
UITSPRAKEN VAN DE TOETSINGSCOMMISSIE  

 

2022/1 

Zonder mondelinge behandeling. 

 

Procedure: 

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

van het INSOLAD-lid (verder: de Curator). De toetsingscommissie heeft op [datum] de Curator in de 

gelegenheid gesteld op de ontvankelijkheid van het toetsingsverzoek te reageren. De Curator heeft 

in haar reactie op [datum] verzocht om Verzoeker niet-ontvankelijk te verklaren. Op [datum] heeft 

Verzoeker een aanvullend bericht gestuurd. Op [datum] heeft Verzoeker nog een aanvullend bericht 

gestuurd.  

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoeker is op [datum] in staat van faillissement verklaard. De Curator is aangesteld als curator.  

 

Op [datum] is de moeder van Verzoeker overleden. De Curator heeft aanspraak gemaakt op de 

legitieme portie van Verzoeker. Er loopt een civielrechtelijk geschil over de legitieme portie van 

Verzoeker. Op [datum] heeft de Hoge Raad hierin arrest gewezen. Verzoeker en de Curator zijn in 

die procedure betrokken als belanghebbenden. Deze procedure is verwezen naar het Hof [plaats] en 

loopt momenteel nog. 

 

Verzoeker stelt in zijn toetsingsverzoek dat het faillissement te lang loopt door toedoen van de 

Curator.  

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

De Curator heeft daartoe uitgenodigd gereageerd op de ontvankelijkheid van het toetsingsverzoek. 

Ten aanzien van de lange duur van het faillissement merkt de Curator op dat dit het gevolg is van 

een procedure die loopt over de legitieme portie. Daarbij speelt onder andere een rol dat sprake is 

van een legaat aan de kinderen van Verzoeker waarover een procedure loopt.   

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Uitgangspunt is dat een curator een faillissement voortvarend moet afwikkelen, zowel in het belang 

van de schuldeisers als in het belang van de gefailleerde. Dit volgt uit artikel 1.1 van de Praktijkregels 

voor Curatoren. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen, kan dat een goede reden 

opleveren waarom een faillissement geruime tijd moet lopen. In het faillissement van Verzoeker 

spelen complexe erfrechtelijke kwesties waarover nog steeds wordt geprocedeerd. Een minnelijke 

regeling tussen de Curator en Verzoeker is niet tot stand gekomen. 

 

De Toetsingscommissie stelt vast dat de rechter-commissaris, als toezichthouder in het faillissement 

van Verzoeker, nauw en ook nog recent betrokken is, onder andere omdat machtiging is gegeven 

voor diverse overeenkomsten die de Curator heeft gesloten en de rechter-commissaris Verzoeker op 

[datum] heeft gehoord. De Toetsingscommissie is van oordeel dat eventuele klachten van Verzoeker 



over de duur van zijn faillissement in dit geval meer geëigend zijn om te worden voorgelegd aan de 

rechter-commissaris. Daarnaast geldt dat de handelingen van de Curator die ten grondslag worden 

gelegd aan het verwijt van het (onnodig) te lang laten voortduren van het faillissement zich 

grotendeels hebben voorgedaan in de periode langer dan één jaar voor het indienen van het 

Toetsingsverzoek.  

 

De Toetsingscommissie constateert dat Verzoeker in het toetsingsverzoek ook een aantal andere 

onderwerpen heeft genoemd. Dit gaat onder andere om een binnentreding in [jaar], de kosten die 

de Curator maakt en vermeend gebrekkige informatieverstrekking aan Verzoeker door de Curator. 

Op grond van artikel 4 lid 2 van het Toetsingsreglement dient een Toetsingsverzoek onder andere te 

bevatten een omschrijving van de gedraging die ter toetsing wordt voorgelegd en de bezwaren tegen 

de gedraging die ter toetsing wordt voorgelegd. Daarnaast dient het Toetsingsverzoek op grond van 

artikel 4 lid 3 van het Toetsingsreglement vergezeld te gaan van eventuele bewijsstukken met 

betrekking tot de gedraging die ter toetsing wordt voorgelegd. Aan deze vereisten voldoet het 

Toetsingsverzoek op deze genoemde onderwerpen niet, terwijl voor de faillissementskosten 

bovendien geldt dat deze door de rechtbank op voordracht van de rechter-commissaris worden 

vastgesteld. 

 

De Toetsingscommissie ziet in de (aard van de) ter toetsing voorgelegde (vermeende) gedragingen 

geen aanleiding om het Toetsingsverzoek alsnog inhoudelijk te beoordelen. De Toetsingscommissie 

zal Verzoeker gelet op het voorgaande niet-ontvankelijk verklaren in zijn toetsingsverzoek.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoeker niet-ontvankelijk in zijn toetsingsverzoek.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 14 maart 2022) 


