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REGLEMENT TOETSINGSCOMMISSIE INSOLAD 

 
Artikel 1 

In het onderhavige reglement wordt verstaan onder: 

“De Commissie”  De Toetsingscommissie INSOLAD 

“INSOLAD”   Vereniging voor Insolventierecht Advocaten 

“INSOLAD-lid”   Een lid of aspirant lid van INSOLAD 

“Panel”    De leden van de Commissie die een verzoek als bedoeld in artikel 2 

    beoordelen 

“Praktijkregels voor Curatoren” De door INSOLAD vastgestelde Praktijkregels voor curatoren 

 

Artikel 2 

1. De Commissie heeft als taak het toetsen van gedragingen van INSOLAD-leden in hun 

hoedanigheid van bewindvoerder of curator als bedoeld in de Faillissementswet, en in het 

bijzonder in hoeverre die gedragingen blijk geven van voldoende integriteit, objectiviteit, 

onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, vakkundigheid, doelmatigheid en respect jegens 

betrokkenen, een en ander zoals mede tot uitdrukking komend in de Praktijkregels voor 

Curatoren. 

 

2. Een verzoek tot toetsing kan worden gedaan door 

a. Een belanghebbende bij de in lid 1 bedoelde gedraging 

b. Het bestuur van INSOLAD 

 

Artikel 3 

1. De commissie bestaat uit ten minste drie leden. Tot lid kunnen slechts worden benoemd 

INSOLAD-leden en leden uit de rechterlijke macht. De benoeming vindt plaats door het 

bestuur van INSOLAD voor de duur van drie jaren en kan eenmaal voor dezelfde periode 

worden verlengd. Afgetreden leden kunnen gedurende de eerste drie jaren na hun aftreden 

niet opnieuw worden benoemd. De Commissie kiest haar voorzitter en eventuele 

plaatsvervangende voorzitters.  

 

2. De Commissie stelt voor ieder verzoek uit haar midden het Panel samen dat het verzoek 

beoordeelt. Een Panel bestaat uit ten minste drie leden. 

 

3. Ieder lid van de Commissie is verplicht de identiteit van partijen bij enig bij de Commissie 

aanhangig gemaakt verzoek jegens derden geheim te houden. Deze verplichting duurt voort 

na uittreding als lid uit de Commissie. 
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Artikel 4 

1. Een verzoek door een belanghebbende als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub a wordt ingediend bij 

het secretariaat van INSOLAD. Het secretariaat van INSOLAD draagt zorg voor doorzending 

naar de voorzitter van de Commissie. Een verzoek door het bestuur van INSOLAD wordt 

ingediend bij de voorzitter van de Commissie.  

 

2. Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: 

a. de naam, het adres en de woonplaats van de verzoeker, 

b. de naam, het adres en de woonplaats of het kantoor van degene wiens gedraging ter 

toetsing wordt voorgelegd, 

c. een omschrijving van de gedraging die ter toetsing wordt voorgelegd, 

d. de bezwaren tegen de gedraging die ter toetsing wordt voorgelegd, 

e. de dagtekening.  

 

3. Het verzoek dient vergezeld te gaan van eventuele bewijsstukken met betrekking tot de 

gedraging die ter toetsing wordt voorgelegd. 

 

4. De Commissie bevestigt de verzoeker de ontvangst van het verzoek onder toezending van 

een kopie van dit reglement. De Commissie zendt een afschrift of een kopie van het verzoek 

vergezeld van de in het derde lid bedoelde bijlagen aan degene wiens gedraging ter toetsing 

wordt voorgelegd. De Commissie kan degenen wiens gedraging ter toetsing wordt 

voorgelegd in de gelegenheid stellen om binnen twee weken gemotiveerd aan te geven dat 

het verzoek dient te worden afgehandeld op grond van lid 5 van dit artikel. Aan indiening van 

een verzoek tot toetsing is een griffierecht verbonden van € 25,=; de Commissie kan een 

verzoek eerst in behandeling nemen nadat het griffierecht aan de vereniging zal zijn voldaan. 

Bij gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van het verzoek en in geval van een geslaagde 

bemiddeling zal dit griffierecht aan verzoeker worden terugbetaald. 

 

5. Het Panel kan de verzoeker niet ontvankelijk verklaren. Het Panel kan het verzoek zonder 

nader onderzoek afdoen indien de betreffende gedraging reeds eerder aan de Commissie is 

voorgelegd, indien de gedraging meer dan een jaar voor de indiening van het verzoek heeft 

plaatsgevonden of 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.  

