
In een idyllisch vakantieoord las ik enkele weken geleden in de Financiële Telegraaf een opmerkelijk
artikel met de titel: ‘Omstreden declaratiegedrag leidt tot opstappen curatoren’. Het ging om ‘twee
curatoren van het gerenommeerde advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann’. (Wanneer een advo-
caat in opspraak raakt wordt zijn kantoor ipso facto gerenommeerd. Dat is een journalistieke stijlvorm:
wie hoog zit, kan diep vallen.)

Het artikel leerde mij twee dingen. Bij Derks schrijven ze hun uren niet met een vork maar met
een drietand en bovendien zijn de secretaresses er geen fee-eaters, zoals overal elders in het land, maar
fee-earners. De secretaresse van een van de curatoren had evenveel uren gemaakt als haar baas en die
waren stuk voor stuk doorberekend aan de boedel.

Nu weten we allemaal dat curatoren het vaak zwaar hebben. Ze zijn afhankelijk van de kluif die de
faillissementsgriffie hen toewerpt. Soms is het alleen een bot zonder vlees. Wie zo een paar keer bot
gevangen heeft en zijn uren verloren ziet gaan in kansloze opheffers van gefailleerde coffeeshops, gril-
lrooms en internetbedrijfjes, is dolgelukkig als hij eindelijk een goedgevulde boedel aantreft. De verlei-
ding is dan groot om die uurtjes met terugwerkende kracht op de vette boedel te verhalen.

Daarvoor is de vorkmethode zeer geschikt. Tenslotte ben je vierentwintig uur per dag, zeven dagen
in de week curator. Ook tijdens de afwas, het voorlezen van de kinderen en onder de douche. Menig
rechter-commissaris pleegt een welwillend oogje dicht te knijpen wanneer de ondervoede curator zijn
urenstaten indient. De curator moet tenslotte opboksen tegen de collega-fee-earners uit de onderne-
mingsrechtpraktijk met hun formidabele verdiencapaciteit, aan wie hij moet uitleggen dat zijn uren
niet kunnen worden doorberekend in een faillissement dat wegens gebrek aan baten wordt opgeheven.

Nee, het motto luidt: schrijven die uren, zolang de bodem niet in zicht is.

Wat ging er dan mis bij de twee curatoren van Derks, zo kunnen we ons afvragen. Welnu, er zijn
natuurlijk zekere grenzen aan de afmetingen van de door de curator te hanteren vork. Een advocaat
van de schuldeisers, allemaal gedupeerde beleggers die hun geld hadden toevertrouwd aan een dubieus
beleggingsfonds dat failliet ging, beklaagde zich bij de rechter-commissaris over de exorbitante declara-
ties. Er zou drie ton te veel zijn gedeclareerd. Bovendien ontdekte hij dat ook de secretaresse voor ruim
vierhonderd uur een vorkje meeprikte uit de boedel (althans op papier, beter zal ze er niet van zijn
geworden). Na de klacht werd een officieel onderzoek uitgevoerd door faillissementscoryfee Friso
Meeter, die het declaratiegedrag van de curatoren onderzocht. Een dergelijk onderzoek is een unicum
in de faillissementsrechtpraktijk. Het rapport leidde ertoe dat er geld in de boedel moest worden terug-
gestort. De curatoren traden terug en werden door een kantoorgenoot vervangen. 

Voor een gerenommeerd kantoor is dat rampzalig. De enig juiste reactie is dat namens Derks volle-
dige openheid van zaken wordt gegeven. Maar dat gebeurt niet. Het rapport van Meeter wordt angst-
vallig in de bureaula gehouden. Een woordvoerder wijst slechts op de smetteloze reputatie van een van
de curatoren (over de ander wordt gezwegen), die bovendien rechter-plaatsvervanger is in Utrecht.
Dezelfde rechtbank die het onderzoeksrapport geheim houdt. Van damage-control hebben ze bij Derks
kennelijk nog nooit gehoord. Het getuigt bovendien van gebrek aan introspectie en zelfkritisch vermo-
gen. 

Eenieder die van de affaire weet, houdt zich nu bezig met de vraag wat er in dat rapport staat. Is
het misschien nog veel krasser dan de Financiële Telegraaf heeft geschreven? En mag de rechtbank het
rapport wel geheim houden?

Twee weken nadat het artikel in de Financiële Telegraaf verscheen, las ik dat een advocaat van het Hoorns
Advokatenkollektief een bedrag van € 38.000 had verduisterd als bewindvoerder in het kader van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hoe hebben ze dat in Hoorn opgelost? De advocaat werd op
staande voet ontslagen en vervolgens van het tableau geschrapt. Dat zijn geen halve maatregelen.

Kijk, zó haal je de kou uit de lucht.
■
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