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2018, 10 

Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

Op [ … ] heeft Verzoeker een toetsingsverzoek ingediend dat betrekking heeft op gedragingen van 

het voormalige INSOLAD-lid mr. [ … ] (verder: de Curator). De Curator heeft daartoe uitgenodigd op 

[ … ] een reactie ingediend. Verzoeker heeft vervolgens op [ … ] op de reactie van de Curator 

gereageerd. 

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoeker is op [ … ] failliet verklaard met aanstelling van de Curator als zodanig. Verzoeker verwijt 

de Curator – zakelijk weergegeven – het volgende. De Curator heeft de rechter-commissaris niet of 

onjuist geïnformeerd en problemen in het faillissement niet willen oplossen. De Curator zou hebben 

gelogen c.q. zaken hebben verzwegen bij de afwikkeling. Tenslotte verwijt Verzoeker de Curator een 

buiten proportioneel salaris te hebben gedeclareerd en hem in financiële problemen te hebben 

gebracht door het vrij te laten bedrag te laat uit te betalen. 

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

De Curator heeft op [ … ] aangegeven dat hij geen lid meer is van INSOLAD (hij heeft eind [ … ] zijn 

lidmaatschap opgezegd) en dat de hele kwestie al eerder te beoordeling is voorgelegd aan de rechter-

commissaris, die de klachten bij brief van [ … ] heeft afgewezen. 

Op [ … ] heeft de Curator inhoudelijk gereageerd op het toetsingsverzoek; daarbij zijn - onder meer 

- overgelegd de klacht van Verzoeker d.d. [ … ] en het oordeel van de rechter-commissaris d.d. [ … 

]. 

  

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Het Panel kan de verzoeker niet-ontvankelijk verklaren en het verzoek zonder nader onderzoek 

afdoen indien de gedraging ter beoordeling is voorgelegd aan een andere (toezichthoudende of 

rechtsprekende) instantie, zo is bepaald in artikel 4 lid 5 van het Toetsingsreglement.  

 

Het Panel stelt vast dat de klachten die betrekking hebben op beweerde gedragingen van Curator 

tijdens zijn lidmaatschap van INSOLAD door de rechter-commissaris zijn behandeld en afgewezen. 

Deze klachten zijn om die reden niet-ontvankelijk. Voor zover de klachten betrekking hebben op een 

handelen of nalaten van de Curator na het beëindigen van zijn INSOLAD lidmaatschap, is het Panel 

niet bevoegd om hierover te oordelen. 

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot toetsing ex artikel 4 

lid 5 van het Toetsingsreglement. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 15 juni 2018) 



 


