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Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

van de Curator. Op [datum] is daarop door de Curator gereageerd. De Toetsingscommissie heeft op 

[datum] aan partijen gevraagd zich over een drietal onderdelen nader uit te laten. Dit betreft het 

hierna te noemen eerste, vierde en vijfde onderdeel van het toetsingsverzoek. Verzoekster heeft zich 

op [datum] nader uitgelaten. De Curator heeft op [datum] gereageerd.  

 

Op [datum] heeft een mondelinge behandeling via Microsoft-Teams plaatsgevonden. Bij die 

mondelinge behandeling waren aanwezig:  

• de heer [A], bestuurder van Verzoekster; 

• mr. [B], de advocaat van Verzoekster; 

• de Curator; 

• mr. [C], de advocaat van de Curator;  

• mr. [D], kantoorgenote van mr. [C]. 

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Dit toetsingsverzoek betreft -kort gezegd- het volgende.  

 

De Curator is op [datum] aangesteld als curator in het faillissement van [E]. Verzoekster is 

bestuurder, aandeelhouder en schuldeiser van de gefailleerde vennootschap en als borg verbonden 

voor een bankschuld van de gefailleerde vennootschap. Tussen de Curator en Verzoekster is een 

geschil ontstaan over de rechtsgeldigheid van een verkoop en levering onder voorbehoud van 

erfpacht van het perceel aan de [adres] te [plaats]. De Curator en Verzoekster hebben een 

vaststellingsovereenkomst gesloten, zodat het perceel met daarop een hotel verkocht kon worden. 

In dit traject is Verzoekster bijgestaan door een advocaat. 

 

Het toetsingsverzoek bestaat uit zes onderdelen, die hierna worden besproken:  

1) Buitenspel zetten. 

2) [F] ten onrechte als separatist aangemerkt. 

3) Afspraken over gebruikskosten die verhaald zijn op Verzoekster. 

4) Onnodig grievend. 

5) Nieuwe pauliana-vordering. 

6) Onbehoorlijk reageren op aansprakelijkstelling.  

 

Eerste onderdeel: Buitenspel zetten. 

Verzoekster is van mening dat de Curator haar buitenspel zou hebben gezet en haar belangen 

stelselmatig zou hebben veronachtzaamd. In de onderbouwing stelt Verzoekster dat dit gaat om het 

feit dat de Curator de toegang tot het hotel zou hebben geweigerd aan de bestuurder van 



Verzoekster. Verzoekster heeft volgens haar gevraagd om samen met potentiële koper [G] het pand 

te mogen bekijken. De Curator zou dit volgens Verzoekster hebben geweigerd. De Curator heeft 

aangegeven dat de bestuurder van Verzoekster niet zonder instemming van of zonder aanwezigheid 

van (een medewerker van) de Curator, het pand kon betreden. De Curator heeft onderbouwd met 

e-mailcorrespondentie aangevoerd dat de bestuurder van Verzoekster bij de bewuste bezichtiging 

niet aanwezig was en dat hij zich via mr. [H], zijn (toenmalige) advocaat, daarvoor had afgemeld 

met gezondheidsklachten als opgegeven reden. Verzoekster heeft aangegeven dat hij zich inderdaad 

ziek heeft gemeld. Bij die ziekmelding is aangegeven dat de bezichtiging door kon gaan. 

 

Tweede onderdeel: [F] ten onrechte als separatist aangemerkt. 

Verzoekster heeft gesteld dat de Curator [F] ten onrechte als separatist zou hebben aangemerkt. De 

Curator betwist het standpunt van Verzoekster. Verzoekster heeft deze kwestie al eerder aan de 

rechter-commissaris voorgelegd. Bij beschikking van [datum] heeft de rechter-commissaris de klacht 

van Verzoekster ongegrond verklaard.  

 

Derde onderdeel: Afspraken over gebruikskosten die verhaald zijn op Verzoekster. 

Verzoekster heeft gesteld dat de Curator zonder overleg met Verzoekster afspraken heeft gemaakt 

met [F] over gebruikskosten, welke vervolgens zijn verhaald op Verzoekster. De Curator heeft 

aangegeven dat er nooit boedelkosten zijn ontstaan, omdat hij deze heeft voorkomen. [F] heeft deze 

kosten voor haar rekening genomen. De Curator heeft aangegeven dat hij buiten de afwikkeling 

tussen [F] en Verzoekster staat.  

 

Vierde onderdeel: Onnodig grievend 

Verzoekster stelt dat de Curator zich onnodig grievend zou hebben uitgelaten voor wat betreft 

vermeende pauliana-vordering en de pauliana zou hebben ingezet om druk uit te oefenen. 

Verzoekster stelt dat er sprake is (geweest) van “ongepaste dreigementen”, “ongegronde pauliana-

beschuldigingen” en “onnodig grievende openbare uitspraken”. De Curator betwist het standpunt van 

Verzoekster.  

 

Vijfde onderdeel: Nieuwe pauliana-vordering. 

Verzoekster stelt dat de Curator een pauliana-vordering heeft ingesteld, terwijl volgens Verzoekster 

een vaststellingsovereenkomst is gesloten die in de weg staat aan het instellen van deze vordering. 

