlijnen voor faillissementen en surseances van
betaling in werking getreden. In die Richtlijnen is in paragraaf 1.5 opgenomen dat de
rechtbank kan afwijken van de Richtlijnen. De rechtbank Oost-Brabant heeft op een
beperkt aantal punten aanvullend of afwijkend beleid of andere modellen ontwikkeld. In
deze richtlijnen van de rechtbank worden ten behoeve van de curatoren die aanvullende
en/of afwijkende regels en modellen besproken. Buiten beschouwing blijven (vooralsnog)
de werkafspraken die zien op de behandeling van het faillissementsrekest daar deze voor
curatoren minder relevant zijn.

’s-Hertogenbosch, 23 april 2009
Laatstelijk gewijzigd: februari 2016
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Verslaglegging
Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling, welke Richtlijnen in beginsel worden gevolgd.

1.

Alle verslagen dienen in enkelvoud te worden overgelegd.

2.

In een opvolgend openbaar verslag dient ook de tekst van voorgaande verslagen
te worden opgenomen. De ‘nieuwe’ tekst betreffende de werkzaamheden en
bevindingen over de periode waarover verslag wordt gedaan, dient anders
(bijvoorbeeld cursief of klein) gedrukt te worden weergeven dan de tekst van
voorgaande verslagen.

3.

Wat betreft de inhoud van de verslagen:
a. In de brief bij het verslag moet rekening worden gehouden met een mogelijk
inzagerecht - hetzij terstond hetzij op termijn - van de gefailleerde (zie HR 22
september 1995, NJ 1997, 339).
b.

De verslagen met betrekking tot een faillissement van een natuurlijke persoon
worden niet dan na overleg met de rechter-commissaris op het internet
gepubliceerd. In de andere gevallen dient met een dergelijke publicatie
prudent te worden omgegaan en er rekening mee gehouden te worden dat die
publicatie de facto onomkeerbaar is.

4.

Voor voortgangsverslagen is, in afwijking van het bepaalde in artikel 73a Fw, de
termijn van verslaggeving bepaald op ZES maanden, telkens te rekenen vanaf de
datum van faillietverklaring/verlening voorlopige surseance.

5.

Voor wat betreft het model tussentijds financieel verslag en voorlopig financieel
eindverslag dient gebruik te worden gemaakt van het door de rechtbank Den
Bosch ontwikkelde model financieel verslag/uitdelingslijst.
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Financieel beheer van de failliete boedel
Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling welke Richtlijnen in beginsel worden gevolgd.

1.

Door de rechtbank wordt voor alle faillissementen een rekening geopend bij de
Rabobank.

2.

In verband met de afspraken omtrent rente en bankkosten die met de Rabobank
zijn gemaakt in het kader van het rekeningenarrangement dient in beginsel het
volledige saldo op de boedelrekening aangehouden te worden.

3.

In verband met de legitimatieplicht dient de curator een kopie van zijn
legitimatiebewijs ter accordering naar de griffier van de rechtbank te zenden die
het vervolgens zal doorsturen naar de bank.
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Verzoeken tot machtiging, goedkeuring of toestemming
Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling welke Richtlijnen in beginsel volledig worden gevolgd.

1.

Verzoeken dienen vooraf te worden gedaan. Toestemming achteraf wordt - in
beginsel - niet verleend. Het is wel mogelijk telefonisch om toestemming te
verzoeken en hierover achteraf een fax te sturen.

2.

Bij een verzoek tot toestemming voor onderhandse verkoop dient het daarvoor
opgestelde Recofa-model gebruikt te worden.

3.

Een verzoek tot toestemming voor de afkoop van een levensverzekering dient
altijd schriftelijk vooraf te geschieden. Hiervoor dient het model van de rechtbank
Oost-Brabant gebruikt te worden.
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Getuigenverhoor
In afwijking van de Recofa-richtlijnen worden getuigen in beginsel opgeroepen
door de rechtbank.
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Separatisten
Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling welke Richtlijnen in beginsel volledig worden gevolgd.
Het staat de curator vrij om voor zijn materiële bemoeienissen t.b.v. een
separatist die vrijwaringen te bedingen die hem geraden voorkomen, gelet op de
risico’s voor de boedel. Dit geldt temeer indien het boedelbelang beperkt is.

