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In het vorige nummer van dit blad werd bericht over de nieuwe richt-
lijnen voor curatoren en bewindvoerders die de rechters-commissa-
rissen in insolventies recent hebben vastgesteld (2004-11, p.
530).Deze regels dienen per volgend jaar in te gaan. Hoewel de
geschreven uren in de nieuwe richtlijnen verregaand gespecificeerd
en gerubriceerd dienen te worden, blijft de het totale overzicht van
de tijdsbesteding vertrouwelijk.
In het licht van affaires rond curatoren uit het recente verleden die
mede aanleiding zijn geweest voor het aanscherpen van de richtlij-
nen, is de keuze voor instandhouding van de geheimhouding van de
urenspecificaties onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Ik daag eenieder
uit met steekhoudende argumenten te komen waarom geheimhou-
ding van deze gegevens zo belangrijk is.
Geheimhouding is niet alleen onaanvaardbaar, het is ook in strijd
met de Faillissementswet. Dat oordeelden althans de hoogleraren
Kortmann en Vriesendorp in een opinie in het TVI. Volgens hen die-
nen alle stukken die zien op de betaling van curatoren, openbaar te
zijn. Desalniettemin houden, zo heb ik zelf ervaren, RC’s deze stuk-
ken weg voor openbaarheid, zelfs zonder daarvoor enige motivering
te geven.
In de samenleving ontstaat, zeker in deze tijd van economische crisis
en een stijgend aantal faillissementen, steeds meer onrust over de
betrouwbaarheid van de curator. Hierom worden de richtlijnen juist
ook aangescherpt. Maar het grootste pijnpunt blijft gewoon bestaan.
Hierdoor worden verdenkingen van samenspanning tussen R-C’s en

advocaten/curatoren eerder versterkt dan weggenomen.
Het mag inmiddels als een publiek geheim worden beschouwd dat
curatoren en bewindvoerders zich in vele gevallen op onjuiste wijze
bevoordelen. Bij MKB Nederland komen hierover jaarlijks tientallen
klachten binnen, maar niemand durft man en paard te noemen.
Slechts optimale transparantie kan aan de groeiende onrust in de
samenleving over het declaratiegedrag van curatoren een einde
maken. Een topcurator pleit zelfs voor onafhankelijke controleurs
namens de overheid die net als de Belastingdienst at random dossiers
gaan lichten ter controle op een evenwichtige afwikkeling van de
boedel. Slechts op deze wijze zou volgens deze curator voldoende
dreiging worden gerealiseerd om curatoren op het rechte pad te hou-
den. R-C’s zijn volgens vele specialisten uit het veld niet bij machte of
niet van zins voldoende kritisch te kijken naar de urenstaten van de
(door henzelf aangestelde) insolventiespecialisten. In dit licht is het
des te alarmerender dat de R-C’s zich blijven verzetten tegen meekij-
kers of liever: tegen medecontroleurs in de vorm van (advocaten van)
crediteurencommissies en journalisten.
Naast de R-C’s komt begin september ook Insolad met een nieuwe
code. S. de Ranitz (De Brauw), een van de initiatiefnemers voor deze
nieuwe code, zegt ‘te hopen’ dat ‘in de definitieve versie komt te staan
dat inzage in de declaratiegegevens mogelijk moet zijn naast de R-C’.
De Ranitz: ‘Het is evident dat hier een crediteurenbelang ligt. Dat is
althans mijn stellige persoonlijke opvatting.’ Het beste zou het wel-
licht zijn als de nieuwe Faillissementswet deze openbaarheid zeker
stelt en een einde maakt aan de onduidelijkheid die er op dit punt in
de wet blijkbaar nog altijd is.
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Superieure toga’s
• op uw maat gemaakt
• leverbaar in wol/terlenka (lichtgewicht) 

of in zuiver wol (ultra-lichtgewicht)
• voldoende beffen in voorraad
• eventueel levering binnen enkele dagen mogelijk

(advertentie)
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