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Met mondelinge behandeling. 

 

Onderwerp van en toelichting op de klacht: 

Het verzoek tot toetsing behelst drie gedragingen van de curator.  

a. Van zijn brief aan de rechter-commissaris van (…) heeft de curator geen afschrift toegezonden 

aan de advocaat van Verzoekster. 

b. De curator heeft tegen Verzoekster een dagvaarding aangebracht, terwijl hij wist dat Verzoekster 

en haar advocaat in de veronderstelling verkeerden dat de curator de dagvaarding niet zou 

aanbrengen gelet op de tussen partijen lopende schikkingsonderhandelingen. 

c. De curator heeft ten onrechte en in de wetenschap dat het verstekvonnis (door ingesteld verzet) 

niet uitvoerbaar bij voorraad was bij exploot een betalingsbevel gedaan en verbeurde 

dwangsommen opgeëist van Verzoekster.  

 

Reactie en toelichting van de curator: 

De curator heeft zich verweerd en verwijst naar zijn reactie aan de Deken van de Orde van Advocaten 

te (…). 

 

Het Panel neemt de volgende feiten tot uitgangspunt: 

De curator is curator van (…), de (…) van Verzoekster.   

Tussen Verzoekster en de curator is een geschil ontstaan over de eigendom van een klassiek 

voertuig. De curator stelt zich - kort samengevat - op het standpunt dat het voertuig de boedel 

toekomt, Verzoekster stelt zich op het standpunt dat het voertuig haar eigendom is en, gelet op de 

huwelijkse voorwaarden tussen failliet en Verzoekster, buiten de boedel valt. De curator heeft 

Verzoekster op (…) gedagvaard tegen de rolzitting van (…). Na dagvaarding heeft confraterneel 

overleg plaatsgevonden tussen de (voormalige) advocaat van Verzoekster en de curator over een 

mogelijke schikking. 

 

De advocaat van Verzoekster heeft op (…) een voorstel gedaan ter voorkoming van een procedure. 

De advocaat van Verzoekster verkeerde daarbij in de veronderstelling dat de curator de dagvaarding 

nog niet had aangebracht. De advocaat heeft daarbij ook het roljournaal gecontroleerd en heeft daar 

de zaak niet op kunnen traceren.  

 

De curator wijst vervolgens op (…) het voorstel af en geeft aan de procedure te zullen voortzetten. 

 

De advocaat van Verzoekster heeft op (…) de rechter-commissaris in het faillissement aangeschreven 

en vastgesteld dat de curator de advocaat niet heeft geïnformeerd over het verkrijgen van machtiging 

voor de procedure. Ook heeft de advocaat geschreven dat de dagvaarding niet zou zijn aangebracht. 

De advocaat heeft om een onderhoud bij de rechter-commissaris verzocht. De advocaat heeft geen 

afschrift van deze brief aan de rechter-commissaris gezonden aan de curator. 

 



De curator heeft gereageerd naar de advocaat van Verzoekster op (…) en heeft de veronderstelling 

van het niet aangebracht zijn van de dagvaarding onbesproken gelaten. 

 

Op (…) heeft een gesprek plaatsgevonden ten overstaan van de rechter-commissaris. Intussen had 

de rechtbank een verstekvonnis gewezen op (…), welk vonnis op (…) aan Verzoekster is betekend. 

 

Verzoekster heeft verzet ingesteld bij exploot van (…). 

 

De curator heeft bij deurwaardersexploot van (…) een betalingsbevel doen uitgaan aan Verzoekster 

onder gelijktijdige aanzegging en opeising van verbeurde dwangsommen. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

Op grond van artikel 2 lid 1 van het Toetsingsreglement heeft de Toetsingscommissie als taak het 

toetsen van gedragingen van INSOLAD-leden in hun hoedanigheid van bewindvoerder of curator als 

bedoeld in de Faillissementswet, en in het bijzonder in hoeverre die gedragingen blijk geven van 

voldoende integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, vakkundigheid, doelmatigheid 

en respect jegens betrokkenen, een en ander zoals mede tot uitdrukking komend in de door INSOLAD 

vastgestelde Praktijkregels voor Curatoren. Dit toetsingskader wordt hierna het Toetsingskader 

genoemd.   

 

Ten aanzien van de gedraging onder a gemeld 

De curator heeft erkend geen afschrift van zijn brief aan de rechter-commissaris van (…) te hebben 

toegezonden aan de advocaat van Verzoekster. Aan de rechter-commissaris heeft hij ten onrechte 

bericht wel een afschrift aan de advocaat van Verzoekster te hebben toegezonden. De curator heeft 

al in een eerder stadium zijn verontschuldigingen voor deze gang van zaken aangeboden aan de 

(advocaat van) Verzoekster. Naar het oordeel van de Toetsingscommissie is niet komen vast te staan 

dat de curator opzettelijk toezending van gemeld afschrift achterwege heeft gelaten. Dat is weliswaar 

onzorgvuldig, maar niet zodanig onzorgvuldig dat sprake is van een gedraging welke strijd oplevert 

met het Toetsingskader. Met het aanbieden van zijn verontschuldigingen heeft de curator passend 

op die onzorgvuldigheid gereageerd. 

 

Ten aanzien van de gedraging onder b gemeld   

Ten aanzien van het aanbrengen van de dagvaarding oordeelt het Panel dat de curator voldoende 

zorgvuldig is opgetreden. De curator heeft in zijn brief van (…) duidelijk aangegeven dat hij de 

procedure voortzet. Dat de advocaat van Verzoekster een onjuiste gevolgtrekking heeft getrokken 

en kennelijk niet in staat is gebleken in het roljournaal het aanbrengen van de zaak vast te stellen, 

is een omstandigheid die voor risico van Verzoekster komt. Van strijd met het Toetsingskader is geen 

sprake.  

 

Ten aanzien van de gedraging onder c gemeld 

Ten aanzien van de betekening van het exploot behelzende een betalingsbevel en gelijktijdige 

aanzegging van verbeurde dwangsommen heeft de curator onweersproken gesteld dat de opdracht 

hiertoe aan de deurwaarder zeer waarschijnlijk voortvloeit uit de opdracht tot betekening en bevel 



tot executie na ontvangst van het verstekvonnis. Een doelmatig en zorgvuldig handelend curator zou 

na ontvangst van de verzetdagvaarding zijn deurwaarder opdracht hebben gegeven om verdere 

betekening en executie op te schorten. Dat van enige opzet niet is gebleken en Verzoekster overigens 

geen schade heeft geleden doet daar niet aan af. 

 

Beslissing: 

Het Panel acht de gedragingen van de curator onder a en b gemeld niet in strijd met in de 

Toetsingscriteria van artikel 2 lid 1 van het Toetsingsreglement. 

Het Panel acht de gedraging onder c gemeld niet doelmatig en onzorgvuldig en derhalve in strijd met 

gemelde Toetsingscriteria.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 15 november 2016) 

 


