
UITSPRAAK TOETSINGSCOMMISSIE INSOLAD 

 

2021/7 

Met mondelinge behandeling. 

 

De procedure: 

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

van de Curator. De Curator heeft op [datum] en [datum] een reactie ingediend. Op [datum] en 

[datum] zijn, zowel door de Curator als door Verzoekers, nog nadere stukken ingediend, waaronder 

een op [datum] gewezen tussenvonnis in een procedure tussen Verzoekers en de Curator (hierna: 

het ‘tussenvonnis’). Op [datum] heeft via Teams een mondelinge behandeling plaatsgevonden. 

Daarbij zijn verschenen: de heer [A] namens Verzoekers en de Curator in persoon. 

 

Onderwerp van en toelichting op het toetsingsverzoek: 

Verzoekers klagen over (a) door de Curator gedane uitlatingen aan een journalist van [B], (b) het te 

lichtvaardig instellen van een procedure uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid en (c) het 

schenden van artikel 46 Advocatenwet wegens het onjuist voorlichten van de rechter tijdens een 

zitting.  

 

Hoewel Verzoekers hun klachten alternatief hebben geformuleerd, hebben zij ter zitting aangegeven 

dat zij bedoeld hebben deze naast en onafhankelijk van elkaar te laten toetsen. Verzoekers geven 

aan dat zij met de aanduidingen primair en subsidiair alleen de mate van ernst van de verschillende 

klachten wensen aan te duiden. 

Ad (a) - de Publicaties 

Verzoekers stellen dat de Curator uitlatingen heeft gedaan tegenover een journalist van [B] en dat 

de Curator de betreffende uitlatingen niet had behoren te doen. De Curator heeft de praktijkregels 

5.1 en 5.3 op grove wijze geschonden. De uitlatingen zijn onjuist. 

 

Hoewel Verzoekers het betreffende artikel niet hebben gevoegd bij hun toetsingsverzoek, zijn er wel 

enkele andere artikelen bijgevoegd (gepubliceerd op [datum]) en in één daarvan staat een link naar 

het betreffende artikel van [B] van [datum], waarin onder meer het volgende wordt geschreven:  

 

“Van medio juli tot eind november van het afgelopen jaar heeft [A] ‘per saldo’ zo’n 
[bedrag] euro teveel van de rekening van [C] naar zijn eigen BV-tje overgemaakt, aldus 
curator [D]. En dat terwijl [A] al bekend was met de faillissementsaanvraag van [C]. 
‘Dat bedrag wil ik terug hebben,’ aldus [D] tegen [B].” 

 

Het betreffende artikel is wel overgelegd door de Curator en ter zitting hebben Verzoekers bevestigd 

dat dit de door hen gewraakte uitlatingen van de Curator zijn. 

 

Ter zitting hebben Verzoekers voorts aangegeven dat hun bezwaren tegen de uitlatingen niet alleen 

gelegen zijn in de inhoud, maar ook in de vorm en de timing ervan. Verzoekers verklaarden dat er 



tijdens een bespreking met de Curator op [datum] over de kwestie is gesproken. Verzoekers 

meenden nog met de Curator in gesprek te zijn over de inhoud van het geschil en de mogelijkheden 

van een minnelijke regeling, toen op [datum] de publicatie in [B] verscheen. 

 

Verzoekers wijzen er daarbij op dat de openbare verslagen van de Curator – waarin de betreffende 

informatie naar hun mening uitsluitend thuishoort – nimmer hebben geleid tot (verdere) publicaties. 

Dit in tegenstelling tot de publicatie in [B]: deze publicatie is een ‘eigen leven gaan leiden’ en is 

aangehaald in diverse andere media, zoals Verzoekers met overlegging van diverse artikelen uit 

Belgische en Nederlandse media hebben onderbouwd. De uitlatingen hebben volgens Verzoekers dan 

ook een grote impact gehad op hun zakelijke belangen en reputatie. Verzoekers zien niet in welk 

(boedel)belang was gediend met de uitlatingen en waarom de Curator niet heeft volstaan met 

verwijzing naar zijn – daags na [datum] – gepubliceerde eerste openbare verslag.  

Ad (b) - opstarten procedure bestuurdersaansprakelijkheid 

Verzoekers stellen dat de Curator te lichtvaardig is overgegaan tot procederen, aangezien (i) er bij 

Verzoekers geen verhaal mogelijk is en (ii) het onderzoek van de Curator bij het opstarten van de 

procedure nog niet was afgerond.  

 

Tijdens de bespreking op [datum] hebben Verzoekers - naar zij stellen - aangegeven dat er geen 

verhaal op hen mogelijk is en aangeboden om dit te onderbouwen. Verzoekers wijzen op de 

toelichting bij praktijkregel 4.1: “De curator procedeert uitsluitend ten laste van de boedel indien hij 

redelijkerwijze verwacht dat de procedure voldoende baten voor de boedel zal opleveren.” Ter zitting 

hebben Verzoekers verklaard dat zij geen vermogen hebben, maar wel inkomsten genereren uit 

advieswerkzaamheden. 

