
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2018, 12 

Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

de curator (INSOLAD-lid), zijn kantoor en enkele van zijn kantoorgenoten. In aanvulling daarop heeft 

verzoeker op [ … ] een e-mail gestuurd. De curator heeft daartoe uitgenodigd op [ … ] een reactie 

ingediend.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

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

de curator (en zijn kantoorgenoten) dat deze zich agressief, onzakelijk, onheus en intimiderend heeft 

(hebben) opgesteld bij de afwikkeling van het faillissement.  

 

Reactie en toelichting van de curator: 

De curator heeft aangegeven dat de klachten (ook) door verzoeker zijn voorgelegd aan de rechter-

commissaris en heeft zijn reactie op de klachten aan de rechter-commissaris overgelegd, evenals de 

beslissing van de rechter-commissaris.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Voorop staat dat aan de Toetsingscommissie Insolad slechts toetsingsverzoeken kunnen worden 

voorgelegd die zien op de gedragingen van Insolad-leden in hun hoedanigheid van, voor zover hier 

van belang, curator. 

Het panel kan verzoeker bovendien niet-ontvankelijk verklaren op grond van artikel 4 lid 5 van het 

Toetsingsreglement en het verzoek zonder nader onderzoek afdoen, indien zich een of meerdere van 

de volgende omstandigheden voordoen: 

- de gedraging heeft meer dan een jaar voor indiening van het verzoek plaatsgevonden; 

- de gedraging is ter beoordeling voorgelegd aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instantie; 

- de gedraging is meer geëigend om aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instantie te worden voorgelegd; 

- de gedraging is kennelijk onaannemelijk; 

- de gedraging levert kennelijk geen strijd op met de toetsingscriteria. 

 

Voor zover de klachten zich richten tegen de kantoorgenoten van de curator, is verzoeker niet-

ontvankelijk in zijn verzoek omdat niet is gebleken dat deze kantoorgenoten (aspirant-)INSOLAD 

leden zijn. Ook is verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek voorzover dat zich richt tegen het 

kantoor van de curator: het kantoor kan als zodanig geen lid van Insolad zijn of als curator 

gedragingen verrichten. 

De klachten omtrent de gedragingen van de curator zelf zijn reeds beoordeeld en afgewezen door de 

rechter-commissaris, zijnde een andere toezichthoudende of rechtsprekende instantie als bedoeld in 



artikel 4 lid 5 van het Toetsingsreglement, zodat verzoeker ook in zoverre niet-ontvankelijk is in zijn 

verzoek. 

 

Het panel kan tot dit oordeel komen zonder dat nader onderzoek nodig is.  

 

Beslissing: 

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

lid 5 van het Toetsingsreglement. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 9 juli 2018) 

 