De Curator betwist dit. De Curator is van mening dat de nieuwe vordering geen pauliana-vordering 

is en ook niet onder de reikwijdte van de vaststellingsovereenkomst valt.  

 

Zesde onderdeel: Onbehoorlijk reageren op aansprakelijkstelling.  

Het zesde onderdeel betreft het verwijt dat de Curator op onbehoorlijke wijze zou reageren op een 

aansprakelijkstelling. Uit de toelichting bij het toetsingsverzoek blijkt dat dit gaat over de wijze 

waarop door de Curator op een aansprakelijkstelling van hem in privé is gereageerd. Verzoekster 

verwijt de Curator dat hij geen minnelijk overleg heeft gezocht na de aansprakelijkstelling. De 

Curator heeft aangegeven dat minnelijk overleg niet mogelijk zou zijn als gevolg van bewust 

gemaakte (pre)processuele keuzes door Verzoekster.  

 



Overwegingen en motivering van de beslissing: 

 

Eerste onderdeel: Buitenspel zetten 

Ten aanzien van het niet aanwezig zijn bij de bezichtiging met [G] is gebleken dat Verzoekster er 

zelf voor heeft gekozen niet aanwezig te zijn. Het vermeende buitenspel zetten blijkt voor het overige 

niet uit de gepresenteerde feiten en is ook niet concreet onderbouwd door Verzoekster. De 

Toetsingscommissie zal dit onderdeel van de klacht daarom ongegrond verklaren.  

 

Tweede onderdeel: [F] ten onrechte als separatist aangemerkt. 

Dit onderdeel is reeds voorgelegd aan de rechter-commissaris en ongegrond verklaard. De 

Toetsingscommissie is daarnaast van mening dat sprake is van een juridisch inhoudelijk geschilpunt, 

dat meer geëigend is om voor te leggen aan een andere rechtsprekende instantie. Dit onderdeel zal 

daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.  

 

Derde onderdeel: Afspraken over gebruikskosten die verhaald zijn op Verzoekster. 

De Toetsingscommissie is ook bij dit onderdeel van mening dat sprake is van een juridisch inhoudelijk 

geschilpunt, dat meer geëigend is om voor te leggen aan een andere rechtsprekende instantie. Dit 

onderdeel zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.  

 

Vierde onderdeel: Onnodig grievend 

De stelling dat sprake zou zijn van onnodig grievende communicatie is door Verzoekster niet concreet 

onderbouwd. Niet is aangevoerd welke concrete communicatie op grond waarvan onnodig grievend 

zou zijn geweest. De Curator heeft betwist dat hij onnodig grievende uitlatingen heeft gedaan en 

heeft dit onderbouwd door bijvoorbeeld te wijzen op communicatie met kandidaat-koper [G]. Daarin 

heeft de Curator melding gemaakt van een onderzoek naar paulianeus handelen. Deze uitlatingen 

zijn naar het oordeel van de Toetsingscommissie in overeenstemming met de Praktijkregels voor 

curatoren. Uit de overlegde stukken is de Toetsingscommissie voor het overige niet gebleken van 

onnodig grievende uitlatingen. De Toetsingscommissie zal dit onderdeel daarom ongegrond 

verklaren, omdat de gedraging niet is onderbouwd.  

 

Vijfde onderdeel: Nieuwe pauliana-vordering. 

Dit betreft een juridisch inhoudelijke discussie tussen Verzoekster en de Curator over de reikwijdte 

van de gesloten vaststellingsovereenkomst. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Verzoekster 

deze klacht aldus uitgelegd dat het niet gaat om een juridisch inhoudelijke klacht maar dat het 

Verzoekster te doen is om de betrouwbaarheid van de Curator: het zou onbetrouwbaar van de 

Curator zijn om na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst alsnog een nieuwe vordering in te 

stellen. Naar het oordeel van de Toetsingscommissie is niet gebleken dat de Curator een evident 

kansloos standpunt inneemt; de Toetsingscommissie volgt Verzoekster dan ook niet in haar nadere 

stelling dat de Curator onbetrouwbaar zou zijn. De Toetsingscommissie zal dit onderdeel daarom 

ongegrond verklaren. 

 

Zesde onderdeel: Onbehoorlijk reageren op aansprakelijkstelling.  



Niet in geschil is tussen partijen dat de procedure jegens de Curator is aangekondigd en Verzoekster 

blijk gegeven heeft van zijn keuze om het geschil aan de civiele rechter voor te leggen. De Curator 

mag dan ook zijn in de procedure in te nemen standpunt kenbaar maken. Het kenbaar maken van 

een standpunt in reactie op de aangekondigde procedure is niet in strijd met de Praktijkregels voor 

curatoren. De Toetsingscommissie zal dit onderdeel daarom ongegrond verklaren.  

 

Beslissing: 

De Toetsingscommissie verklaart Verzoekster niet-ontvankelijk in het tweede en derde onderdeel 

van het toetsingsverzoek.  

 

De Toetsingscommissie verklaart het eerste, vierde, vijfde en zesde onderdeel van het 

toetsingsverzoek ongegrond.  

(Toetsingscommissie INSOLAD 8 december 2021) 

 


