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Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

de Curator. De Toetsingscommissie heeft de Curator in de gelegenheid gesteld op (de 

ontvankelijkheid van) het toetsingsverzoek te reageren. De Curator heeft op [ … ] gereageerd.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Dit toetsingsverzoek betreft het volgende. [ … ] (hierna: “Curanda”), de onderneming van Verzoeker, 

is in [ … ] in staat van faillissement verklaard waarbij de Curator is aangesteld als curator. Het 

toetsingsverzoek van Verzoeker bevat drie onderdelen:  

a) De Curator heeft in [ … ] een schikking getroffen in verband met een aansprakelijkheid van een 

derde in verband met een aanvaring in [ … ] waardoor een schip is gezonken. De 

Toetsingscommissie begrijpt uit het Toetsingsverzoek dat Verzoeker vindt dat de Curator inzage 

in onderliggende stukken zou moeten geven en dat Verzoeker schade zou hebben geleden. In [ 

… ] heeft Verzoeker zich over deze kwestie tot de rechter-commissaris gewend. De rechter-

commissaris heeft laten weten in dit geval niets voor Verzoeker te kunnen betekenen.  

b) De Curator heeft kort na de uitspraak van het faillissement in [ … ] onderzoek gedaan naar het 

feit dat visquota van Curanda in een ander vermogen waren terechtgekomen. De 

Toetsingscommissie begrijpt uit het toetsingsverzoek dat Verzoeker vindt dat de Curator een 

gemaakt voorbehoud van rechten als chantagemiddel zou gebruiken. De Curator ontkent dit en 

heeft toegelicht waarom het voorbehoud van rechten in het belang van de boedel was.  

c) Op [ … ] heeft de advocaat van Verzoeker aan de Curator verzocht onroerend goed over te 

dragen. De Curator neemt het standpunt in dat dit onroerend goed in de boedel valt, omdat 

Curanda de juridische eigenaar is. Verzoeker vindt dat het onroerend goed aan hem moet 

worden overgedragen, omdat hij de economisch eigenaar is.   

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Ten aanzien van onderdeel a en b overweegt de Toetsingscommissie dat de relevante feiten meer 

dan een jaar voor het indienen van het toetsingsverzoek hebben plaatsgevonden. Op grond van art. 

4 lid 5 Toetsingsreglement kan de Toetsingscommissie een verzoeker onder andere in zijn verzoek 

niet-ontvankelijk verklaren indien een gedraging meer dan een jaar voor indiening van het verzoek 

heeft plaatsgevonden. De gedragingen waarover Verzoeker klaagt hebben zich meer dan één jaar 

voor het indienen van het toetsingsverzoek voorgedaan. De Toetsingscommissie ziet in de (aard van 

de) ter toetsing voorgelegde (vermeende) gedragingen geen aanleiding om het Toetsingsverzoek 

ondanks de in de vorige volzin bedoelde termijnoverschrijding alsnog inhoudelijk te beoordelen. De 

Toetsingscommissie zal Verzoeker daarom niet-ontvankelijk verklaren in de onderdelen a en b. 

 

Ten aanzien van onderdeel c overweegt de Toetsingscommissie het volgende. Op grond van art. 4 

lid 5 Toetsingsreglement kan de Toetsingscommissie een verzoeker onder andere in zijn verzoek 



niet-ontvankelijk verklaren indien de gedraging naar het oordeel van de Toetsingscommissie meer 

geëigend is om te worden voorgelegd aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instantie. De Toetsingscommissie is van oordeel dat sprake is van een kwestie die meer geëigend is 

om te worden voorgelegd aan de civiele rechter. De Toetsingscommissie zal Verzoeker daarom niet-

ontvankelijk verklaren in onderdeel c. 

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 20 maart 2020) 

 


