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Zonder mondelinge behandeling. 

 
Onderwerp van en toelichting op de klacht: 

Ten eerste klaagt Verzoeker erover dat hij lichtvaardig aansprakelijk is gesteld en dat de Curator 

lichtvaardig een langdurige procedure in twee instanties heeft gevoerd waarin de Curator ongelijk 

heeft gekregen. 

Ten tweede klaagt Verzoeker erover dat de curator niet zou hebben gereageerd op het verzoek om 

de kosten van de procedure in eerste aanleg te voldoen en niet bereid was mee te werken aan de 

opheffing van de door de Curator gelegde beslagen.  

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

De Curator heeft Verzoeker op (…) 2012 met toestemming van de rechter-commissaris 

gedagvaard. Bij vonnis van (…) 2013 is de vordering van de Curator door de Rechtbank ‘s-

Gravenhage afgewezen. De Curator heeft op (…) 2013 met toestemming van de rechter-

commissaris hoger beroep ingesteld. Bij arrest van het Hof ’s-Gravenhage van (…) 2015 is het 

vonnis bekrachtigd. 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Het toetsingsreglement van de Vereniging bepaalt dat het Panel verzoeker niet ontvankelijk kan 

verklaren indien de gedraging ter beoordeling is voorgelegd aan – of naar het oordeel van het 

Panel meer geëigend is om – te worden voorgelegd aan een andere (toezichthoudende of 

rechtsprekende) instantie.   

Klager verwijst ter toelichting naar de gewisselde processtukken. Klager heeft zijn bezwaren tegen 

de ingestelde procedure eerder verwoord in de brief van zijn advocaat aan de rechter-commissaris 

in het faillissement (…) 2013. De rechter-commissaris heeft daarop beslist bij brief van (…) 2013. 

De rechter-commissaris overweegt daarbij onder meer het standpunt dat het hoger beroep geen 

kans van slagen zou hebben en een redelijk handelend curator het niet in zijn hoofd zou halen de 

procedure in appel voort te zetten en de curator verzoeker lichtvaardig aansprakelijk zou hebben 

gesteld, niet te delen. 

Aldus is de klacht reeds beoordeeld door de rechter-commissaris. De bij de Toetsingscommissie 

ingediende klacht bevat geen nadere feiten en/of toelichting die nieuwe beoordeling zou 

rechtvaardigen.   

Het Panel voegt hier aan toe dat het enkele feit dat de curator een aanhangig gemaakte procedure 

verliest niet zonder meer met zich meebrengt dat de curator de procedure niet zou hebben mogen 

voeren.   

Het vonnis van de rechtbank dateert van (…) 2013. Uit productie (…) bij de memorie van antwoord 

volgt dat doorhaling van de eerder gelegde beslagen op (…) 2013 heeft plaatsgevonden. Waar de 

betreffende gedraging (doorhaling danwel onvoldoende voortvarende doorhaling) derhalve meer 

dan een jaar vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, verklaart het Panel Klager op dit 

onderdeel van de klacht op grond van artikel 4 lid 5 van het toetsingsreglement niet ontvankelijk.  

Tenslotte wordt in (…) de klacht aangevoerd dat de curator in het geheel niet heeft gereageerd op 

het verzoek van (…) om de kosten van de procedure in eerste aanleg te voldoen en zou hebben 

geweigerd om de kosten van doorhaling van de beslagen te voldoen. Dit deel van de klacht is niet 

onderbouwd, zodat aangenomen moet worden dat deze gedragingen ook meer dan een jaar vóór 

de indiening van het verzoek hebben plaatsgevonden. Bovendien betreft het hier de vraag of en zo 

ja, wanneer boedelschulden zijn te betalen; een kwestie die meer geëigend is om te worden 

voorgelegd aan de gewone rechter.  

Beslissing: 

Het Panel verklaart Verzoeker niet ontvankelijk. (Toetsingscommissie INSOLAD 28 april 2016) 


