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2.

Voorwoord
De rechtbanken hanteren bij de benoeming van curatoren in faillissementen en
bewindvoerders in surseances van betaling een lijst met benoembare advocaten, de
zogenaamde curatorenlijst. In dit stuk worden uitgangspunten geformuleerd voor het
toelaten tot of verwijderen van advocaten van de curatorenlijst, over benoeming in
individuele faillissementen en over door rechtbanken in te zetten kwaliteits- en controleinstrumenten. Het gaat om uitgangspunten, niet om dwingende voorschriften en evenmin
om (bindend) beleid. Het is niet de intentie met deze uitgangspunten het staande
benoemingenbeleid te doorbreken doch slechts hieromtrent meer duidelijkheid te
verschaffen. Dit document wil landelijke uitgangspunten verwoorden, maar kan niet
uitsluiten dat de specifieke omstandigheden in een arrondissement aanleiding geven tot
afwijkingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij de hierna te noemen uitgangspunten moet verder worden vooropgesteld dat
vertrouwen essentieel is in de toezichtrelatie tussen rechter-commissaris en curator. De
rechter-commissaris kan niet elke stap van de curator controleren. De curator heeft een
grote mate van beleidsvrijheid en toezicht vindt vaak achteraf plaats. De toezichthouder
moet erop kunnen vertrouwen dat de curator zich jegens alle belanghebbenden gedraagt
op een wijze die mag worden verwacht van een professionele en deskundige curator.
Meer in het bijzonder dient de rechtbank het vertrouwen te hebben dat de curator zijn
rechter-commissaris informeert op een wijze die effectief een efficiënt toezicht op de
curator mogelijk maakt. Communicatie is daarbij van groot belang. Hoewel zoveel
mogelijk wordt gestreefd naar objectieve criteria als het gaat om concrete benoemingen
en om plaatsing op en/of schrapping van de curatorenlijst, kunnen ook (inter)subjectieve
beoordelingen van rechters-commissarissen een rol spelen.
Bij de ontwikkeling van deze uitgangspunten is tevens aandacht besteed aan de vraag of
het benoemingenbeleid van de rechtbanken wordt beheerst door (Europese)
aanbestedingsregels. Na voorlichting is geconstateerd dat de uitgangspunten niet in strijd
zijn met Europees of nationaal aanbestedingsrecht.
De uitgangspunten zijn ontwikkeld door Recofa, goedgekeurd door het LOVCK en tot
stand gekomen in overleg met de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD).
Recofa hecht eraan te benadrukken dat zij zich aanbevolen houdt voor opmerkingen en
openstaat voor een gedachtewisseling met alle professionals, die betrokken zijn bij de
insolventiepraktijk, over deze uitgangspunten.
15 maart 2013
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3.

1

Plaatsing op de lijst van curatoren en bewindvoerders

1.1

Verzoek tot plaatsing

1.1.1

Schriftelijk

Plaatsing op de curatorenlijst kan plaatsvinden na een schriftelijk verzoek daartoe
aan de rechtbank. Voor advocaten geldt dat zij dit verzoek alleen kunnen richten
tot de rechtbank waar zij op het tableau gesteld zijn. Voor alle curatoren geldt dat
zij slechts op één curatorenlijst geregistreerd kunnen staan.
1.1.2

Kwalitatieve toets

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de beoordeling van een
verzoek tot plaatsing op de curatorenlijst:
a.

b.

c.
d.

e.

f.

1.1.3

Van de advocaat wordt verlangd dat hij ten minste zijn advocatenstage en
de VSO-cursus Insolventierecht Voortgezet (dan wel een vergelijkbare
opleiding) heeft voltooid.
De advocaat dient voldoende relevante ervaring te hebben in
civielrechtelijke zaken en relevante ervaring in faillissementen, bijvoorbeeld
door werkzaamheden te hebben verricht in faillissementen van een
kantoorgenoot.
De advocaat dient direct na benoeming als curator voldoende tijd en
aandacht te kunnen besteden aan het werk als curator.
Er dient geen enkele twijfel te bestaan omtrent de integriteit van de
advocaat. De advocaat dient de deken van de Orde van Advocaten te
machtigen tot het aan de rechters-commissarissen verschaffen van
inlichtingen over klachten, maatregelen of feiten die de integriteit van de
curator betreffen.
De advocaat moet voldoen aan de regels uit de Recofa-richtlijnen voor
faillissementen en surseances van betaling, waaronder de verplichting tot
het afsluiten van een afdoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
De advocaat dient bij voorkeur werkzaam te zijn op een kantoor, waaraan
één of meer reeds op de curatorenlijst geplaatste (meer ervaren)
curator(en) en één of meer faillissementsmedewerker(s) zijn verbonden
zodat er voldoende delegatiemogelijkheden zijn.

Omstandighedentoets

De rechtbank kan een maximum stellen aan het aantal benoembare curatoren per
kantoor. Daarnaast geldt dat de rechtbank een verzoek om plaatsing op de
curatorenlijst slechts honoreert, wanneer zij uitbreiding van de curatorenlijst met
de betrokken advocaat, mede gelet op het aantal uitgesproken en te verwachten
faillissementen en de geografische spreiding, wenselijk acht.
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4.