6

Rekening en verantwoording
Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling welke Richtlijnen in beginsel worden gevolgd.

1.

Voor het afleggen van rekening en verantwoording is het voldoende dat de curator
de rechter-commissaris bericht dat de boedelrekening ‘op nul’ is gebracht. Aan de
hand van het goedgekeurde financieel eindverslag/de goedgekeurde uitdelingslijst
zal gecontroleerd worden of het in het faillissement gerealiseerde actief op de
juiste wijze is uitgekeerd.

2.

In afwijking van de Recofa-richtlijnen is het in beginsel niet nodig dat de
bankafschriften bij het financieel verslag worden gevoegd, nu de rechtercommissaris zelf de mutaties op de boedelrekening kan inzien.
Bedragen die niet uitgekeerd kunnen worden omdat de curator niet de juiste
gegevens van de schuldeiser kan achterhalen, worden door de curator in de
consignatiekas gestort: bankrekening: NL70RBOS0569992206 t.n.v. Ministerie
van Financiën, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag, onder vermelding van
“Consignatiekas”.
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Pro forma verificatievergadering
Ter waarborging van de belangen van betrokken partijen, wordt alleen dan een
verificatievergadering pro forma gehouden indien volgens de curator aannemelijk
is dat geen crediteuren zullen verschijnen, er geen betwiste schuldvorderingen
aan de orde zijn en de schuldenaar schriftelijk verklaart dat hij geen gebruik
maakt van zijn in artikel 126 Faillissementswet neergelegde recht van betwisting.
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Het akkoord
Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling welke Richtlijnen in beginsel volledig worden gevolgd.

1.

De rechtbank wenst geen akkoord in brief vorm. Voor een acceptabele vorm van
het akkoord wordt verwezen naar het modellenboek van Kluwer. Het aangeboden
akkoord moet door de schuldenaar zijn ondertekend en moet tijdig worden

gedeponeerd. De door crediteuren verleende machtigingen moeten behelzen
waarvoor machtiging wordt gegeven en de hoogte van de ingediende vordering.
De machtigingen dienen ondertekend te zijn. Een kopie van de begeleidende brief
aan crediteuren dient bijgevoegd te worden.
2.

In aanvulling op de Recofa-richtlijnen kan de homologatie van een akkoord slechts
pro forma plaatsvinden indien de curator de rechtbank mededeelt dat de
nakoming van het akkoord gewaarborgd is.

3.

Rekening en verantwoording na homologatie van het aangeboden akkoord door de
rechtbank en nadat het akkoord is uitgevoerd dient te geschieden overeenkomstig
artikel 162 van de faillissementswet door middel van een door de gefailleerde
getekende verklaring.
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Vereenvoudigde afwikkeling
Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Richtlijnen voor faillissementen en
surseances van betaling welke Richtlijnen in beginsel volledig worden gevolgd.
Zoals ook opgenomen in de richtlijnen dient de curator tegelijkertijd met zijn
verzoek tot vereenvoudigde afwikkeling, een salarisverzoek en een voorlopig
financieel eindverslag in te dienen. Dit is van belang om te kunnen controleren of
er inderdaad (slechts) een uitkering aan de crediteuren met voorrang kan
plaatsvinden.

10

Geen uitdeling van bedragen onder € 25,00

1.

Indien een slotuitdelingslijst wordt opgemaakt of indien een buitengerechtelijke
uitdeling wordt gedaan, maar de uit te keren bedragen zijn lager dan € 25,00 per
schuldeiser, wordt er niet uitgekeerd vanwege de in verhouding hoge
administratieve kosten die daarmee voor de schuldeiser gemoeid zullen zijn.