 

Voor wat betreft het tweede punt verwijzen Verzoekers onder meer naar rechtsoverweging 4.1 van 

het tussenvonnis, waarin de rechtbank overweegt:  

“De rechtbank overweegt dat de wijze waarop de Curator in deze procedure tot op heden 
procedeert de goede procesorde niet ten goede komt en zeker niet de schoonheidsprijs 

verdient. Door na dagvaarding, waarbij deels overlappende vorderingen zijn ingesteld, 
nog tweemaal producties in het geding te brengen (producties 45-115 met 31 pagina’s 

toelichting en voorafgaand aan de mondelinge behandeling producties 116-118) is de 
rechtbank overladen met stukken (circa 1298 pagina’s) zonder een gestructureerd 
betoog. [A] c.s. hebben daar terecht hun ongenoegen over geuit. Door een omvangrijke 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure drie maanden en enkele dagen na 
faillietverklaring in te stellen is het op zichzelf te begrijpen dat op onderdelen feiten en 

omstandigheden nog opgehelderd moeten worden na datum dagvaarding, maar het is 
uitsluitend de Curator geweest die voor deze (tijd)aanpak heeft gekozen en daar 
verantwoordelijkheid voor draagt. Bij de afweging van de mogelijke gevolgen van het 
vorenstaande op het verdere verloop van deze procedure heeft de rechtbank, meder 
(sic) ter voorkoming van nodeloos appel, gemeend recht te doen aan de belangen van 
beide partijen door de vorderingen inhoudelijk te behandelen. Zij hecht er wel aan deze 

overweging op te nemen in dit vonnis.” 

Ad (c) – uitlatingen ter zitting 

Verzoekers menen dat de Curator tijdens de mondelinge behandeling in deze zaak slechts delen van 

– een niet in het geding gebrachte – e-mail heeft geciteerd. Daarmee heeft de Curator volgens 

Verzoekers bij de rechter ten onrechte de indruk laten ontstaan dat Verzoekers wel degelijk toegang 



hadden tot de administratie van gefailleerde, daar waar – bij volledige lezing van de betreffende e-

mail – zou zijn gebleken dat dit op dat moment niet het geval was. 

 

Reactie en toelichting van de Curator: 

Ad (a) - de Publicaties 

De Curator doet een beroep op niet-ontvankelijkheid van deze klacht, aangezien de betreffende 

uitlatingen hebben plaatsgevonden in [maand en jaar] en dus zijn gedaan meer dan een jaar voor 

indiening van de klacht. Daarnaast is de Curator van mening dat dit klachtonderdeel reeds eerder 

aan de rechter-commissaris is voorgelegd. 

 

De Curator stelt dat uitsluitend feitelijke informatie is verschaft. De Curator betwist dat daarbij de 

(door hemzelf als badinerend aangeduide) bewoordingen zijn gebruikt welke zijn opgenomen in 

bovengenoemd citaat. De Curator heeft ter zitting aangegeven dat hij niet zelf contact heeft 

opgenomen met de journalist, maar antwoord heeft gegeven op telefonische vragen van de 

journalist.  

 

Naar aanleiding van vragen van het Panel heeft de Curator aangegeven dat hij Verzoekers in [maand 

en jaar] heeft aangeschreven omtrent de zijns inziens paulianeuze betalingen zoals aangehaald in 

de gewraakte publicatie en dat onder meer daarover op [datum] een gesprek heeft plaatsgevonden 

tussen de Curator en Verzoekers (en hun raadsman). Op [datum] heeft de Curator machtiging 

verkregen van de rechter-commissaris tot het voeren van de procedure. Er was volgens de Curator 

geen sprake meer van enig reëel perspectief op een schikking na het gesprek van [datum], waarin 

Verzoekers hebben aangegeven geen verhaal te bieden en slechts bereid waren om een bedrag te 

betalen dat beduidend lager lag dan hetgeen de Curator minimaal wenst te incasseren. Op [datum] 

is dan ook de dagvaarding uitgebracht.  

 

Ad (b) - opstarten procedure bestuurdersaansprakelijkheid 

Ook ter zake van dit klachtonderdeel doet de Curator een beroep op niet-ontvankelijkheid, vanwege 

het feit dat de procedure meer dan een jaar voor indiening van het toetsingsverzoek is opgestart en 

gezien het feit dat de bezwaren aan de rechtbank zijn voorgelegd in het kader van een (ingetrokken) 

beroep tegen de verleende machtiging tot procederen. 

