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Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

de curator. 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 de faillissementen van [ … ]. [ … ] 

is op [ … ] failliet verklaard, [ … ] is op [ … ] failliet verklaard en [ … ] is op [ … ] failliet verklaard 

met aanstelling van de curator als zodanig. 

 

Verzoeker is van mening dat de curator in zijn hoedanigheid als curator: 

1. onrechtmatig heeft gehandeld; 

2. ernstig tekort is geschoten jegens belanghebbenden, inclusief Verzoeker, personeel en 

potentiële kopers heeft gedupeerd; 

3. niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht en inspanningsverplichting jegens crediteuren; 

4. onprofessioneel en onzorgvuldig heeft gehandeld. 

De toelichting komt hierna aan de orde voor zover relevant. 

 

Reactie en toelichting van de curator: 

De curator heeft aangegeven dat Verzoeker de klachten reeds heeft voorgelegd aan de rechtbank in 

het kader van een verzoek ontslag curator alsmede aan de rechter-commissaris. Nadat de rechtbank 

het verzoek heeft afgewezen, heeft Verzoeker de rechter-commissaris benaderd, die eveneens de 

klachten van Verzoeker van de hand wees. Verder heeft Verzoeker een gelijkluidend beklag gedaan 

bij de Orde van Advocaten. De behandeling daarvan is nog gaande en een reactie van de Orde van 

Advocaten wordt in [ … ] dan wel [ … ] verwacht. Het bovenstaande laat volgens de curator zien dat 

Verzoeker zijn klachten reeds heeft voorgelegd aan een toezichthoudende instantie en een 

rechtsprekende instantie en dat in beide instanties de klachten van de hand zijn gewezen althans 

niet als terecht zijn beschouwd. De curator meent dat Verzoeker op basis hiervan niet-ontvankelijk 

verklaard dient te worden. 

 

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

mening dat de klachten van Verzoeker op materiële gronden dienen te worden afgewezen. 

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Verzoeker heeft bij e-mailbericht van [ … ] een verzoek ingediend bij de rechtbank tot ontslag van 

de curator. Dat verzoek bevat gelijkluidende klachten als in deze toetsingsprocedure aan de orde. 

De curator heeft bij brief van [ … ] gemotiveerd gereageerd op het verzoek. Bij beschikking van [ … ] 

heeft de rechtbank het verzoek van Verzoeker tot ontslag afgewezen.  

 



Bij e-mailberichten van [ … ] heeft Verzoeker gelijkluidende klachten ingediend bij de rechter-

commissaris. De curator heeft inhoudelijk gereageerd. De rechter-commissaris heeft bij bericht van 

[ … ] aan de curator bericht het functioneren van de curator onder de loep te hebben genomen en 

te hebben geconcludeerd dat de curator niet fout of laakbaar heeft gehandeld.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

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

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. Nu de klachten van Verzoeker door hem al zijn voorgelegd aan en inhoudelijk zijn 

beoordeeld door zowel de rechtbank als de rechter-commissaris en Verzoeker ook nog een klacht 

heeft ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten zal het Panel de zaak niet inhoudelijk 

beoordelen. 

 

Het Panel is gezien het bovenstaande van oordeel dat Verzoeker 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 21 december 2018) 

 


