
Uitspraak Toetsingscommissie INSOLAD 

 

2019/5 

Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

het INSOLAD-lid (verder: de Curator). Verzoeker heeft op [ … ] aanvullingen op het toetsingsverzoek 

ingediend. De Curator heeft daartoe uitgenodigd op [ … ] een reactie ingediend. Op [ … ] heeft 

Verzoeker op verzoek van de Toetsingscommissie een reactie ingediend. Op [ … ] heeft in Utrecht 

een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Verzoeker is daarbij in persoon verschenen. De 

Curator is vergezeld door [ … ].  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

De gedraging waarvan toetsing wordt verzocht bestaat uit de woorden die de Curator over Verzoeker 

heeft gebruikt in een telefoongesprek met een derde. De woorden zijn naar het oordeel van 

Verzoeker discriminerend van aard en hebben Verzoeker gekrenkt. Verzoeker was bestuurder van 

de gefailleerde vennootschap. Hij heeft een hindoestaanse achtergrond. In een telefoongesprek dat 

plaatsvond een week na het uitspreken van het faillissement heeft de Curator opmerkingen gemaakt 

over Verzoeker en over een veronderstelde hindoestaanse volksaard die volgens Verzoeker 

discriminerend zijn.   

 

Aanvullend wordt toetsing verzocht van de gedragingen van de Curator rond de door Verzoeker 

beoogde doorstart. De Curator heeft in het faillissement een hoogmoedige houding aangenomen en 

is niet transparant geweest in zijn aanpak noch in zijn ontvankelijkheid voor een doorstart: de 

Curator heeft vanaf de aanvang (daags na het faillissement) gedreigd met 

bestuurdersaansprakelijkheid, heeft het personeel niet toegesproken, heeft een ongefundeerde 

vraagprijs neergelegd in reactie op een aanbod, en heeft niet rechtstreeks met Verzoeker als 

bestuurder contact onderhouden, aldus Verzoeker. 

 
Reactie en toelichting van de Curator: 

De Curator meent dat het verzoek niet-ontvankelijk is. De gedraging omtrent de uitlatingen is al aan 

de orde geweest bij de rechter-commissaris en de rechtbank in het kader van het verzoek tot ontslag. 

Bij de behandeling van het aanvullende verzoek heeft Verzoeker geen belang meer. 

 

Inhoudelijk stelt de Curator dat zijn uitlatingen niet als racistisch kunnen worden bestempeld. De 

Curator kan zijn woorden niet uitleggen in het geval zijn toehoorder, niet zijnde Verzoeker, niet kan 

uitleggen ‘waar de schoen wringt’. De woorden moeten in de context van het faillissement en de 

gesprekken over een doorstart worden gezien. Verzoeker heeft buiten de Curator om geklaagd bij 

de rechtbank, en zonder toelichting waarom de woorden racistisch zouden zijn kan de Curator zich 

niet verweren.  

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 



Nadat het faillissement op [ … ] was uitgesproken heeft de Curator de onderneming van de failliet 

(een groothandel in [ … ] voedingsmiddelen) bezocht. De Curator heeft besloten de onderneming 

tijdelijk voort te zetten. De Curator heeft daarbij twijfels geuit over de behoorlijkheid van het bestuur 

in relatie tot de door hem aangetroffen boekhouding. Er is tussen Curator en Verzoeker gesproken 

over de wens van Verzoeker tot een doorstart. De Curator heeft een (indicatie voor) een vraagprijs 

geformuleerd die gebaseerd was op uitlatingen van of namens Verzoeker.  

 

Op dinsdag [ … ] heeft de Curator een telefoongesprek gevoerd met een collega (boekhouder) van 

Verzoeker waarin is gesproken over een doorstart. De Curator heeft daarbij aan die collega woordelijk 

gezegd: 

´In het verleden is al gebleken dat de (Verzoeker, griffier) niet de beste bestuurder is 
en dat ie, dat ie daar een beetje gewoon op zijn…een beetje in zijn eigen cultuur dat 
doet om dat zo even te zeggen. Daar is tijd een minder belangrijk factor. Ehmm, ehmm, 
naarmate je meer in het zuiden van de wereld komt is tijd een andere factor. Dat meen 

ik heel serieus. Wij zijn zo strikt dat we door te vroeg en te laat dat we daar 
consequenties aan verbonden, aan verbinden. Iemand die de Indiase of Surinaamse 

achtergrond heeft die denkt helemaal niet in tijd in dit leven. Die denkt in reïncarnatie 
termen, dat is veel langer en later en dat is dit zo belangrijk allemaal niet. Dat geloof ik 
ook wel, geloof ik ook in alleen daar botsen dan onze culturen een beetje´.  

De collega heeft deze woorden (heimelijk) opgenomen en laten horen aan Verzoeker. 

Verzoeker heeft hierover geklaagd bij de rechtbank en daarbij het ontslag gevraagd van de 

Curator. Na partijen mondeling te hebben gehoord heeft de rechtbank bij beschikking van [ … 

] de Curator ontslagen vanwege de vaststelling dat sprake is van onwerkbare situatie tussen 

Curator en Verzoeker. 

 

De Curator heeft bij gelegenheid van deze procedure erkend zich in ongelukkige bewoordingen 

te hebben uitgelaten en in de mondelinge behandeling zijn excuses aangeboden.   

 

De Curator is vervolgens opgevolgd door een andere curator.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Het Panel ziet geen reden Verzoeker niet-ontvankelijkheid te verklaren. De rechtbank heeft wel 

geoordeeld over het verzoek tot ontslag van de Curator naar aanleiding van de uitingen van de 

Curator, maar heeft zich in de uitspraak beperkt tot de vaststelling dat een onwerkbare situatie was 

ontstaan. De rechtbank heeft geen oordeel gegeven over de uitingen zelf.  

 

Het deel van het verzoek dat ziet op de bestreden bewoordingen van de Curator is gegrond. De 

Curator heeft door de bewoordingen in het bewuste telefoongesprek te hanteren de grenzen van het 

betamelijke overschreden. De Curator had de bewoordingen niet moeten gebruiken. Verzoeker voelt 

zich door de bewoordingen beledigd en gekrenkt. Het Panel stelt vast dat de bewoordingen weliswaar 

niet als racistisch of discriminerend bedoeld zijn noch opzettelijk beledigend zijn. En de Curator heeft, 

zo blijkt uit de beschikking van de rechtbank waarbij hij als zodanig werd ontslagen, zijn excuses 

aangeboden. Maar dit laat onverlet dat de Curator had moeten weten dat de gekozen woorden door 

Verzoeker als beledigend en krenkend hadden kunnen worden opgevat nu deze een verband leggen 



tussen de culturele achtergrond van Verzoeker en zijn kwaliteiten als bestuurder, en daar geen 

relevant te respecteren belang mee is gediend.   

 

Het aanvullende deel van het toetsingsverzoek dat ziet op de transparantie is ongegrond. Dit deel 

werd ingediend nadat Verzoeker al had geklaagd over de hiervoor geciteerde bewoordingen en is 

onvoldoende onderbouwd. Uit het dossier noch uit het ter zitting besprokene kan worden vastgesteld 

dat de Curator onvoldoende transparant zou zijn opgetreden. De door hem gestelde vragen en wijze 

van optreden zijn passend binnen de bestaande Praktijkregels. 

 

Beslissing: 

Het verzoek tot toetsing is deels gegrond, namelijk voor zover het ziet op de door de Curator 

gebruikte bewoordingen over Verzoeker. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 5 april 2019) 

 


