
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2018, 14 

Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

de curator. Verzoekster heeft op verzoek op [ … ] het formulier “Toetsingsverzoek” ingediend. De 

curator heeft daartoe uitgenodigd op [ … ] een reactie ingediend.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

De tegen de curator geformuleerde klachten hebben betrekking op het faillissement van [ … ], dat 

op [ … ] is uitgesproken met aanstelling van de curator als zodanig. Het faillissement is op [ … ] 

opgeheven.  

 

Verzoekster verwijt de curator dat hij zich niet integer heeft gedragen, zich niet heeft laten leiden 

door de belangen van de boedel en de belangen van Verzoekster, welke belangen hij zich mede zou 

hebben moeten aantrekken, maar alleen door de financiële belangen van zijn kantoor. Daarnaast 

zou hij zijn werkzaamheden niet zorgvuldig, vakkundig en doelmatig hebben uitgevoerd en zich 

onbetamelijk hebben gedragen, zulks doordat hij: 

1. zich niet vooraf behoorlijk van de feitelijke gang van zaken in de gefailleerde vennootschap en de 

verschillende verhoudingen tussen betrokken personen, met name de bemoeienissen van 

Verzoekster, op de hoogte heeft gesteld en op basis van een onzorgvuldig uitgevoerd onderzoek 

een procedure tegen Verzoekster is gestart;  

2. ook in de gevoerde procedures onzorgvuldig heeft gehandeld en met name - ondanks dat de 

advocaat van Verzoekster hem van te voren had gewaarschuwd dat de curator kansloos is in de 

appelprocedure - de executie van het vonnis in eerste instantie is gestart en Verzoekster heeft 

gedwongen aanzienlijke bedragen te betalen;  

3.  weigert de proceskosten en het reeds verschuldigd betaalde te betalen en het doet voorkomen 

alsof hij - op initiatief van een cassatieadvocaat - cassatieberoep overweegt, terwijl evident is dat 

dat kansloos is;  

4.  zich verzet tegen door Verzoekster gevraagd herstel van het arrest van het Hof, dat kennelijk 

over het hoofd heeft gezien dat door Verzoekster (tot tweemaal toe) gevraagd werd om een 

veroordeling tot terugbetaling van het op grond van het in eerste instantie gewezen vonnis 

onverschuldigd betaalde; daardoor moet Verzoekster - nu de curator weigert te betalen - kosten 

maken om een aparte executoriale titel te halen ter zake de terugbetaling van de sub 3 betaalde 

bedragen;  

5.  niet of pas laat reageert op vragen en/of sommaties aan de zijde van Verzoekster.  

 

Reactie en toelichting van de curator: 

De curator heeft primair aangevoerd dat hij voor zijn optreden als curator onder toezicht van de 

rechter-commissaris staat. Verzoekster had zich tot de rechter-commissaris in dit faillissement 

moeten wenden. Zij is bij de opheffingszitting aanwezig geweest. De rechter-commissaris heeft haar 



uitgelegd hoe een faillissement moet worden afgewikkeld. Tevens heeft zij een klacht ingediend bij 

de Deken. Vervolgens heeft Verzoekster de curator persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de door 

haar gestelde schade en heeft zij via haar advocaat een procedure bij de civiele rechter 

aangekondigd. De curator meent dat Verzoekster op basis hiervan niet-ontvankelijk verklaard dient 

te worden. 

 

De curator heeft de klachten van Verzoekster voorts inhoudelijk gemotiveerd weersproken. Hij is van 

mening dat de klachten ongegrond dienen te worden verklaard.  

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Tussen Verzoekster en curator is op [ … ] door de rechtbank [ … ] vonnis gewezen, waarbij de 

rechtbank (onder meer) Verzoekster heeft veroordeeld tot betaling van een bedrag van [ … ] aan de 

curator. De curator is overgegaan tot executie van het vonnis door middel van het leggen van 

loonbeslag. De Verzoekster heeft daarmee het bedrag waartoe zij in eerste aanleg werd veroordeeld 

betaald aan de faillissementsboedel. Bij arrest van het Gerechtshof [ … ] van [ … ] is het voornoemde 

vonnis van de rechtbank vernietigd en is de vordering van de curator tegen Verzoekster alsnog 

afgewezen onder veroordeling van de curator van de proceskosten in beide instanties. 

 

Het faillissement is op [ … ] opgeheven bij gebrek aan baten. Verzoekster is bij de opheffingszitting 

persoonlijk aanwezig geweest. 

 

Verzoekster heeft een - naar het Panel aanneemt - gelijkluidende klacht ingediend bij de Deken. In 

het toetsingsverzoek heeft Verzoekster naar aanleiding van de vraag of er met betrekking tot het 

door haar ingediende toetsingsverzoek door haar reeds andere maatregelen zijn getroffen 

geantwoord dat zij een klacht heeft ingediend bij de Orde van Advocaten. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

De onderdelen 1, 2 en 5 zien op gedragingen van de curator die meer dan een jaar geleden zijn 

verricht. Daarnaast is Verzoekster in de gelegenheid geweest de klachten voor te leggen aan de 

rechter-commissaris die toezicht houdt op het faillissement, onder meer bij gelegenheid van de 

zitting waarbij de opheffing van het faillissement is behandeld.  

 

Onderdeel 3, dat ziet op de weigering van de curator om proceskosten en het reeds geëxecuteerde 

bedrag terug te betalen, is naar het oordeel van het Panel bij uitstek een aangelegenheid die 

Verzoekster bij gelegenheid van de opheffingszitting aan de orde had kunnen stellen en naar het 

Panel aanneemt – afgaande op hetgeen de curator dienaangaande [ … ] heeft aangevoerd – feitelijk 

ook aan de orde heeft gesteld. Dat geldt eveneens voor het in onderdeel 4 gestelde verzet van de 

curator tegen het door Verzoekster gevraagde herstel van de kennelijke misslag van het Hof om te 

beslissen op de vordering tot restitutie van hetgeen op grond van het vonnis in prima reeds was 

voldaan. Ook deze grief acht het Panel bij uitstek een aangelegenheid die Verzoekster reeds eerder 

onder de aandacht van de rechter-commissaris had kunnen brengen (en mogelijk ook reeds onder 

de aandacht heeft gebracht bij de opheffingszitting).  

 



Hier komt bij dat Verzoekster ter zake de thans voorgelegde grieven kennelijk ook reeds een klacht 

heeft ingediend bij de Deken in het kader van het voor de curator als advocaat geldende tuchtrecht. 

Uit het toetsingsverzoek blijkt niet of en met welk resultaat de Deken zich inhoudelijk reeds over 

deze klachten heeft uitgelaten. 

 

Het Panel kan Verzoekster niet-ontvankelijk verklaren en het verzoek zonder nader onderzoek afdoen 

indien de gedraging meer dan een jaar voor 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 (zoals 

de Deken van de Orde van Advocaten of de toezichthoudende rechter-commissaris in 

faillissementen). 

 

Het Panel is gezien het bovenstaande van oordeel dat Verzoekster niet-ontvankelijk is in haar 

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

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek tot toetsing ex artikel 

4 lid 5 van het Toetsingsreglement. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 7 december 2018) 

 


