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Met mondelinge behandeling 

 

De procedure: 

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

van de Curator. De Curator heeft op [datum] gereageerd op het toetsingsverzoek. Op [datum] heeft 

een mondelinge behandeling plaatsgevonden via Microsoft Teams.  

 

Bij deze mondelinge behandeling waren aanwezig:  

• De heer [A], de bestuurder van Verzoekster; 

• mr. [B] en mr. [C], de advocaten van Verzoekster; 

• de Curator; 

• mr. [D] en mr. [E], kantoorgenoten van de Curator.  

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

 

Dit toetsingsverzoek betreft - kort gezegd - het volgende. 

 

De Curator is [datum] aangesteld als curator in het faillissement van [F]. De Curator heeft 

Verzoekster aansprakelijk gesteld. Verzoekster verwijt de Curator dat hij artikel 5 lid 3 van de 

INSOLAD Praktijkregels zou hebben overtreden door berichtgeving in het faillissementsverslag en in 

de media.  

 

De discussie over de eventuele aansprakelijkheid van Verzoekster ten opzichte van [F] liep al voor 

het faillissement. Ook in het faillissement is het onderwerp, naar mededeling van de curator, 

meermalen aan de orde geweest. In ieder geval in een brief van [datum] heeft de Curator aan 

Verzoekster gevraagd om een reactie. Verzoekster heeft die reactie niet gegeven. Op [datum] heeft 

de Curator Verzoekster aansprakelijk gesteld. In het faillissementsverslag van [datum] heeft de 

Curator vermeld dat hij Verzoekster aansprakelijk heeft gesteld. Daarbij heeft de Curator ook 

vermeld dat deze aansprakelijkheid gemotiveerd wordt betwist. Daarnaast heeft de Curator in een 

interview bij [G], dat is gepubliceerd op [datum], verklaard dat hij meent dat Verzoekster 

aansprakelijk is voor de schade. Ook daarbij is vermeld dat Verzoekster meent dat zij niet 

aansprakelijk is. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

De Toetsingscommissie heeft geconstateerd dat de relevante feiten in de toetsingsprocedure op twee 

punten onvolledig zijn gepresenteerd door Verzoekster. Ten eerste is niet aangegeven (zowel met 

betrekking tot de weergave in het verslag en als met betrekking tot het interview) dat de Curator 

daarbij steeds heeft vermeld dat Verzoekster de aansprakelijkstelling betwistte. Ten tweede heeft 

Verzoekster het doen voorkomen alsof haar nooit gelegenheid zou zijn geboden inhoudelijk iets aan 

te voeren. Uit een citaat van de Curator uit de brief van [datum] blijkt echter expliciet dat de Curator 

aan Verzoekster een reactie heeft gevraagd. De Toetsingscommissie hecht eraan dat de feiten bij 



haar juist en volledig worden gepresenteerd. Indien dat niet het geval is voldoet het Toetsingsverzoek 

niet aan de vereisten van artikel 4 lid 2 (in casu sub c) van het Toetsingsreglement. De 

Toetsingscommissie rekent dit Verzoekster aan, temeer nu zij wordt bijgestaan door een in het 

insolventierecht gespecialiseerde advocaat. Omdat de Toetsingscommissie het toetsingsverzoek 

ongegrond zal verklaren, zoals hierna zal blijken, verbindt zij aan het voorgaande geen gevolgen.  

 

De Toetsingscommissie stelt voorop dat het niet aan haar is om een inhoudelijk oordeel te geven 

over de aansprakelijkstelling.  

 

Voor zover Verzoekster betoogt dat voor de aansprakelijkstelling geen hoor en wederhoor zou zijn 

toegepast door de Curator en daarom meer terughoudendheid bij de publicatie in het 

faillissementsverslag en het interview had gepast, faalt haar betoog. In zijn brief van [datum] heeft 

de Curator aan Verzoekster een reactie gevraagd. Daarmee is Verzoekster in de gelegenheid gesteld 

haar visie te geven. 

 

De Toetsingscommissie stelt vast dat de Curator bij zijn uitingen in het faillissementsverslag en in 

de media heeft aangegeven dat de aansprakelijkstelling werd betwist en daarmee een volledige en 

juiste weergave van de feiten heeft gegeven. De Toetsingscommissie is van oordeel dat de Curator 

daarmee niet in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 3 van de INSOLAD Praktijkregels.  

 

Verzoekster stelt dat de Curator de timing van de aansprakelijkstelling, het faillissementsverslag en 

het interview op elkaar heeft afgestemd en publiekelijk “op de man speelt” en daarmee welbewust 

schade berokkent aan Verzoekster. De Curator heeft daarop aangegeven dat hij een 

faillissementsverslag heeft uitgebracht en dat media – die dit faillissement al volgden – de inhoud 

van het faillissementsverslag hebben opgepakt. De Curator heeft daarna enkel bevestigd wat al in 

het verslag stond. Verzoekster heeft dit niet weersproken en heeft haar verwijt op dit punt ook niet 

onderbouwd.  

 

Vanwege het voorgaande zal de Toetsingscommissie het toetsingsverzoek ongegrond verklaren.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart het toetsingsverzoek ongegrond.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 18 januari 2021) 

 


