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Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Synprocon B.V.
Meerheide 6
5521 DZ Eersel
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Activiteiten onderneming
Synprocon B.V. vervult de functie van holding- en beheermaatschappij.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2009

€ 232.847,00

€ -226.321,00

€ 2.240.400,00

2010

€ 176.600,00

€ -383.109,00

€ 1.661.786,00

2011

€ 148.623,00

€ -258.149,00

€ 1.755.483,00

2012

Toelichting financiële gegevens
De omzet over 2012 is onderw erp van onderzoek.
De w inst en verliesgegevens en het balanstotaal van 2012 is onbekend.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0
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Boedelsaldo
€ 3.154,33

06-06-2018
12

€ 2,14

14-12-2018
13

€ 2,14

14-06-2019
14

€ 2,14

13-12-2019
15

€ 2,14

05-06-2020
16

€ 2,14

09-12-2020
17

€ 1.154,68

09-06-2021
18

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-12-2017

06-06-2018
12

t/m
6-6-2018
van
7-6-2018

14-12-2018
13

t/m
14-12-2018
van
15-12-2018

14-06-2019
14

t/m
14-6-2019
van
15-6-2019

13-12-2019
15

t/m
13-12-2019
van
14-12-2019

05-06-2020
16

t/m
5-6-2020
van
6-6-2020

09-12-2020
17

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020
t/m
9-6-2021

Bestede uren

09-06-2021
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

12

47 uur 36 min

13

1 uur 12 min

14

9 uur 48 min

15

11 uur 42 min

16

1 uur 6 min

17

11 uur 48 min

18

3 uur 12 min

totaal

86 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Verslag 18: totaal bestede uren 82 uur en 6 min.