Het Panel kan voorts zonder nader onderzoek het verzoek afdoen indien het van oordeel is 

dat de door de verzoeker gestelde gedraging kennelijk onaannemelijk is of dat deze 

gedraging kennelijk geen strijd oplevert met de hierboven in artikel 2 lid 1 aangegeven 

toetsingscriteria. Indien het Panel het verzoek afdoet als in dit lid omschreven geeft het daar 

van kennis aan zowel de verzoeker als degene van wiens gedraging toetsing werd verzocht. 

In geval van niet-ontvankelijkverklaring zal het Panel motiveren waarom hij de zaak niet 

ontvankelijk acht. 

 

6. Indien het Panel geen toepassing geeft aan het vijfde lid stelt het Panel degene wiens 

gedraging ter toetsing wordt voorgelegd in de gelegenheid binnen vier weken schriftelijk op 

het verzoek te reageren. Indien het Panel een reactie ontvangt zendt het een afschrift 

hiervan aan de verzoeker. 

Het Panel kan echter ook bepalen dat de zaak zich leent voor bemiddeling, in welk geval een 
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bemiddelaar zal worden aangewezen, die zal onderzoeken of de zaak in overleg tussen 

partijen zonder toetsing kan worden beslecht. Bij een geslaagde bemiddeling is het verzoek 

daarmee afgedaan. Indien de bemiddeling geen oplossing biedt, neemt het Panel het verzoek 

alsnog in behandeling. 

 

7. De in de leden 2, 3 en 6 bedoelde stukken dienen te worden ingediend in vijfvoud. 

 

8. Na ontvangst van de in lid 6 bedoelde reactie of na het verstrijken van de in lid 6 bedoelde 

termijn stelt het Panel een datum vast voor de mondelinge behandeling van het verzoek, 

tenzij het Panel alsnog besluit om toepassing te geven aan het in lid 5 bepaalde of indien 

zowel de verzoeker als degene wiens gedraging wordt getoetst van de mondelinge 

behandeling afzien. 

 

9. Het Panel is bevoegd inlichtingen in te winnen van derden. Zo het Panel van deze 

bevoegdheid gebruik maakt, geeft het de verzoeker en degene wiens gedragingen getoetst 

wordt gelegenheid op de ingewonnen inlichtingen te reageren. Het Panel is voorts bevoegd 

getuigen of deskundigen te horen. Zo het Panel van deze bevoegdheid gebruik maakt, stelt 

het de verzoeker en degene wiens gedraging wordt getoetst in de gelegenheid daarbij 

aanwezig te zijn. 

 

10. Het Panel kan, in het belang van het onderzoek, nadere onderzoekshandelingen verrichten of 

partijen in de gelegenheid stellen nadere stukken in te dienen. Degene wiens gedraging 

wordt getoetst heeft het laatste woord.  

 

Artikel 5 

1. Indien het verzoek ontvankelijk is en geen toepassing is gegeven aan art. 4 lid 5 van dit 

reglement beoordeelt het Panel zo het voldoende aannemelijk acht dat de door de verzoeker 

gestelde gedraging heeft plaatsgevonden, of deze gedraging al dan niet in 

strijd/overeenstemming is met de toetsingscriteria van art. 2 lid 1 van dit reglement. Het 

Panel zal zijn beslissing of de gedraging al dan niet in strijd/overeenstemming is met de 

toetsingscriteria van art. 2 lid 1 van dit reglement motiveren. Het Panel kan ook, zo het niet 

voldoende aannemelijk acht dat de door verzoeker gestelde gedraging heeft plaatsgevonden, 

beoordelen of de door verzoeker beschreven gedraging – indien die wel zou hebben 

plaatsgevonden – strijd zou hebben opgeleverd met de toetsingscriteria van art. 2 lid 1 van 

dit reglement. Ook die beoordeling zal worden gemotiveerd. 

 

2. Het Panel is niet bevoegd sancties op te leggen of te adviseren. Het doet geen uitspraak over 

eventuele aansprakelijkheid. 

 

3. Het Panel zendt een afschrift van zijn beslissing aan de verzoeker, degene wiens gedraging is 

getoetst en het bestuur van INSOLAD. 

Artikel 6 

De Commissie kan uitspraken als bedoeld in artikel 5 of uittreksels daarvan uitsluitend in 

geanonimiseerde vorm publiceren.  

◊◊◊ 


