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2019/12 

Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

de Curator. Verzoeker heeft op [ … ] aanvullende stukken ingediend. De Curator heeft op [ … ] 

reacties ingediend.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoeker is op [ … ] in staat van faillissement verklaard met aanstelling van de Curator als zodanig.  

 

Verzoeker maakt de Curator een aantal verwijten, waaronder dat hij: 

- niet onafhankelijk en integer heeft gehandeld; 

- in strijd heeft gehandeld met belangen van de boedel; 

- niet objectief heeft gehandeld; 

- zijn werkzaamheden niet zorgvuldig, vakmatig en doelmatig heeft uitgevoerd; 

- niet inhoudelijk reageert op stellingen van Verzoeker; 

- niet de waarheid heeft gesproken; 

- gelden van de boedelrekening heeft verduisterd. 

 

Ter onderbouwing van deze verwijten verwijst Verzoeker naar stukken die door Verzoeker zijn 

ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten in [ … ] in een klacht d.d. [ … ]. 

 

Veel van de verwijten lijken terug te voeren op de handelwijze van (vertegenwoordigers van) de 

Curator in [ … ] in procedures die vanaf [ … ] door de Curator (en [ … ]) aldaar tegen Verzoeker zijn 

aangespannen, onder meer in verband met beweerde overdracht van activa uit de boedel van 

Verzoeker aan [ … ] rechtspersonen en trusts. In [ … ] heeft Verzoeker een week gevangen gezeten 

op basis van een uitspraak in één van deze procedures. Een [ … ] rechtbank ([ … ]) heeft op [ … ] 

geoordeeld dat, op procedurele gronden, voor deze gevangenneming onvoldoende grond bestond.  

 

Verder bestrijdt Verzoeker de rechtsgeldigheid van zijn faillissement, de (hoogte van de) schulden in 

dat faillissement en – zo lijkt het – de rechtsgeldigheid c.q. gerechtvaardigdheid van alle acties die 

de Curator heeft verricht in het kader van het faillissement. 

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

De Curator heeft verzocht om Verzoeker niet-ontvankelijk te verklaren in verband met artikel 4 lid 5 

van het Toetsingsreglement, waarbij de Curator er op heeft gewezen dat de klachten ook door 

Verzoeker zijn ingediend bij de rechter-commissaris (in een verzoek ex artikel 69 Faillissementswet) 

en de Deken van de Orde van Advocaten in [ … ]. Eerstgenoemde heeft de klachten ongegrond 

verklaard in verband met het feit dat deze zien op een persoonlijk belang van gefailleerde. Op de 

klacht bij de Orde van Advocaten is nog geen uitspraak gedaan. De Curator heeft voorts verwezen 



naar zijn reactie op voornoemd verzoek en klacht. Daaruit blijkt – onder meer – dat hij zich op het 

standpunt stelt dat: 

a. de gewraakte gevangenneming heeft plaatsgevonden op basis van een (mondeling) afgegeven 

toestemming die – ook nadat deze schriftelijk is vastgelegd – voor meerderlei uitleg vatbaar was; 

b. hij niet persoonlijk bij (de besluitvorming omtrent en uitvoering van) de gevangenneming 

betrokken is geweest, maar dat deze heeft plaatsgevonden op instructie van de door de Curator 

in [ … ] ingeschakelde advocaat en deurwaarder, welke inmiddels zijn vervangen. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Het Panel kan Verzoeker 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: 

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

b. de gedraging is ter beoordeling voorgelegd aan een andere (toezichthoudende of 

rechtsprekende) instantie; 

c. de gedraging is meer geëindigd om aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instantie te worden voorgelegd; 

d. de gedraging is kennelijk onaannemelijk; 

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

 

Voor wat betreft de gevangenneming, stelt het Panel vast dat zich de omstandigheden als bedoeld 

onder artikel 4 lid 5 van het Toetsingsreglement, sub a., b. en c. voordoen. De gevangenneming 

heeft plaats gevonden in [ … ] en derhalve meer dan een jaar voor de indiening van het onderhavige 

toetsingsverzoek. Het toetsingsverzoek ziet bovendien op gedragingen die reeds zijn voorgelegd aan 

de rechter-commissaris en de Orde van Advocaten en waarover bovendien reeds door de [ … ] 

rechtbank ([ … ]) recht is gesproken.  

 

De overige verwijten zijn, voor zover deze al binnen een jaar voor indiening van het onderhavige 

verzoek hebben plaatsgevonden, door Verzoeker niet of onvoldoende onderbouwd en zijn daarmee 

kennelijk onaannemelijk. Het Panel verwijst daarbij naar de afdoeningsgrond van artikel 4 lid 5 van 

het Toetsingsreglement sub d.  

 

Beslissing: 

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

lid 5 van het Toetsingsreglement. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 3 oktober 2019) 

 