1.2
1.2.1

Beslissing op het verzoek
Afwijzing van het verzoek

In het geval de rechtbank het verzoek afwijst, zal zij dit, desgewenst schriftelijk,
aan de advocaat berichten. De rechtbank kan volstaan met een summiere
motivering van haar beslissing.
1.2.2

Voorlopige toelating

Nieuwe plaatsingen op de curatorenlijst zijn voorlopig. Na twee jaar wordt bezien
of de plaatsing wordt gecontinueerd. Dit is in elk geval afhankelijk van het oordeel
van de rechtbank over het functioneren van de curator op onder meer de hierna in
2.2 genoemde punten.
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5.

2

Kwaliteit

2.1

Kennis en ontwikkeling
Van de curatoren op de curatorenlijst wordt verlangd dat zij ruim voldoende
kennis hebben van het insolventierecht en aanverwante (rechts)gebieden en dat
zij deze kennis op adequate wijze verder ontwikkelen. Curatoren dienen binnen
twee jaar na hun eerste benoeming hun kennis van het insolventierecht en
aanverwante (rechts)gebieden aantoonbaar te hebben uitgebreid. Alle curatoren
dienen minimaal vier dagdelen per jaar een cursus op het gebied van het
insolventierecht en/of aanverwante (rechts)gebieden te volgen.

2.2

Evaluatiegesprekken
De rechtbank houdt periodiek een evaluatiegesprek met ieder kantoor. Tijdens dit
gesprek kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.3

samenwerking met de rechtbank en kwaliteit van het toezicht
kantooropbouw en delegatie
benoemingen en beschikbaarheid
gevolgde opleidingen en deskundigheid
doelmatigheid en voortvarendheid
verslaglegging en informatieverstrekking aan de rechter-commissaris en
rappellen
salarisverzoeken en gerealiseerde omzet.

Dossieronderzoek
De rechtbank kan, al dan niet in het kader van het periodieke evaluatiegesprek,
inzage verlangen in de dossiers van de curator.
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3

Beëindiging van de plaatsing op de curatorenlijst

3.1

Inhoudelijke toets
De rechtbank kan beslissen dat een curator niet langer wordt benoemd. Hierbij
kunnen naast de in 1.1.2 en 1.1.3 genoemde vereisten onder meer de volgende
aspecten een rol spelen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.2

de uitkomsten van de evaluatiegesprekken en/of de dossieronderzoeken
de door de rechters-commissarissen geconstateerde doelmatigheid,
voortvarendheid en kwaliteit in de afwikkeling van faillissementen
de beschikbaarheid van de curator en de frequentie van de benoemingen
de mate waarin het uurtarief van de curator en zijn kennis en ervaring met
elkaar in overeenstemming zijn
de bestaande capaciteit aan curatoren, gerelateerd aan het aantal
faillissementen dat wordt uitgesproken en verwacht
de bestaande capaciteit aan curatoren, verdeeld over de verschillende
categorieën als hierna in 4.2 bedoeld en voor zover aan de orde.

Wisseling van kantoor
Wanneer de curator van kantoor wisselt, is het niet vanzelfsprekend dat hij bij het
nieuwe kantoor in aanmerking blijft komen voor benoemingen. Hierover, als ook
over de wijze waarop in de afwikkeling van de lopende faillissementen voorzien
wordt, dient tijdig overleg met de rechtbank plaats te vinden. Daarbij geldt als
uitgangspunt dat de curator de lopende faillissementen waarin hij is benoemd zelf
afwikkelt. Wanneer dit echter niet wenselijk wordt geacht door de rechtbank of de
curator zal zijn voormalig kantoor in beginsel voor de afhandeling van deze
faillissementen zorg moeten dragen.

3.3

Hoor en wederhoor
Indien de rechtbank het voornemen heeft om een curator niet langer op de
curatorenlijst te handhaven, wordt betrokkene over het voornemen geïnformeerd
en in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten. Dit geldt ook ten aanzien
van het voornemen om een voorlopige plaatsing niet te continueren.

de Rechtspraak
Recofa-uitgangspunten bij benoemingen

7.

4

Benoeming in individuele faillissementen

4.1

Geen recht op benoeming
De rechtbank zal steeds die advocaat tot curator/bewindvoerder benoemen die zij
voor het betreffende faillissement of de surseance van betaling het meest geschikt
acht. Uit de plaatsing op de curatorenlijst volgt dus geen ‘recht op benoeming’.
Curatoren dienen er op bedacht te zijn dat het aantal benoemingen kan
teruglopen. De rechtbank geeft geen omzetgarantie.

4.2

Ervaring
Voor de verdeling van faillissementen naar zwaarte, kan de rechtbank categorieën
van curatoren hanteren aan de hand van ervaring, opleiding en functioneren.

4.3

Evenwichtige verdeling
De rechtbank tracht de op de curatorenlijst geplaatste curatoren zodanig
regelmatig te benoemen dat zij in staat zijn hun ervaring en kennis op peil te
houden. Hierbij kan de rechtbank niet alleen acht slaan op de toedeling van
faillissementen aan individuele curatoren, maar tevens op de faillissementen
waarin zijn kantoorgenoten werden benoemd.
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