09-06-2021
18

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Synprocon B.V. is opgericht bij notariële akte van 29 oktober 2003;
De aandelen in Synprocon B.V. w orden gehouden door Elniro B.V. (1751
aandelen) en Constructiebedrijf Renders B.V. (1749 aandelen). De aandelen in
Elniro B.V. w orden gehouden door de heer P.A.G. van den Oever. De aandelen
in Constructiebedrijf Renders B.V. w orden gehouden door de heer H.C.M.P.
Renders;
Statutair bestuurder van Synprocon B.V. is Elniro B.V. Statutair bestuurder van
Elniro B.V. is de heer P.A.G. van den Oever.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder van de vennootschap is er ten tijde van het
uitspreken van het faillissement van de vennootschap geen sprake van
procedures voor of tegen de vennootschap.
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1.3 Verzekeringen
De curator verkreeg opgave van de lopende verzekeringen ten name van de
vennootschappen. Ten aanzien van een aantal verzekeringen is sprake van
een achterstand in de betaling van de verschuldigde premie. De nog lopende
verzekeringen w erden per faillissementsdatum geroyeerd. De
opstalverzekering betreffende het bedrijfspand (zie hierna onder 3.1) w erd
door de hypotheekhouder ABN AMRO Bank aangemeld voor de hypothecaire
belangenverzekering van de bank.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Onroerende zaken
Synprocon B.V. is eigenaar van de bedrijfsruimte, staande en gelegen te Eersel
aan de Meerheide 6. Synprocon B.V. verhuurt de betreffende bedrijfsruimte
aan Las- en Constructiebedrijf P. van den Oever B.V.
In verband met toepassing van de bodemverhuurconstructie door ABN Amro
Bank w erd de bedrijfsruimte (met uitzondering van het kantoorgedeelte) per
19 november 2012 verhuurd aan ABN AMRO Bank. Deze huurovereenkomst
eindigt per de datum dat het gehuurde door de bank ter vrije beschikking van
verhuurder w ordt gesteld door middel van de overhandiging van sleutels e.d.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van de vennootschappen heeft aangegeven, dat hij als
oorzaken van het faillissement ziet:
- Het inzakken van de omzet. Vanaf 2011 is deze omzet volgens de bestuurder
aanzienlijk teruggelopen.
- Het slinken van de te behalen marges vanaf 2011.
- Het onverw acht oplopen van de kredietkosten.
- Het uitblijven van betaling door debiteuren.
Als gevolg hiervan zijn, aldus de bestuurder, liquiditeitsproblemen ontstaan. In
dat kader heeft de bestuurder medio november de huisbankier (ABN Amro
Bank) verzocht het krediet uit te breiden (mede in het kader van een door te
voeren reorganisatie). De bank heeft aan dit verzoek geen gevolg gegeven.
Naar aanleiding van de gerapporteerde financiële problemen heeft de bank de
kredietovereenkomst opgezegd en de uitstaande vordering opgeëist. In dat
kader w erd door de bank bovendien een bodemverhuurconstructie toegepast
(ter verkrijging van vuistpand op de in het bedrijfspand aanw ezige
bodemzaken). De bestuurder meldt, dat als gevolg daarvan geen andere
mogelijkheid meer bestond dan faillissementen aan te vragen van de
vennootschappen.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.
De curator is nog doende met dit onderzoek. Dat onderzoek zal mede w orden
betrokken bij een door een externe accountant uit te voeren quick-scan op de
administratie van de vennootschappen. Het onderzoek van de accountant is
nog niet afgerond. Naar verw achting volgt zijn rapportage 12 medio december
2013. De externe accountant heeft in januari 2014 gerapporteerd. Naar
aanleiding daarvan heeft de curator aanvullende vragen gesteld aan de
bestuurder (zie hierna onder hoofdstuk 7).
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt, dat de omzet sedert 2009 inderdaad is
gedaald. In 2009 bedroeg de omzet nog € 2.197.726,- ten opzichte van een
omzet in 2010 van
€ 1.967.363,- en in 2011 van € 1.686.841,-. Over 2012 bedraagt evenw el de
omzet
€ 1.790.808,- (w aarbij uit grootboekmutaties 2012 is af te leiden, dat de omzet
is geboekt tot en met 12 november 2012). Derhalve is in vergelijking met
voorgaande jaren ongeveer 1,5 maand minder omzet verantw oord, zodat de
omzet 2012 (geëxtrapoleerd) op jaarbasis hoger uit zou zijn gekomen dan in
2010 en 2011. Voorts is de curator gebleken, dat slechts sprake is van een
geringe daling van de bruto marge (in 2009 41%; in 2012 37%). W at w el effect
zal hebben gehad op de liquiditeitspositie is het feit, dat over een reeks van
jaren negatieve resultaten zijn behaald met name in Las- en Constructiebedrijf
P. van den Oever B.V. (w aarbij opmerking verdient dat het verlies over 2012
beperkt is gebleven als gevolg van het drastisch terugbrengen van met name
de personeelskosten, huisvestingskosten en
overige bedrijfskosten). Vanaf augustus 2012 ontstond opnieuw een dip in de
omzet. Bovendien bleef een belangrijke debiteur in gebreke met betaling van
de alsmaar hoger oplopende vordering. ABN Amro Bank bleek niet bereid het
krediet tijdelijk uit te breiden. Er is een saneringsplan ontw ikkeld, dat onder
meer voorzag in het verder terugdringen van de kosten en het bew erkstelligen
van een schuldsanering (op basis van 20%). ABN Amro Bank heeft,
kennisnemende van dit saneringsplan, het krediet opgeëist. Daaruit is een
faillissement voortgevloeid.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Op faillissementsdatum w aren geen w erknemers krachtens
arbeidsovereenkomsten w erkzaam.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
In het jaar voorafgaand aan faillissement w as op basis van
arbeidsovereenkomst voor de vennootschappen bij Synprocon B.V. geen
personeel w erkzaam.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 12: geen
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Per faillissementsdatum bedraagt de
vordering van ABN Amro Bank €
1.630.336,44 (exclusief rente en
kosten). Daarop strekt in mindering
de opbrengst van de onroerende
zaak (zie 3.2), de bedrijfsmiddelen
(zie 3.6) en de voorraden (zie 3.10).