2.

Daarom zal de curator in de mededeling aan de desbetreffende schuldeisers de
volgende zin opnemen:
“In overleg met de rechtbank is bepaald dat uitdelingen onder € 25,00 niet zullen
plaatsvinden, omdat dit zowel voor de curator als voor de schuldeiser onevenredig
veel (administratieve) kosten met zich meebrengt. Dit bedrag zal toevallen aan
het Nederlandse Rode Kruis. Ik deel u mee dat ik niet tot uitdeling aan u van een
bedrag onder € 25,00 zal overgaan, tenzij u mij binnen tien dagen na dagtekening
van deze brief schriftelijk aangeeft dat op die uitdeling wel prijs wordt gesteld.”

3.

In de (slot)uitdelingslijst wordt aangegeven welk (totaal)bedrag niet zal worden
uitgedeeld aan schuldeisers, maar aan het Nederlandse Rode Kruis zal worden
overgemaakt.
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Buitengerechtelijke uitdeling
Indien er na betaling van de boedelschulden nog een gering bedrag (< € 1.000,-)
resteert en dit bedrag volgens de normale weg van art. 137a Fw geheel op zou
gaan aan griffierecht, is het raadzaam over te gaan tot buitengerechtelijke
uitdeling. De curator kan hiertoe een verzoek doen onder indiening van een
financieel verslag alsmede een uitdelingslijst. Indien buitengerechtelijke uitdeling
akkoord is komt het griffierecht te vervallen, omdat het faillissement nu wordt
opgeheven als ware het een opheffing bij gebrek aan baten, en er geen
uitdelingslijst ter inzage wordt gelegd. Het saldo dat na betaling van de
boedelschulden resteert, komt vervolgens geheel ten goede aan de crediteuren
die voorrang hebben.
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Opheffing bij gebrek aan baten
In het geval het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten omdat
er geen enkel actief is gerealiseerd, hoeft geen financieel verslag te worden
ingediend. In alle andere gevallen dient de curator een financieel eindverslag in
ter goedkeuring door de rechter-commissaris.
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Omzetting van faillissement naar schuldsanering
Indien een failliet verzoekt om zijn faillissement op te heffen onder gelijktijdig
uitspreken van de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt van de
curator verwacht dat hij de rechtbank informeert ten aanzien van dit verzoek. Dat
betekent dat de curator de in art. 285 Fw genoemde gegevens dient te
verschaffen met daarbij een advies omtrent de goede trouw van failliet.

14

Salaris curator

A.

Hiervoor wordt verwezen naar de landelijke Recofa-richtlijnen voor faillissementen
en surseances van betaling (hierna: Recofa-richtlijnen). De Recofa-richtlijnen
worden in beginsel volledig gevolgd, behoudens het hiernavolgende.

B.

Per 1 juli 2015 hanteert de rechtbank Oost-Brabant een van punt A afwijkend
salarissysteem. De curator dient, zodra de rechtbank Oost-Brabant de curator
heeft bevestigd de hieronder onder B.4. genoemde garantieverklaring te hebben
ontvangen, gebruik te maken van het volgende salarissysteem.

B.1.

De curator kan bij elk openbaar verslag met gebruikmaking van een daarvoor
vastgesteld formulier een verzoek doen om op voorschotbasis salaris op te
nemen. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van het formulier “Verzoek
Voorschot” (bijlage 1). Een door of namens de rechter-commissaris voor akkoord
ondertekend “Verzoek voorschot” legitimeert de curator het toegestane

voorschotbedrag op te nemen. Aan het door of namens de rechter-commissaris
ondertekende voorschotverzoek kunnen géén rechten worden ontleend.
B.2.

Aan het einde van het derde jaar van het faillissement (tenzij het faillissement
eerder eindigt, want dan geldt punt 4 van bijlage 4) wordt een salarisverzoek
gedaan, welk salaris bij beschikking wordt vastgesteld. In dit salarisverzoek
moeten de gegevens, zoals vermeld in bijlage 2 duidelijk en overzichtelijk zijn
vermeld.

