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2020/2 
Zonder mondelinge behandeling. 
 
De procedure: 
Op [ … ] heeft Verzoeker een toetsingsverzoek ingediend dat betrekking heeft op gedragingen 
van de Curator. De Curator heeft op [ … ] een reactie ingediend.  
 
Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 
Verzoeker heeft een lening verstrekt aan de besloten vennootschap [ … ] (de “Vennootschap”). 
De Vennootschap is op [ … ] in staat van faillissement verklaard op aanvraag van Verzoeker 
met aanstelling van de Curator als zodanig. Verzoeker is van mening dat het bestuur van de 
Vennootschap aansprakelijk is voor het gehele tekort in het faillissement en wil dat de Curator 
ter zake een vordering instelt. De Curator heeft dit geweigerd en Verzoeker is van mening dat 
de Curator daarmee ten onrechte nalaat de maatregelen te treffen die tot betaling van de 
vordering van Verzoeker (kunnen) leiden. Volgens Verzoeker heeft de Curator daarbij 
bovendien onjuiste en onvolledige informatie verstrekt aan derden.  
 
Reactie en toelichting van de Curator: 
De Curator is van mening dat Verzoeker niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, in 
verband met het feit dat – geparafraseerd weergegeven - de stellingen van Verzoeker al zijn, 
dan wel worden, beoordeeld in het kader van een tweetal verzoeken tot ontslag van de 
Curator en een klachtprocedure bij de Orde van Advocaten.  
 
Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 
Uit de als bijlage [ … ] bij het toetsingsverzoek overgelegde beschikking van de Rechtbank [ … 
] d.d. [ … ], blijkt dat Verzoeker zich tot twee keer toe tot de Rechtbank heeft gewend met een 
verzoek tot ontslag van de Curator. De eerste keer is dit gebeurd in [ … ]; blijkens voornoemde 
beschikking berustte ook het verzoek uit [ … ] op de stellingname dat de Curator ten onrechte 
niet tot aansprakelijkstelling is overgegaan. De Rechtbank heeft beide verzoeken inhoudelijk 
behandeld en afgewezen. Uit de stukken blijkt voorts dat ook de rechter-commissaris zich over 
de kwestie heeft uitgelaten naar aanleiding van klachten van Verzoeker. 
 
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. 
 



Het Panel stelt vast dat de gedragingen (veel) meer dan een jaar voor indiening van het 
verzoek hebben plaatsgevonden en dat deze reeds ter beoordeling zijn voorgelegd aan andere 
toezichthoudende en rechtsprekende instanties. Uit meergenoemde beschikking van [ … ] 
blijkt dat de Rechtbank daarin heeft beoordeeld of er redenen zijn om de Curator te ontslaan 
en in dat kader heeft de Rechtbank – tot twee keer toe – de informatie meegewogen die 
Verzoeker zelf aan de Rechtbank heeft gepresenteerd.  
 
Beslissing: 
De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot toetsing ex 
artikel 4 lid 5 van het Toetsingsreglement. 
(Toetsingscommissie INSOLAD 6 maart 2020) 
 