 

De Curator heeft ter zitting toegelicht dat hij wilde voorkomen dat er meerdere procedures gevoerd 

dienden te worden en om efficiencyredenen ervoor heeft gekozen om gelijktijdig met de Pauliana-

vordering diverse andere vorderingen in te stellen, waaronder vorderingen uit hoofde van 

bestuurdersaansprakelijkheid. 

 

De Curator heeft verklaard dat door hem verhaalsonderzoek is gedaan en dat daaruit niet is gebleken 

van voor verhaal vatbaar vermogen bij Verzoekers. De Curator heeft desgevraagd verklaard het punt 

van verhaalbaarheid met de rechter-commissaris te hebben besproken en dat dit aspect dus 

nadrukkelijk betrokken is geweest in de besluitvorming die heeft geleid tot machtiging van de 

rechter-commissaris om tegen Verzoekers de voorgenomen procedure te entameren. 



 

Ad (c) – uitlatingen ter zitting 

De Curator volhardt in zijn stelling dat Verzoekers wel degelijk toegang hadden tot de administratie 

van gefailleerde, althans in een ruimere mate dan thans door Verzoekers wordt gesuggereerd. De 

tijdens de mondelinge behandeling aangehaalde e-mail was slechts één van de argumenten die 

daarbij een rol speelde. Uit de overwegingen van het vonnis is gebleken dat de rechter aan dit aspect 

geen belang heeft gehecht. 

 

Overwegingen en motivering van de beslissing: 

De publicaties 

Ontvankelijkheid  

Op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 5 van het Toetsingsreglement, kan het Panel Verzoekers 

niet-ontvankelijk verklaren indien zich één (of meerdere) van de daarin genoemde omstandigheden 

voordoet (voordoen), zijnde: 

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

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

rechtsprekende) instantie; 

c. de gedraging is meer geëigend om aan een andere (toezichthoudende of rechtsprekende) 

instantie te worden voorgelegd; 

d. de gedraging is kennelijk onaannemelijk; 

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

 

De Toetsingscommissie stelt voorop dat sprake is van een zeer beperkte overschrijding van de 

termijn van een jaar. Verder is vast komen te staan dat bij de rechter-commissaris weliswaar is 

getracht om de Curator te beletten tot het doen van verdere uitlatingen in de pers, maar dat daarbij 

niet is geoordeeld over de hier centraal staande uitlatingen van de Curator. Het Panel ziet daarom 

geen gronden om Verzoekers niet-ontvankelijk te verklaren op dit punt. 

Inhoudelijk 

Verzoekers brengen ten aanzien van dit klachtonderdeel argumenten naar voren waaruit zou moeten 

blijken dat de vorderingen van de Curator ongegrond zijn; het is echter niet aan het Panel om een 

oordeel te vellen over de vorderingen van de Curator. Het Panel beoordeelt of de uitlatingen van de 

Curator in overeenstemming zijn met de Insolad Praktijkregels en daarbij is in het bijzonder van 

belang praktijkregel 5.3: 

”De curator betracht zorgvuldigheid en terughoudendheid bij het doen van uitspraken in 
het openbaar over de vraag of er al dan niet sprake is van aansprakelijkheid als bedoeld 

in praktijkregel 5.1.” 

 

De uitlatingen waarop praktijkregel 5.3 ziet betreft de bevindingen van de Curator naar aanleiding 

van onderzoek omtrent feiten en omstandigheden die grond kunnen opleveren tot het instellen van 

vorderingen jegens (gewezen) bestuurder, commissarissen of andere bij het faillissement betrokken 

(rechts-)personen en is dus niet beperkt tot bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Dat betekent 



dat de Curator met betrekking tot al zijn door praktijkregel 5.1 bestreken onderzoeksbevindingen 

dezelfde mate van zorgvuldigheid en terughoudendheid past waar het betreft het doen van 

uitlatingen in het openbaar. Immers, het gaat daarbij om informatie die (potentieel) verstrekkende 

gevolgen kan hebben voor de (persoonlijke en zakelijke reputatie van) betrokkene(n). Indien een 

curator zich uitlaat over nog niet in rechte vaststaande (vooralsnog veronderstelde) 

onrechtmatigheden, dan ontstaat het risico van een ‘trial by media’ alsook aantasting in de persoon 

welke veelal moeilijk valt te redresseren. 