B.3.

Aan het einde van het faillissement wordt eindsalaris gevraagd welk eindsalaris bij
beschikking wordt vastgesteld. In dit salarisverzoek moeten de gegevens, zoals
vermeld in bijlage 2 duidelijk en overzichtelijk zijn vermeld.

B.4.

Het kantoor van de curator dient een garantieverklaring (bijlage 3) te
ondertekenen. Zolang de rechtbank Oost-Brabant de ontvangst van die
garantieverklaring niet aan de curator heeft bevestigd, mag geen gebruik worden
gemaakt van de mogelijkheid om voorschotten te vragen. Alsdan geldt het
salarissysteem, zoals uiteengezet onder A.

B.5.

Mocht bij vaststelling van het (eind)salaris door de rechtbank Oost-Brabant blijken
dat de curator ten titel van voorschot te veel salaris heeft opgenomen, dan dient
het kantoor van de curator 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. Indien niet binnen dertig dagen het
te veel ontvangen bedrag wordt terugbetaald, kan de rechtbank Oost-Brabant
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.

B.6.

De rechtbank Oost-Brabant behoudt zich het recht voor om, indien zij daar
gronden voor aanwezig acht, de mogelijkheid om salaris ten titel van voorschot op
te nemen aan een curator te ontzeggen. Zij zal daarover tijdig contact opnemen
met de betreffende curator/curatoren.

B.7.

Voor een uitgebreide toelichting op het hiervoor onder B, aanhef tot en met B.6.
genoemde systeem wordt verwezen naar bijlage 4. Deze toelichting dient
gevolgd te worden bij de hantering van het onder B, aanhef tot en met B.6.
genoemde systeem.

C.1.

In het faillissement van een natuurlijk persoon wordt het salaris vastgesteld op
basis van de gewerkte uren doch maximaal op het bij beëindiging van het
faillissement in de faillissementsboedel aanwezige actief. Indien

geen/onvoldoende actief aanwezig is om het salaris van de curator te voldoen,
kan de curator schriftelijk aangegeven van salarisvaststelling af te zien. Indien het
faillissement van een natuurlijk persoon wordt omgezet in een
schuldsaneringsregeling wordt het eindsalaris van de curator vastgesteld op basis
van het aantal gewerkte uren doch maximaal op het bedrag van het bij
beëindiging van het faillissement in de faillissementsboedel aanwezige actief, te
vermeerderen met het eventueel daarop nog uit te keren bedrag in de
schuldsaneringsregeling.
C.2.

Ingeval van een faillissement van een vennootschap onder firma geldt het
volgende.

C.2.1. De vof is failliet en de vennoten zijn niet failliet.
In het faillissement van de vennootschap onder firma wordt het salaris vastgesteld
op basis van de gewerkte uren doch maximaal op het bij beëindiging van het
faillissement in de faillissementsboedel aanwezige actief.
C.2.2. De vof is failliet, de vennoten zijn ook failliet en er is geen zicht dat het
faillissement van de vennoten wordt omgezet in een schuldsaneringsregeling.
In het faillissement van de vennootschap onder firma wordt het salaris vastgesteld
op basis van de gewerkte uren, doch maximaal op het bedrag van het bij
beëindiging van het faillissement in de faillissementsboedel aanwezige actief, te
vermeerderen met het eventueel daarop nog uit te keren bedrag in de
faillissementsboedels van de vennoten van de vennootschap onder firma.
C.2.3. De vof is failliet en haar vennoten zitten in de schuldsaneringsregeling.
In het faillissement van de vennootschap onder firma wordt het salaris vastgesteld
op basis van de gewerkte uren, doch maximaal op het bedrag van het bij
beëindiging van het faillissement in de faillissementsboedel aanwezige actief, te
vermeerderen met het eventueel daarop nog uit te keren bedrag in de
schuldsaneringsregelingen van de vennoten van de vennootschap onder firma.
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Doorhaling beslag/hypotheek

1.

