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Zonder mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

van de Curator. De Curator heeft op [datum] een eerste reactie gestuurd betreffende zijn visie op 

de ontvankelijkheid van het verzoek. Het Panel heeft – mede naar aanleiding van de reactie van de 

Curator – Verzoeker gevraagd om de klachtdossiers bij de deken en de rechter-commissaris toe te 

zenden. Verzoeker heeft daarop in een brief van [datum] gereageerd, maar geen nadere stukken 

aan het Panel verstrekt. 

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoeker verwijt de Curator dat deze hem – voor diens eigen geldelijk gewin - heeft gechanteerd 

tot het aangaan van een schikking inzake de door de Curator gestelde bestuurdersaansprakelijkheid 

van Verzoeker. Daarnaast verwijt Verzoeker de Curator ongekend onrecht en menselijk lijden te 

hebben veroorzaakt door diens ‘maniakale jagende praktijken’ als curator.  

Uit het toetsingsverzoek blijkt dat voornoemde schikking is getroffen in [jaar] en dat de gedragingen 

waarover door Verzoeker wordt geklaagd hebben plaatsgevonden in de periode [jaar] tot en met 

[jaar].  

Uit de door Verzoeker overgelegde mails blijkt dat het betreffende faillissement in [jaar] is 

afgewikkeld.  

Verzoeker geeft aan dat hij in [jaar] hierover een klacht bij de deken heeft ingediend. Verder merkt 

Verzoeker op dat hij van mening is dat hij excuses van de Curator heeft gekregen omtrent de gang 

van zaken, maar dat zijn belang is gelegen in terugbetaling door de Curator van het 

schikkingsbedrag. Hierover heeft Verzoeker eind [jaar] met de Curator gecorrespondeerd, waarbij 

de Curator terugbetaling heeft geweigerd.  

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

De Curator doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van Verzoeker. De Curator wijst er daarbij op 

dat Verzoeker zijn klachten in [jaar] heeft voorgelegd aan de rechter-commissaris en vervolgens aan 

de rechtbank in de vorm van een klacht over de rechter-commissaris. De Curator wijst er verder op 

dat de deken de klachten in [jaar] als tardief heeft aangemerkt, waarna Verzoeker heeft besloten 

deze niet aan de Raad van Discipline voor te leggen.  

Voorts wijst de Curator er op dat Verzoeker bij de door hem in eerste aanleg gewonnen procedure 

en de vervolgens getroffen schikking is bijgestaan door een deskundige advocaat.  

 

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 geëigend 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. 

 

Uit hetgeen door Verzoeker en de Curator is gesteld, blijkt dat de eerste twee gronden zich hier in 

ieder geval voordoen. Niet alleen ziet het toetsingsverzoek op gedragingen uit een ver verleden, 

maar door Verzoeker is – in de periode [jaar]–[jaar] - zowel bij de rechter-commissaris als bij de 

deken over de handelwijze van de Curator geklaagd. Uit het verzoek blijkt niet dat het hier klachten 

betreft over andere gedragingen dan die welke reeds door de rechter-commissaris en de deken zijn 

beoordeeld. Doordat Verzoeker niet is ingegaan op het verzoek om de betreffende klachtdossiers aan 

het Panel te verstrekken, kan het Panel het tegendeel niet vaststellen. Er blijkt ook niet van feiten 

of omstandigheden die Verzoeker niet ook destijds bij zijn klachten naar voren had kunnen brengen. 

Het door Verzoeker gestelde belang om zijn klachten opnieuw voor te leggen, namelijk de verkrijging 

van schadevergoeding of terugbetaling van het schikkingsbedrag - maakt bovendien dat de klachten 

meer geëigend zijn om aan de burgerlijke rechter voor te leggen. Op grond van artikel 5 lid 2 van 

het Toetsingsreglement kan de Toetsingscommissie immers geen sanctie opleggen of een uitspraak 

doen over aansprakelijkheid. 

 

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 21 juli 2021) 