Praktijkregel 5.3 staat er op zichzelf niet aan in de weg dat een curator de pers informeert over door 

hem opgestarte of op te starten gerechtelijke procedures, maar de daarbij te betrachten 

zorgvuldigheid en terughoudendheid brengen mee dat dergelijke mededelingen: 

 

A. in beginsel pas worden gedaan nadat de curator (i) de betrokkene(n) schriftelijk over de door 

de curator geconstateerde onrechtmatigheden heeft geïnformeerd, (ii) de curator de 

betrokkene(n) in de gelegenheid heeft gesteld zich over de door de curator geconstateerde 

onrechtmatigheden uit te laten en (iii) de curator machtiging heeft verkregen tot het voeren van 

die procedure;  

B. uitsluitend neutrale, feitelijke informatie dienen te behelzen en geen stellingen die nog door de 

rechter dienen te worden beoordeeld. Dat wil dus zeggen dat het een curator vrij staat – nadat 

de stappen sub a. zijn genomen – om de pers mee te delen dat hij een procedure is gestart (of 

zal starten) tot terugvordering van geldbedragen, maar niet dat er op onrechtmatige wijze 

bedragen aan het vermogen van gefailleerde zijn onttrokken. Immers, dat laatste staat nog niet 

vast en is ter beoordeling aan de rechter; en 

C. niet verder gaan dan wat ten tijde van de openbare uitlatingen van de curator reeds is 

opgenomen in de openbare verslaglegging dan wel zal worden opgenomen in het eerdaags door 

de curator te deponeren opvolgend faillissementsverslag.   

 

Het Panel stelt vast dat aan het onder A. gestelde is voldaan door de Curator. Voor wat betreft het 

gestelde onder B., acht het Panel aannemelijk dat de Curator wellicht beoogd heeft om zijn 

uitlatingen feitelijk te houden, maar dat het hiervoor opgenomen citaat op onderdelen daarvan geen 

blijk geeft. De Curator heeft desgevraagd aangegeven dat hij de journalist niet heeft verzocht om de 

tekst voor publicatie ter goedkeuring aan hem voor te leggen. Zodoende heeft de Curator het risico 

genomen dat zijn woorden anders zouden worden weergegeven dan hij ze heeft gezegd of bedoeld. 

De Curator heeft ter zitting aangegeven dat de [B] volgens hem toch een ander (minder 

serieus/journalistiek) soort blad is dan het [E] of de economische bijlagen van een aantal landelijke 

dagbladen.  

Hoewel verslaggeving door middel van de openbare verslagen het uitgangspunt is en 

terughoudendheid jegens de pers derhalve geboden is, is de realiteit ook dat dat niet altijd is vol te 

houden. Van enige noodzaak om de [B] (in de ogen van de Curator een minder serieus/journalistiek 

zakentijdschrift) te woord te staan is evenwel niet gebleken. De Curator behoorde zich, mede gelet 

hierop, bewust te zijn van het risico dat zijn uitlatingen anders zouden worden weergegeven dan hij 

ze heeft uitgesproken of bedoeld en had moeten volstaan met een verwijzing naar zijn enkele dagen 

later gedeponeerde openbaar verslag. 



Het Panel is van oordeel dat de Curator daarmee niet de van hem te verwachten mate van 

zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht heeft genomen. 

Het opstarten van de procedure 

Ontvankelijkheid  

Dit onderdeel van het verzoek verklaart het Panel, anders dan het eerste klachtonderdeel, wel niet-

ontvankelijk. Ook hier is sprake van een zeer beperkte termijnoverschrijding. Het hoger beroep tegen 

de verleende machtiging door Verzoekers is ingetrokken. Door Verzoekers en de Curator zijn diverse 

stukken uit de procedure overgelegd, waaruit blijkt dat de betreffende klachten ook reeds in de 

procedure aan de orde zijn gesteld. De rechtbank heeft op het tweede aspect van de klacht – gegeven 

de hiervoor aangehaalde overweging uit het tussenvonnis – ook al een oordeel (in de vorm van een 

overweging ten overvloede) gegeven. Dat instelling van de vordering achterwege had dienen te 

blijven nu verhaal voor de vordering voorzienbaar onmogelijk is kon feitelijk ter zitting onvoldoende 

worden vastgesteld. Bovendien heeft de Curator onweersproken gesteld dat de 

verhaalsmogelijkheden zijn betrokken in de besluitvorming rondom de machtiging van de rechter-

commissaris. Bij deze stand van zaken past het Panel terughoudendheid en dienen deze 

klachtonderdelen van Verzoekers niet-ontvankelijk te worden verklaard op de in artikel 4 lid 5 sub b 

en c van het Toetsingsreglement genoemde gronden.    

De uitlatingen tijdens de comparitie 

Ontvankelijkheid  

Ook dit klachtonderdeel wordt niet-ontvankelijk verklaard. De beoordeling van klachten omtrent 

schending van de waarheidsplicht van partijen op voet van artikel 21 Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering behoort bij uitstek tot het domein van de rechter die presideert over de procedure 

waarin de schending zich zou hebben voorgedaan.  

 

Beslissing: 

Verklaart het eerste klachtonderdeel gegrond en de overige klachtonderdelen niet-ontvankelijk. 

(Toetsingscommissie INSOLAD 23 december 2021) 

 


