
UITSPRAAK TOETSINGSCOMMISSIE INSOLAD 

 

2021/2 

Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

van de Curator. De Curator heeft, daartoe uitgenodigd, op [datum] een reactie ingediend.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoeker is op [datum] in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van de Curator als 

zodanig. Verzoeker stelt dat de Curator gedurende de afwikkeling van het faillissement (a) door 

Verzoeker gepleegde misdrijven heeft verzonnen, (b) heeft gelogen tegen rechters, (c) bedreigingen 

heeft geuit, (d) valsheid in geschrifte heeft gepleegd, (e) een overeenkomst heeft verzonnen en (f) 

het faillissement van Verzoeker onnodig lang in stand heeft gehouden. Alleen laatstgenoemde klacht 

is kort toegelicht: Verzoeker beroept zich op een mededeling van de Curator aan de FIOD uit [jaar]. 

Voor het overige verwijst Verzoeker naar eerder door hem ingediende klachten bij de rechter-

commissarissen die in het faillissement toezicht hebben gehouden. Uit het gestelde onder 5.4 van 

het toetsingsverzoek, kan nog worden opgemaakt dat Verzoeker meent dat de Curator, bij de 

behandeling van het door Verzoeker in [jaar] ingediende verzoek tot ontslag van de Curator, heeft 

gelogen dat er op een computer van Verzoeker afbeeldingen van kinder- en dierenporno zijn 

aangetroffen. 

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

De Curator meent dat Verzoeker niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in zijn toetsingsverzoek, 

wegens tijdsverloop. Het faillissement dateert van begin [jaar] en is opgeheven op [datum], zodat 

Verzoeker reeds om die reden geen belang meer heeft bij zijn klachten. Het is de Curator verder niet 

duidelijk wanneer de hem verweten gedragingen zouden hebben plaatsgevonden en hij stelt dat bij 

de in het verleden ingediende klachten ieder ondersteunend bewijs zijdens Verzoeker ontbrak en dat 

ook bij de huidige klachten geen bewijs wordt aangedragen. De Curator ontkent alle aan hem gerichte 

beschuldigingen.  

 
Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

Aan de hand van de door Verzoeker overgelegde stukken en de reactie van de Curator, stelt het 

Panel vast dat de gestelde gedragingen in ieder geval (beduidend) langer dan een jaar voor indiening 

van het onderhavige verzoek moeten hebben plaatsgevonden. Uit de stukken blijkt immers dat het 

faillissement op [datum] is opgeheven bij gebrek aan baten. Uit de stukken blijkt voorts dat 

Verzoeker over dezelfde onderwerpen als die waarop de klacht ziet, (bij herhaling en tevergeefs) 

heeft geklaagd bij de rechter-commissaris(sen).  

 

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: 

1. de gedraging heeft meer dan een jaar voor indiening van het verzoek plaatsgevonden; 

2. de gedraging is ter beoordeling voorgelegd aan een andere (toezichthoudende of 

rechtsprekende) instantie; 

3. de gedraging is meer geëindigd om aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instantie te worden voorgelegd; 

4. de gedraging is kennelijk onaannemelijk; 

5. de gedraging levert kennelijk geen strijd op met de toetsingscriteria. 

 
Zoals hiervoor uiteengezet, doen de eerste twee gronden zich hier in ieder geval voor. Niet alleen 

ziet het toetsingsverzoek op gedragingen uit een verder verleden, maar het verzoek houdt in wezen 

niet méér in dan een herhaling van reeds eerder bij andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instanties voorgelegde klachten, zonder dat deze thans van enige nadere (op de afdoening daarvan 

voortbouwende) toelichting of onderbouwing wordt voorzien.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker gelet op dit alles niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot 

toetsing ex artikel 4 lid 5 van het Toetsingsreglement. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 20 januari 2021) 

 


