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Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

van de Curator. Vervolgens heeft de Toetsingscommissie besloten om de behandeling van het 

toetsingsverzoek aan te houden totdat door het Gerechtshof [plaats] een beslissing zou zijn genomen 

in een tussen Verzoeker en de Curator aanhangige herroepingsprocedure. Op [datum] heeft het 

Gerechtshof [plaats] arrest gewezen. Verzoeker heeft zich op [datum] uitgelaten over de gevolgen 

van dit arrest voor de toetsingsprocedure. De Curator heeft op [datum] verzocht om Verzoeker niet-

ontvankelijk te verklaren.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

De Curator is aangesteld als curator in zeven in [jaar] uitgesproken faillissementen. Voor het 

faillissement heeft Verzoeker als insolventieadviseur voor de gefailleerde vennootschappen 

opgetreden. De Curator is een aansprakelijkheidsprocedure gestart tegen Verzoeker. Op [datum] 

heeft het Gerechtshof [plaats] deze vorderingen grotendeels toegewezen. Verzoeker heeft cassatie 

ingesteld. De Hoge Raad heeft op [datum] opnieuw rechtdoende Verzoeker veroordeeld tot betaling 

van schadevergoeding. In [jaar] is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen de Curator en 

Verzoeker. Verzoeker zou op grond van deze vaststellingsovereenkomst in twee termijnen in totaal 

[bedrag] aan de Curator betalen. De tweede termijn van [bedrag] is door Verzoeker niet betaald. 

Verzoeker heeft vervolgens een herroepingsprocedure gestart tegen het arrest van [datum]. Bij 

arrest van [datum] heeft het Gerechtshof [plaats] de vordering tot herroeping afgewezen.  

 

Het toetsingsverzoek bestaat uit twee onderdelen.  

 

Ten eerste is Verzoeker van oordeel dat de Curator niet integer, onzorgvuldig, niet vakkundig en niet 

met respect heeft gehandeld doordat de Curator documenten heeft achtergehouden die ontlastend 

zouden zijn voor onder andere Verzoeker.  

 

Ten tweede is Verzoeker van mening dat de Curator ten onrechte heeft medegedeeld dat hij gebruik 

zou maken van een faillissementsaccountant, terwijl de medewerker van het accountantskantoor dat 

de werkzaamheden verrichtte belasting assistent en systeembeheerder zou zijn.  

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Voor zover het betreft het onderdeel dat de Curator stukken heeft achtergehouden die van wezenlijke 

invloed waren op een (met succes) door de Curator tegen Verzoeker gevoerde 

aansprakelijkheidsprocedure, heeft Verzoeker tevens een herzieningsprocedure gevoerd. Het 

Gerechtshof [plaats] heeft het herzieningsverzoek afgewezen. De Toetsingscommissie is van oordeel 

dat deze kwestie daarmee reeds aan een andere (in casu rechtsprekende) instantie is voorgelegd. 

Een inhoudelijk oordeel over het eventuele achterhouden van ontlastende documenten ware 



voorstelbaar indien Verzoeker op basis van de in de herzieningsprocedure vastgestelde feiten zou 

hebben betoogd dat in die feitenvaststelling gedragingen van de Curator besloten liggen die zich 

lenen voor toetsing in deze toetsingsprocedure. Daarover heeft Verzoeker echter niets gesteld en 

daarvan is ook niet gebleken uit de tekst van het arrest van het Gerechtshof. De Toetsingscommissie 

zal Verzoeker daarom niet-ontvankelijk verklaren in dit onderdeel van haar toetsingsverzoek.  

 

Ten aanzien van het tweede oordeel stelt de Toetsingscommissie vast dat deze vermeende gedraging 

meer dan één jaar voor het indienen van het toetsingsverzoek zou hebben plaatsgevonden. 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 dit onderdeel van haar toetsingsverzoek.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in haar toetsingsverzoek.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 22 september 2020) 

 


