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2016, 2 

Met mondelinge behandeling. 

 

De klacht: 

De curator heeft de toetsingscriteria van het toetsingsreglement geschonden door in alle openbare 

verslagen van (…) ter zake de betrokken vennootschappen (verder: het verslag) de navolgende 

passage op te nemen: 

 

“Bedrieglijke bankbreuk 

Advocaten van de heer XX werk(t)en mee althans hebben hem geadviseerd hoe hij zo goed mogelijk 

vermogen in het zicht van het zijn privé faillissement en de faillissementen van zijn vennootschappen, 

kon wegsluizen. Een en ander, inclusief de rol van de betrokken advocaten, zal worden onderzocht” 

 

Alsmede door desgevraagd door de pers deze expliciete beschuldiging tegen alle advocaten van de 

heer XX nadrukkelijk te handhaven. 

 

Toelichting op de klacht: 

De Verzoeker treedt op als advocaat van de heer XX. De belangenbehartiging door Verzoeker is 

gestart nadat de faillissementen van het concern en van de heer XX zijn uitgesproken. De curator is 

niet de curator in het persoonlijk faillissement van de heer XX. Door het gebruik van de term “de 

advocaten van XX” richten de beschuldigingen van de curator, die ongegrond en onbewezen zijn, 

zich ook op Verzoeker. Het gaat de curator niet aan zich uit te laten over het privé faillissement van 

de heer XX. De curator heeft Verzoeker niet gehoord voorafgaand aan de publieke mededeling. De 

curator heeft geen enkele vorm van bewijs, of een begin daarvan, waarmee de beschuldiging aan 

het adres van Verzoeker wordt gestaafd. 

 

Reactie en toelichting van de curator: 

Verzoeker is niet-ontvankelijk nu hij een identieke klacht tegen de curator heeft ingediend bij de 

Deken van de Orde van Advocaten en aangifte wegens smaad heeft gedaan bij het Openbaar 

Ministerie. De Toetsingscommissie zou eerst het oordeel van de tuchtrechter in de tuchtprocedure 

moeten afwachten. Daarnaast zou Verzoeker, indien hij van mening is dat het openbare verslag 

feitelijk onjuistheden bevat, zich moeten richten tot de rechter-commissaris die toezicht uitoefent op 

het optreden van de curator. 

 

Verzoeker is daarnaast geen belanghebbende in de zin van artikel 2 lid 2 van het toetsingsreglement 

nu Verzoeker geen persoonlijk belang heeft bij de afwikkeling van de boedels van het gefailleerde 

concern en aangezien Verzoeker weet dat de gevraagde passage in het openbare verslag geen 

betrekking op hem heeft.  

 

Inhoudelijk brengt de curator naar voren dat de curator heeft vastgesteld dat de heer XX zich schuldig 

heeft gemaakt aan verhaalsonttrekking met een waarde van tientallen miljoenen euro’s. De curator 



heeft vastgesteld dat advocaten bij de verhaalsonttrekking een rol hebben gespeeld. Welke rol en de 

mate waarin de advocaten betrokken zijn geweest bij de verhaalsonttrekking worden op dit moment 

nader onderzocht. Het is de taak van de curator om over dit onderzoek verslag te doen. Daarnaast 

heeft de curator met het opnemen van de passage in het openbaar verslag beoogd alle bij het dossier 

van de heer XX betrokken advocaten te waarschuwen over de wijze waarop zij zich laten betalen en 

door wie. De curator heeft op grond van de faillissementswet en op grond van de praktijkregels 

(artikel 10.1) de verplichting bij verslag te openbaren en verslag te doen van een eventueel 

onderzoek naar de mogelijkheden van het instellen van vorderingen tegen derden. 

 

Uit de gevraagde passage blijkt duidelijk dat het door de curator aangekondigde onderzoek ziet op 

handelingen van advocaten van de heer XX voorafgaand aan zijn privé faillissement. Aangezien 

Verzoeker in die periode niet de advocaat was van de heer XX kan de passage ook geen betrekking 

hebben op Verzoeker. De curator heeft ook nooit in de pers of anderszins beweerd dat dit wel het 

geval zou zijn. Aangezien de passage geen betrekking heeft op Verzoeker, heeft de curator ook geen 

enkele aanleiding gezien om Verzoeker hieromtrent te horen.  

 

De gedragingen waarnaar onderzoek wordt gedaan door de curator houden direct verband met de 

faillissementen van het concern. Het onderzoek ziet ook alleen op het handelen van de advocaten 

van de heer XX in relatie tot die faillissementen en niet in relatie tot diens privé faillissement. 

