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Zonder mondelinge behandeling. 

 

Het toetsingsverzoek gaat over het volgende. Curatoren hebben in het kader van 

doorstartonderhandelingen een geheimhoudingsovereenkomst met daarin een boetebeding gesloten 

met Verzoeker 1. Curatoren hebben een doorstart met een andere partij bereikt en constateerden 

dat diverse klanten van gefailleerde, waarbij volgens Curatoren Verzoeker 1 in strijd met de 

geheimhoudingsovereenkomst heeft gehandeld, een overeenkomst zijn aangegaan met Verzoeker 1 

en Curatoren daarom van mening dat zij aanspraak kunnen maken op de contractuele boete en 

schadevergoeding. Ook hebben Curatoren aangifte gedaan van valsheid in geschrifte en hebben zij 

Verzoekers 2 en 3, de bestuurders van Verzoeker 1, aansprakelijk gesteld. 

  

Uit het toetsingsverzoek leidt de Toetsingscommissie de volgende onderdelen af:    

1. Verzoekers verwijten Curatoren dat zij direct, zonder nadere aankondiging, een aanzienlijke 

boete opeisen. Ten aanzien daarvan merkt de Toetsingscommissie op dat dit, met inachtneming 

van het feit dat een bereikte doorstart ernstig in gevaar kan komen als handelen van Curatoren 

uit was gebleven, geen kennelijke strijd oplevert met de toetsingscriteria. 

2. Verzoekers verwijten Curatoren dat zij strafrechtelijke aangifte hebben gedaan zonder 

Verzoekers daarover vooraf te informeren. De Toetsingscommissie overweegt dat het in het 

algemeen niet nodig is een partij tegen wie aangifte wordt gedaan daarover voorafgaand te 

informeren, zodat ook dit onderdeel geen kennelijke strijd oplevert met de toetsingscriteria. 

3. Verzoekers verwijten Curatoren dat zij, zonder Verzoekers de kans te geven daarop te reageren, 

tot aansprakelijkstelling van Verzoeker 2 en 3 zijn overgegaan. De Toetsingscommissie 

overweegt dat uit de overlegde stukken blijkt dat Verzoekers eerst zijn geïnformeerd over het 

voornemen tot aansprakelijkstelling, vervolgens hebben gereageerd en vervolgens door 

Curatoren nogmaals in de gelegenheid zijn gesteld om hun visie te geven naar aanleiding van 

een nadere onderbouwing van Curatoren. Gelet daarop is de Toetsingscommissie van mening 

dat de gestelde gedraging kennelijk onaannemelijk is. 

  



Beslissing: 

Op grond van het voorgaande verklaart de Toetsingscommissie het toetsingsverzoek niet-

ontvankelijk op grond van art. 4 lid 5 van het toetsingsreglement. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 25 april 2017) 

 


