
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2019/11 

Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

Op [ … ] heeft mr. [ … ] namens Verzoeker een toetsingsverzoek (verder: het “Toetsingsverzoek”) 

ingediend dat betrekking heeft op gedragingen van de Curator. De Curator heeft bij brieven van [ … 

] gereageerd op het Toetsingsverzoek.  

 

Op [ … ] heeft in Utrecht een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Verzoeker is 

vertegenwoordigd door mrs. [ … ]. Verzoeker zelf was niet aanwezig. De curator is vergezeld door 

zijn kantoorgenoot mr. [ … ]. 

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

De Curator is aangesteld als curator in het faillissement van [ … ] (hierna: “[ … ]”). [ … ] leverde 

goederen aan [ … ]. [ … ] vindt dat de kwaliteit van de geleverde goederen niet goed was. Er is een 

geschil tussen [ … ] en [ … ] ontstaan. Verzoeker is de bestuurder van [ … ].  

 

De Curator is een procedure gestart tegen [ ... ] en haar bestuurder Verzoeker. De rechtbank heeft 

de vorderingen van de Curator afgewezen. De Curator is in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof 

heeft de vordering van de Curator tegen [ ... ] toegewezen en de vordering tegen Verzoeker 

afgewezen. [ ... ] is in cassatie gegaan tegen dit arrest. De Curator heeft in de tussentijd het 

faillissement van [ ... ] aangevraagd. De rechtbank heeft het faillissementsverzoek in eerste aanleg 

afgewezen. Het gerechtshof heeft [ ... ] vervolgens failliet verklaard. De Hoge Raad heeft het 

cassatieberoep daartegen afgewezen. De procedure tussen [ ... ] en [ ... ] over de vermeende 

vordering van [ ... ] op [ ... ] (in cassatie) is geschorst vanwege het faillissement.  

 

De Curator heeft voorts een tuchtklacht ingediend tegen een accountant die in het kader van het 

verweer tegen het faillissementsverzoek een verklaring had afgelegd. Die tuchtklacht is grotendeels 

gegrond verklaard.  

 

Verzoeker beklaagt zich er kortgezegd over dat de Curator zich onwelwillend heeft opgesteld in deze 

kwestie. De Curator vindt dat Verzoeker niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard in zijn 

Toetsingsverzoek. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Verzoeker is tijdens de mondelinge behandeling niet verschenen, waarbij Verzoeker de dag voor de 

mondelinge behandeling heeft aangegeven niet aanwezig te zullen zijn. In beginsel verwacht de 

Toetsingscommissie dat een Verzoeker bij de behandeling van zijn verzoek aanwezig is. Nu Verzoeker 

zich kort voor de behandeling van het verzoek heeft afgemeld, zonder opgave van een gegronde 

reden, ziet de Toetsingscommissie geen aanleiding om behandeling van het verzoek aan te houden. 

Verzoeker was bij de behandeling vertegenwoordigd door twee advocaten. Voor de 



Toetsingscommissie is van groot belang dat de mondelinge behandeling in aanwezigheid van partijen 

kan plaatsvinden, opdat er een nuttige gedachtenwisseling ten overstaan van de Toetsingscommissie 

kan plaatsvinden. De Toetsingscommissie zal aan het niet-verschijnen van Verzoeker zonder goede 

reden de gevolgen verbinden die zij geraden acht.  

 

Indien en voor zover het Toetsingsverzoek ziet op het feit dat Verzoeker ook in persoon is 

gedagvaard, zal de Toetsingscommissie Verzoeker niet-ontvankelijk verklaren omdat meer dan één 

jaar is verstreken sinds de onherroepelijke uitspraak van het gerechtshof. Overigens is hierover niet 

geklaagd in het Toetsingsverzoek.  

 

De Curator heeft aangegeven dat Verzoeker niet-ontvankelijk zou dienen te worden verklaard in zijn 

verzoek omdat hij de klacht indient in zijn hoedanigheid van bestuurder van het (failliete) [ ... ]. De 

Toetsingscommissie volgt de Curator niet in dit verweer. Een bestuurder van een (failliete) 

vennootschap die als debiteur van de gefailleerde vennootschap klaagt over de curator, kan in 

beginsel beschouwd worden als belanghebbende in de zin van artikel 2 lid 2 van het Reglement 

Toetsingscommissie INSOLAD. In casu is sprake van een “overige betrokkene” als bedoeld in de 

Memorie van Toelichting Reglement Toetsingscommissie INSOLAD. 

 

Voor zover het Toetsingsverzoek ziet op de (juridische) inhoud van de eventuele vorderingen van de 

Curator is het naar het oordeel van de Toetsingscommissie meer geëigend om voor te worden gelegd 

aan de civiele rechter of de Accountantskamer.  

 

Voor zover het Toetsingsverzoek ziet op de naar het oordeel van Verzoeker onwelwillende houding - 

het niet schikken en in plaats daarvan procederen - van de Curator dient deze gedraging naar het 

oordeel van de Toetsingscommissie primair te worden voorgelegd aan de rechter-commissaris. Van 

de rechter-commissaris zal de Curator immers toestemming hebben verkregen om te procederen. 

Verzoeker heeft tijdens de mondelinge behandeling geen goede reden gegeven waarom dat niet is 

gedaan. De Toetsingscommissie zal ook om deze reden Verzoeker niet-ontvankelijk verklaren in zijn 

Toetsingsverzoek. Overigens is het mogelijk dat de Toetsingscommissie hier een andere beslissing 

over had genomen in geval zou zijn gebleken dat de door de Curator geëntameerde procedures bij 

voorbaat kansloos waren. Gezien de uitkomst van de procedures is daarvan in casu geen sprake. 

 

Ten slotte is van belang dat de vorderingen van de Curator jegens [ ... ] door de civiele rechter en 

de klacht over de accountant bij de Accountantskamer grotendeels zijn toegewezen. Daaruit volgt 

dat de Curator geen bij voorbaat kansloze procedures is gestart. Hieruit volgt dat de gestelde 

gedragingen – de vermeende onwelwillende opstelling – kennelijk geen strijd oplevert met de 

Toetsingscriteria. 

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 9 augustus 2019) 

 