 

De Toetsingscommissie neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Partijen verschillen niet van mening over de verdere feiten. In dit eerste en tot nu toe enige openbare 

verslag in de faillissementen van het concern van de heer XX heeft de curator de hierboven 

weergegeven passage opgenomen. In de pers is aandacht besteed aan deze passage en een 

journalist heeft Verzoeker benaderd met het verzoek te reageren op de passage “…..aangezien het 

een zware beschuldiging betreft….”.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van Verzoeker, merkt de Toetsingscommissie het navolgende 

op.  

 

Verzoeker is als advocaat en daarmee als belangenbehartiger van een bij het faillissement betrokken 

persoon belanghebbende bij de wijze waarop het faillissement wordt behandeld.   

 

Weliswaar heeft Verzoeker de gedraging ook voorgelegd aan de Deken en daarvan strafrechtelijk 

aangifte gedaan, maar toch is de Toetsingscommissie van oordeel dat de gedraging die nu ter 

toetsing wordt voorgelegd, is geëigend om te worden getoetst aan de INSOLAD Gedragsregels. Niet 

alleen is de reden hiervan gelegen in het tijdsverloop; er is immers veel tijd verstreken tussen het 

indienen van de klacht en de behandeling daarvan, maar ook verschilt het toetsingskader van de 

Toetsingscommissie (voor een deel) van dat van het advocaten tuchtrecht en van het strafrecht. Na 

ontvangst van het verzoek tot toetsing heeft de Toetsingscommissie besloten vooralsnog geen 

toepassing te geven aan artikel 4 lid 5 en ziet in de schriftelijke reactie en hetgeen op de mondelinge 

behandeling naar voren is gebracht geen aanleiding dat alsnog te doen. 



 

Een curator dient in het algemeen terughoudend te zijn bij het publiceren van informatie die inbreuk 

kan maken op de integriteit van derden, zoals Verzoeker, zulks behoudens wettelijke regels of 

zwaarwegende maatschappelijke belangen. Een curator zal bij het nemen van de beslissing om 

bepaalde informatie te publiceren, de belangen dienen af te wegen zoals ook in artikel 8.1 van de 

Praktijkregels wordt voorgeschreven. Het gaat daarbij om de belangen van schuldeisers en andere 

belanghebbenden om over de voortgang van het faillissement te worden geïnformeerd enerzijds 

tegenover anderzijds de individuele belangen van derden die door de curator, bijvoorbeeld in een 

verslag, worden genoemd. De voor een curator geldende terughoudendheid betreft in het algemeen 

ook door een curator ingenomen standpunten en geformuleerde aanspraken gebaseerd op 

faillissementsfraude en dergelijke. Het beeld dat een curator schept, wordt in het publieke domein 

snel opgevat als objectief en betrouwbaar.  

 

De Toetsingscommissie vindt de gewraakte passage zoals deze is opgenomen in het openbare verslag 

niet onzorgvuldig. Hierbij merkt de Toetsingscommissie op dat, volgens opgaaf van de curator, geen 

van de advocaten op wie de betreffende passage in het verslag ziet, daartegen heeft geprotesteerd. 

Ook in de contacten met de landelijke pers heeft de curator zich niet onzorgvuldig gedragen, evenmin 

in samenhang met de wijze waarop de passage in het openbare verslag is opgenomen. De 

Toetsingscommissie is er voldoende van overtuigd dat de curator met de gewraakte passage niet 

bedoeld heeft Verzoeker te scharen onder “advocaten”. De Toetsingscommissie is van oordeel dat 

niet vast is komen te staan dat een beeld is geschapen, als zou Verzoeker wel als zodanig zijn 

bedoeld. 

 

Overigens en los van bovenstaande stelt de Toetsingscommissie vast (waarbij het overweegt dat 

deze vaststelling niet dragend is voor het oordeel van de Toetsingscommissie omtrent de 

zorgvuldigheid van de uiting van de curator) dat de curator op de mondelinge behandeling heeft 

aangeboden de gevraagde passage te nuanceren en te bevestigen dat Verzoeker niet behoort tot de 

door de curator geadresseerde advocaten. Verzoeker heeft aangegeven niet opnieuw te zullen klagen 

na opname van een dergelijke passage.  

 

Beslissing: 

Verklaart het verzoek tot toetsing ongegrond. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 28 april 2016) 

 

 

 

 

 


