
Het landelijk overleg van rechters-commissa-
rissen insolventies (Recofa) heeft nieuwe richt-
lijnen vastgesteld ter uniformering van het rol-
beleid van de faillissementskamers van de
rechtbanken. Tevens bevatten de richtlijnen
algemene instructies aan bewindvoerders en
curatoren, bijvoorbeeld inzake de tijdregistra-
tie. Die dient voortaan gespecificeerd te worden
naar negen tijdschrijfgroepen (inventarisatie,
personeel, activa, debiteuren, zekerheden,
doorstart/voortzetten, rechtmatigheid, credi-
teuren en overige).
De nieuwe regels treden in werking op 1 janu-
ari 2005. Omdat de registratie in tijdschrijf-
groepen aanpassingen vereist in de door cura-
toren en bewindvoerders gebruikte software,
zullen de bepalingen die daarop betrekking
hebben op een later tijdstip in werking treden.
Eerst zal een commissie, bestaande uit rechters-
commissarissen, leden van de faillissements-
commissie van de Orde en door Insolad aan te
wijzen curatoren, zich over de materie buigen.
Na rapportage op uiterlijk 1 november 2004,
zal Recofa een definitief besluit nemen over het
tijdstip van inwerkingtreding van de betreffen-
de bepalingen.
De nieuwe richtlijnen bevatten een groot aantal
wijzigingen ten opzichte van eerdere versies uit
1990 en 1997. De belangrijkste wijzigingen
zijn:
1. De bepaling (20d3) dat bewindvoerders en

curatoren hun tijdregistratie dienen te spe-
cificeren naar negen tijdschrijfgroepen, die
als bijlage bij bepaling 20e zijn gedefinieerd
(inventarisatie, personeel, activa, debiteu-
ren, zekerheden, doorstart/voortzetten,
rechtmatigheid, crediteuren en overige). Pro

memorie is in genoemde bijlage een tiende
tijdschrijfgroep vermeld, omdat de aard van
een faillissement of surseance het gewenst
kan maken om (in overleg met de rechter-
commissaris) één of meer extra tijdschrijf-
groepen te hanteren.

2. Er wordt landelijk een modelverslag inge-
voerd, waarvan de hoofdstukken correspon-
deren met de hiervoor onder 1. genoemde
tijdschrijfgroepen (10a).

3. Bij elk verslag wordt in een vertrouwelijk
gedeelte de totale tijdbesteding per tijd-
schrijfgroep opgegeven tezamen met een
uitdraai van de tijdregistratie (20g). De rech-
ter-commissaris kan daardoor de relatie leg-
gen tussen de in het verslag per hoofdstuk
beschreven werkzaamheden en de daaraan
totaal bestede tijd.

4. De periode, waarover de bewindvoerder of
curator een voorschot op het salaris kan ver-
zoeken, is steeds gekoppeld aan (één of
meer) verslagperiodes (21).

5. Bij elk verslag wordt (behoudens uitzonde-
ringen) een tussentijds financieel verslag
gevoegd, waarin de stand van de boedelre-
kening wordt verantwoord (12a en 30b). In
het daarvoor te hanteren model is eenvou-
dig te herkennen welke mutaties in de ver-
slagperiode plaatsvonden (12).

6. De procedure voor vereenvoudigde afwikke-
ling is geüniformeerd. Het verzoek wordt
pas gedaan na vaststelling van het eindsala-
ris van de curator en ingediend via een daar-
voor ontwikkeld modelverzoekschrift (19).

7. In overleg met de Nederlandse Vereniging
van Banken (NVB) en Insolad is de separatis-
tenregeling aangepast en uitgebreid. Deze

regeling is in bepaling 15b van toepassing
verklaard en als bijlage aan de richtlijnen
gehecht. Afspraken van de curator met de
separatist dienen aan de rechter-commissa-
ris ter goedkeuring te worden voorgelegd
(15).

8. Voor verzoeken om toestemming tot onder-
handse verkoop van activa van enige
omvang (meer dan 5.000 euro) is een model-
verzoek ontwikkeld, waarin alle vragen zijn
opgenomen die doorgaans moeten worden
beantwoord (14c).

Bij verificatievergaderingen is in de mogelijk-
heid van pro forma-behandeling voorzien (16).
De honorering van faillissementsmedewerkers
vindt niet langer plaats op basis van leeftijd,
maar is afhankelijk van relevante ervaring in
combinatie met opleiding (20e en 20f ). Faillis-
sements-medewerkers, van wie de werkzaam-
heden op basis van leeftijd werden beloond,
ondervinden door invoering van de richtlijnen
geen nadeel in die zin dat de op hen van toepas-
sing zijnde salarisfactor niet verlaagd kan wor-
den (32b).

In zijn algemeenheid moeten de richtlijnen
volgens Recofa een bijdrage leveren aan ‘een
verdere uniformering van het beleid van recht-
banken inzake faillissementen en surseances
van betaling, alsmede dat de van bewindvoer-
ders en curatoren gevraagde extra inspanning
op het gebied van tijdregistratie zal bijdragen
aan de effectiviteit van het toezicht van de rech-
ter-commissaris’. (LW)
De richtlijnen van Recofa zijn te raadplegen op
www.advocatenorde.nl en BalieNet. Kijk onder de
rubriek nieuws.
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agenda

Op 30 september 2004 organiseert
het Pieter Baan Centrum ter ere
van het 55-jarig bestaan het sym-
posium ‘De psychische stoornis in
het strafrecht’.
Tijdens dit symposium staat de
wijze waarop de psychische stoor-
nis door gedragsdeskundigen
wordt onderzocht en hoe zij door
verschillende procespartijen in 
de strafrechtspleging wordt ver-

werkt, centraal. Het symposium
vindt plaats in de Janskerk te
Utrecht, deelname kost 130 euro
inclusief lunch en de nieuwste
druk van het boek ‘De persoon van
de verdachte’. Inschrijven is moge-
lijk via het symposiumApbc.dji.
minjus.nl of via Pieter Baan Cen-
trum, t.a.v. Congrescommissie,
Gansstraat 170, 3582 EP Utrecht.

55-jarig bestaan Pieter Baan Centrum

Vrijdag 3 september 2004 organi-
seert het Bureau Congressen en
symposia (Centrum voor Postdoc-
toraal Onderwijs, KUN) het forum
Faillissementsfraude. Het onder-
werp dat mede door toedoen van
de televisie en de schrijvende pers
in de afgelopen tijd veel aandacht
heeft gekregen, zal onder leiding
van de dagvoorzitter, prof. mr.

S.C.J.J. Kortmann, behandeld
worden. Het forum vindt plaats in
Hotel Heidepark, Jan Steenlaan
22/24 te Bilthoven, vanaf 12:30
uur. De kosten bedragen H 245 en
3 NOvA-punten kunnen worden
verdiend. Voor meer informatie:
Bureau Congressen en symposia,
024 - 361 30 90.

Forum Faillissementsfraude
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