De curator kan de rechter-commissaris verzoeken hem machtiging te verlenen
voor doorhaling van een beslag. Doorhaling van een hypotheek kan alleen de
koper van de verhypothekeerde zaak verzoeken.

2.

Een dergelijk verzoek moet voorzien zijn van een afschrift van de uitgebreide
vorm van de beslagen/hypotheek zoals ingeschreven bij het kadaster (dit is een
uitgeschreven tekst).
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Paspoortsignalering

1.

Indien de curator dit nodig acht, kan hij bij de rechter-commissaris een met
redenen omkleed verzoek indienen om een paspoortsignalering te doen uitgaan.
De curator levert daartoe de bij de gemeente op te vragen gegevens betreffende
het reisdocument van failliet aan.

2.

Wanneer een paspoortsignalering niet langer nodig is stelt de curator de rechtercommissaris hiervan op de hoogte.
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Inbewaringstelling

1.

Wanneer failliet of de bestuurder van failliet niet meewerkt met de curator en ook
niet is verschenen op het door de rechter-commissaris gelaste verhoor, kan de
curator de rechter-commissaris vragen een verzoek aan de rechtbank voor te
leggen om voor de betreffende persoon een bevel tot inbewaringstelling te doen
uitgaan.

2.

Indien een bevel tot inbewaringstelling uit staat, maar dit wat de curator betreft
niet meer ten uitvoer behoeft te worden gelegd (bijvoorbeeld omdat failliet
inmiddels wel meewerkt met de curator) bericht de curator dit aan de rechtbank,
zodat het bevel tot inbewaringstelling kan worden ingetrokken.

3.

Wordt (bestuurder van) gefailleerde daadwerkelijk in bewaring gesteld dan wordt
de curator hiervan terstond door de rechtbank op de hoogte gesteld en dient hij
de gegijzelde nog diezelfde dag te gaan horen. De curator brengt zo spoedig
mogelijk na het verhoor schriftelijk verslag uit aan de rechter-commissaris, die
vervolgens zijn advies omtrent handhaving van de inbewaringstelling zal geven
aan de rechtbank. De rechtbank beslist of de gegijzelde ook nog (binnen 3 dagen)
door de rechtbank moet worden gehoord, ofwel dat de inbewaringstelling kan
worden opgeheven.

4.

Indien bij opheffing van het faillissement nog een bevel tot inbewaringstelling
uitstaat waarop (bestuurder van) gefailleerde nog niet daadwerkelijk in bewaring
is gesteld, dan bericht de curator de rechtbank hieromtrent, zodat zij ervoor kan
zorgdragen dat dit bevel wordt ingetrokken.
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VTLB

Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente Rapport van de Werkgroep recofa, welk
rapport in beginsel volledig wordt gevolgd.
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Voortzetten bedrijf

Wij attenderen u op art. 98 Fw jo. art. 72 Fw., waar staat dat de curator weliswaar
bevoegd is het bedrijf van de gefailleerde voort te zetten, maar dat hij daarvoor de
machtiging van de rechter-commissaris nodig heeft. Voordat u hiertoe machtiging
verzoekt wordt u geacht overleg te voeren met de belastingdienst/UWV. Dit onder
andere in verband met de art. 62 ev. WW en met de mogelijke nadere informatie
waarover de belastingdienst kan beschikken.
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Overname dossiers door opvolgend curator

Indien de rechtbank in een faillissement of surseance van betaling een andere curator
c.q. bewindvoerder benoemd, dient de voormalige curator/bewindvoerder vooraf aan de
opvolgend curator/bewindvoerder rekening en verantwoording af te leggen. De
opvolgend curator/bewindvoerder doet mededeling van die rekening en verantwoording
aan de rechter-commissaris.

