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 datum 20 december 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34253 

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de 

curator (Wet versterking positie curator) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel H 

7  10 (Van Wijngaarden en Recourt) over uitbreiding van de inlichtingenplicht tot 

accountants 

 

Het eerste wijzigingsonderdeel van dit amendement verduidelijkt dat de inlichtingenplicht 

van derden jegens de curator ook geldt voor accountantsorganisaties en zelfstandige 

accountants, als bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Het gaat 

niet aan (een deel van) de administratie aan de curator te onttrekken door deze bij een 

accountant onder te brengen. Hierdoor wordt het artikel 105b, eerste lid, van de 

Faillissementswet een wettelijke bepaling op grond waarvan de geheimhouding wordt 

doorbroken (vergelijk de artikelen 20 lid 1 en 26 lid 1 Wet toezicht 

accountantsorganisaties). Het betreft hier dwingend recht, zodat contractuele bedingen in 

strijd daarmee van rechtswege nietig zijn; dit ziet zowel op de inlichtingenplicht (lid 1) als 

 op het retentierecht (lid 2). Het tweede wijzigingsonderdeel regelt dit. 

Met algemene stemmen aangenomen. 



 

 datum 20 december 2016 

 blad 2 

 

 

 

Invoegen Artikel IIa 

8  9 (Van Wijngaarden en Recourt) over evaluatie van deze wet 

 

Dit amendement regelt dat er na vier jaar een evaluatie van deze wet komt, waarin in 

ieder geval inzichtelijk zal worden gemaakt tot welke toename van fraudemeldingen de 

versterking van de positie en de fraudesignalerende taak van de curator heeft geleid. 

Hiertoe dienen een 0- en een 1-meting te worden gehouden. De reden hiervoor is dat de 

fraudesignalerende taak van de curator niet altijd in het directe belang van de crediteuren 

hoeft te zijn, omdat de kosten van de curator van de restwaarde van de boedel van de 

failliet gaan. Daarom moet geëvalueerd worden hoe en in welke mate deze nieuwe taak 

voor de curator tot meer fraudemeldingen en vervolgingen leidt. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Moties 

 

11 (Gesthuizen c.s.) over overleg over eventuele extra kosten door nieuwe inspanningen 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV.  

 

12 (Gesthuizen c.s.) over een uitbreiding van de garantstellingsregeling voor curatoren  

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA 

en de Groep Bontes/Van Klaveren.  

 

 

 

 

 

 