€ 1.040.000,00

€ 1.630.336,44

Boedelbijdr.
€ 2.000,00

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

€ 1.040.000,00

Hypotheek

Boedelbijdr.
€ 2.000,00

Toelichting onroerende zaken
- Synprocon is eigenaar van de bedrijfsruimte, staande en gelegen te Eersel
aan de Meerheide 6. Het pand is bezw aard met hypotheek ten behoeve van
de financier van de vennootschappen, ABN Amro Bank. In overleg met ABN
Amro Bank zal de verkoop van het bedrijfspand ter hand w orden genomen.
Daartoe is door de ABN Amro Bank een makelaarskantoor ingeschakeld (Berk &
Kerkhof te Eersel). Het bedrijfspand w erd met tussenkomst van genoemde
makelaar verkocht en geleverd aan een derde op basis van een koopsom van
€ 1.040.000,--. Dat bedrag w erd door de notaris rechtstreeks overgeboekt
naar de rekening van de hypotheekhouder.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 12: geen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Blijkens de administratie behoren aan Synprocon B.V. geen bedrijfsmiddelen in
eigendom toe.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft tot op heden een vordering op Synprocon ingediend van €
3.789,-.
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Genoemde vordering houdt overw egend verband met loonheffing en
omzetbelasting. Ten aanzien van deze vorderingen geldt ingevolge artikel 21
Invorderingsw et 1990 een voorrecht w aar het betreft de bodemzaken. Dit
bodemvoorrecht gaat voor op het bezitloze pandrecht dat ABN Amro Bank
heeft w aar het betreft de kantoorinventaris; w aar het betreft de overige
bodemzaken prevaleert het recht van ABN AMRO Bank, nu deze vóór
faillissementsdatum vuistpand heeft verkregen met betrekking tot deze zaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 12: geen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Blijkens de administratie heeft deze vennootschap geen voorraden in
eigendom.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 12: geen
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Ter zake handelsnaam.

€ 1.000,00

€ 0,00

totaal

€ 1.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Ter zake terbeschikkingstelling van het pand over de periode juli 2013 w erd
door de curator aan RVDO B.V. nog een aanvullend bedrag gefactureerd ad €
4.235,--, inclusief BTW . RVDO B.V. blijft vooralsnog in gebreke met betaling van
dit bedrag. De curator heeft de incasso van deze vordering ter hand genomen.
Betaling heeft alsnog plaats gevonden (zie hierna hoofdstuk 4).
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 12: geen

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
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Beschrijving

Omvang

Met de pandhouder ABN AMRO Bank is een
boedelbijdrage overeengekomen van 10% van
hetgeen aan vorderingen op derden w ordt
geïnd. Uit dien hoofde incasseerde de curator
tot op heden een boedelbijdrage van in totaal €
5.166,70. W aar het betreft de incasso van de
vordering op SiteTec B.V. (ad € 91.052,--) heeft
de curator zelfstandig het overleg gestart, nadat
ABN Amro Bank de ex artikel 58 Fw gestelde
termijn heeft laten verstrijken.
totaal

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 5.166,70

€ 0,00

€ 5.166,70

Toelichting debiteuren
Afgezien van intercompany-vorderingen is geen sprake van vorderingen op
debiteuren. Synprocon heeft in het kader van haar financiering van
ondernemingsactiviteiten van ABN Amro Bank een rentederivaat afgenomen,
dat in aanmerking komt voor herbeoordeling volgens de criteria van het
Herstelkader Rentederivaten MKB. Uit dien hoofde heeft de curator bij ABN
Amro Bank een verzoek ingediend tot herbeoordeling conform het
Herstelkader, teneinde te beoordelen of Synprocon al dan niet in aanmerking
komt voor de krachtens deze regeling geldende coulancevergoeding. Het
verzoek is in behandeling
genomen. Naar verw achting zal het geruime tijd duren alvorens hierop w ordt
beslist.
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Er is voorts nog sprake van een (niet verpande boedel-)vordering op RVDO B.V.
in verband met terbeschikkingstelling van het pand over de periode juli 2013
(in totaal €4.235,--). De betreffende boedelvordering is nog steeds onbetaald
gebleven. De curator heeft de incasso van deze vordering ter hand genomen.
RVDO B.V. heeft betaling toegezegd. Betaling heeft plaatsgevonden op de
faillissementsrekening.
Synprocon heeft een intercompany-vordering op Las- en Constructiebedrijf P.
van den Oever B.V. ad € 109.614,50, w elke niet kan w orden geïncasseerd. De
curator heeft een artikel 29 lid 1 W et OB vordering ingediend bij de
Belastingdienst. De Belastingdienst heeft een teruggave-beschikking
afgegeven voor een bedrag ad € 2.496,--. Dat bedrag zal w orden geboekt op
de faillissementsrekening. Het betreffende bedrag w erd geboekt op de
faillissementsrekening.
Er is sprake van een vordering uit hoofde van de compensatieregeling Uniform
Herstelkader Rentederivaten MKB, w aartoe de curator een verzoek
herbeoordeling heeft ingediend. De curator is in afw achting van vaststelling
van een eventuele vergoeding dienaangaande.

