
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2018, 4 

Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

het INSOLAD-lid (verder: de “Curator”). De Curator heeft, daartoe uitgenodigd, op [ … ] een reactie 

ingediend.  

 

In het toetsingsverzoek heeft Verzoeker de gedragingen waarover hij zich beklaagd omschreven als: 

“ - Ordner heeft gekregen van stukken, maar heeft niets gedaan 

- Verkeerd advies [ … ] , en [ … ] inhoudelijk. U had toevoeging moeten krijgen, 3 jaar lijntje 

gehouden, inkomen gehalveerd. 

- Inkomen, kritiek uitgavenpatroon, terwijl deze nihil was, beslagen moeten leggen op [ … ] .” 

 

In een op [ … ] door de Toetsingscommissie ontvangen brief heeft Verzoeker dit aangevuld met:  

“De curator [ … ] is in beeld gekomen nadat [ … ] in staat van faillissement werd verklaard. Hij heeft 

de belangen niet goed waargenomen waardoor [ … ] werd benadeeld in financieel opzicht. Hij heeft 

nimmer een woord gerept over een mogelijkheid om mij te laten procederen op basis van een 

toevoeging, waar wel een mogelijkheid voor was. Alle procedures die zijn gevoerd zijn op basis van 

een betalende cliënt geweest. [ … ] heeft hierdoor aanzienlijke schade geleden. De schade wordt 

begroot op [ …] met name tot stand gekomen door de zaak tegen [ … ] . Tijdens deze zaak heeft de 

curator mij foutief geadviseerd.” 

 

Daarnaast heeft Verzoeker in diezelfde brief aangegeven dat de benodigde stukken bij een 

briefwisseling bekend werden verondersteld. De toetsingscommissie heeft bij brief van [ … ] aan 

Verzoeker laten weten niet bekend te zijn met de stukken waarnaar is verwezen. Deze stukken zijn 

daarna niet aan de toetsingscommissie verstrekt.  

 

Ten behoeve van de mondelinge behandeling zijn de faillissementsverslagen opgevraagd bij de 

Curator. De door de Curator bij brief d.d. [ … ] toegezonden verslagen 1 tot en met 9 zijn aan het 

dossier toegevoegd. Bij e-mailbericht d.d. [ … ] heeft de Curator laten weten geen aanleiding te zien 

de mondelinge behandeling bij te wonen. 

 

Op [ … ] heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig Verzoeker en de 

heer [ … ], een kennis van Verzoeker. De Curator was niet aanwezig. Tijdens de mondelinge 

behandeling heeft Verzoeker de klachten met betrekking tot het niet wijzen op de mogelijkheid van 

een toevoeging, de kwestie [ … ] en de wijze van bejegening met betrekking tot inkomsten- en 

uitgavenpatroon ingetrokken.  

 

Tijdens de mondelinge behandeling is Verzoeker in de gelegenheid gesteld het toetsingsverzoek 

nader te onderbouwen. Verzoeker heeft bij deze toelichting gesteld dat informatie beschikbaar is 



waaruit het beklaagde handelen van de curator zou blijken. De Toetsingscommissie heeft evenwel 

tijdens de mondelinge behandeling geen kennis van deze informatie kunnen nemen en daardoor het 

handelen van de curator in het licht van de aangevoerde klachten niet op al zijn merites kunnen 

beoordelen. De Toetsingscommissie heeft daarop besloten om Verzoeker nog tot uiterlijk [ … ] te 

geven om nadere informatie te verstrekken. Bij brief van [ … ] heeft de Toetsingscommissie dit aan 

Verzoeker bevestigd en omschreven als volgt:  

 

“De Toetsingscommissie wil graag een duidelijke toelichting ontvangen, met de relevante 

onderliggende stukken waaruit uw stellingen blijken, waaruit blijkt welke gedragingen van [ … ] wat 

u betreft onjuist zijn geweest en waarom deze gedragingen onjuist zijn geweest.  

  

Daarbij verzoek ik u conform de gemaakte afspraak in te gaan op de kwestie [ … ]  en de kwestie [ 

… ].  Van beide kwesties verneemt de Toetsingscommissie in ieder geval graag concreet: 

- Wie - u in privé of [ … ]  - had een vordering op welke partij(en)?  

- Op grond waarvan?  

- Hoe is [ … ] daarover door u geïnformeerd?  

- Wat heeft [ … ] volgens u in deze kwestie verkeerd gedaan?” 

 

Bij brief d.d. [ … ], door de Toetsingscommissie ontvangen op [ … ], heeft Verzoeker om nader uitstel 

verzocht. De Toetsingscommissie heeft dat verzoek afgewezen, omdat tijdens de mondelinge 

behandeling is aangegeven dat [ … ] een uiterste datum zou zijn voor het aanleveren van de 

duidelijke toelichting met relevante onderliggende stukken.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

De Toetsingscommissie oordeelt dat onvoldoende duidelijk is geworden dat de gestelde gedragingen 

hebben plaatsgevonden en dat de klachten tegen de gedragingen onvoldoende zijn onderbouwd. 

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart het toetsingsverzoek derhalve ongegrond.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 13 februari 2018) 

 