14-12-2018
13

Door ABN AMRO Bank is een compensatie – aanbod gedaan, strekkende tot
betaling van een bedrag van € 261.286,20. Met toestemming van de rechtercommissaris in het faillissement w erd een deskundige ingeschakeld voor de
beoordeling van dit compensatieaanbod. Naar verw achting kan in de volgende
verslagperiode deze kw estie met ABN AMRO Bank financieel w orden
afgew ikkeld.

14-06-2019
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Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement w erd het
compensatieaanbod geaccepteerd tegen finale kw ijting, met voorbehoud w aar
het betreft de door de curator gemaakte kosten om het compensatieaanbod te
kunnen beoordelen. Ten aanzien van laatstgenoemde kosten is door de bank
vergoeding toegezegd. Thans lijkt de bank op haar schreden terug te keren,
althans zij w enst de vergoeding voor deze kosten te verrekenen met de
vordering van de bank op gefailleerde. De curator heeft de bank gew ezen op
het feit, dat verrekening niet mogelijk is, ook gelet op het bepaalde in art. 53
Faillissementsw et. Hij is in afw achting van de reactie van de bank hierop.

13-12-2019
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De curator deelt niet het standpunt van de bank, krachtens w elke het
compensatiebedrag kan w orden verrekend met de pre faillissement vordering
van de bank. Dienaangaande is de curator in discussie met de bank.
Verder geldt, dat naar de mening van de curator de bank gehouden is tot het
vergoeden van de deskundigekosten. Nu de bank w eigert haar toezegging
dienaangaande na te komen, zal de curator een procedure aanhangig maken
jegens de bank hierover.

05-06-2020
16

Uit inmiddels door de Rechtbank Amsterdam gew ezen uitspraken is af te
leiden, dat laatstgenoemd gerecht de bank w el degelijk bevoegd acht om tot
verrekening over te gaan. De curator heeft naar aanleiding daarvan de
discussie met de bank gestaakt.
W el is de bank in rechte betrokken w aar het betreft de gemaakte
deskundigenkosten. Die kosten, vermeerderd met rente en proceskosten (in
totaal € 8.987,29) heeft de bank alsnog voldaan.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 12: geen
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Correspondentie ABN AMRO Bank, rechter-commissaris en deskundige.

14-06-2019
14

Correspondentie ABN AMRO Bank en externe deskundige; beoordeling
compensatievoorstel.

13-12-2019
15

Correspondentie ABN AMRO Bank.

05-06-2020
16

Telefoongesprekken, ontw erp stukken.

09-12-2020
17

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 441.670,31
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Toelichting vordering van bank(en)
ABN Amro Bank heeft een krediet verstrekt aan de vennootschappen. Dat
krediet bestaat uit een middellange lening (per faillissementsdatum groot €
1.110.887,-) en een rekening courant krediet (per faillissementsdatum groot €
519.449,44), exclusief rente en kosten.
Met de incasso van enkele vorderingen, verkoop van roerende zaken alsmede
de verkoop van het bedrijfspand is de vordering van ABN Amro Bank
teruggebracht naar € 441.670,31 (w aarbij een bedrag ad € 415.734,16 w ordt
gedekt door een staatsgarantie).

5.2 Leasecontracten
Synprocon B.V. heeft geen lopende leasecontracten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Tot meerdere zekerheid tot terugbetaling van het door de ABN Amro Bank
verstrekte krediet hebben de vennootschappen ten gunste van ABN Amro Bank
zekerheden verleend als volgt:
- hypotheek tot een bedrag ad € 1.950.000,- op de onroerende zaak
(bedrijfspand en bedrijfsterrein), staande en gelegen te Eersel aan de
Meerheide 6;
- hoofdelijke medeaansprakelijkheid van de heer P.A.G. van den Oever en de
heer A.J.G.A. Bakker;
- pandrecht bedrijfsinventaris en voorraden;
- pandrecht vorderingen;
- achterstelling jegens ABN AMRO Bank van de vorderingen van Lako Beheer
B.V., Constructiebedrijf Renders B.V. en mevrouw A.M.M. van den Oever op de
vennootschappen;
- pandrecht op de vorderingen uit hoofde van regres en subrogatie;
- pandrecht op aanneming van w erk;
- pandrecht op intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten,
databankrechten, handelsnaamrechten, merken, merkaanvragen, tekeningenen modelrechten etc.
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De akte houdende verpanding van intellectuele eigendomsrechten dateert van
22 augustus 2012. De vestiging van laatstgenoemd pandrecht is mogelijk
paulianeus op de voet van artikel 42 Fw . Voor zover komt vast te staan dat
sprake is van te gelde te maken intellectuele eigendomsrechten, zal de curator
dit nader onderzoeken. Van te gelde te maken intellectuele eigendomsrechten
bleek geen sprake, zodat de curator dit heeft laten rusten.

5.4 Separatistenpositie
De ABN Amro Bank is separatist uit hoofde van haar pandrecht met betrekking
tot bedrijfsinventaris, voorraden en vorderingen op derden.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle schuldeisers aangeschreven met het verzoek om
eventuele overeengekomen eigendomsvoorbehouden kenbaar te maken.
Diverse crediteuren hebben zich tot de curator gew end met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Voor zover geldend, zullen deze door de curator op
correcte w ijze w orden afgew ikkeld. Afw ikkeling heeft plaatsgevonden.

06-06-2018
12

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich geen crediteuren tot de curator gew end met een
beroep op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich nog geen crediteuren tot de curator gew end met
een beroep op het reclamerecht.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft met ABN AMRO Bank afspraken gemaakt over verkoop van
activa en incasso van vorderingen op debiteuren door de curator. W aar het
betreft de verkoop van activa w erd met de bank een boedelbijdrage
overeengekomen op basis van een separatistenregeling, w aarbij het
percentage staffelsgew ijs w erd vastgesteld als volgt:
- tot € 30.000,-: 10%;
- het meerdere tot € 50.000,-: 7%;
- het meerdere boven € 50.000,-: 5%.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 12: geen

06-06-2018
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Correspondentie.

09-12-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de vennootschappen zijn na faillissementsdatum niet
voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 12: geen
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft met één partij onderhandeld over een doorstart van de
activiteiten van Pro-Unic B.V. en Las- en Constructiebedrijf P. van den Oever
B.V. Dat heeft geleid tot afspraken, krachtens w elke de doorstart is
gerealiseerd door RVDO B.V. Verw ezen w ordt naar het desbetreffende
faillissementsverslag.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 12: geen

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding van alle vennootschappen veiliggesteld. Dat
betreft de digitale administratie, w aaronder een back-up van het
boekhoudpakket over de laatste drie boekjaren. Nader onderzoek is nodig om
te bezien of de vennootschappen aan de boekhoudplicht hebben voldaan. Dat
onderzoek is nog niet afgerond en w ordt mede uitgevoerd in het kader van
een door een externe accountant uit te voeren quick-scan op de administratie
van de vennootschappen. De rapportage van de ingeschakelde externe
accountant zal naar verw achting medio december 2013 beschikbaar komen. De
externe accountant heeft in januari 2014 gerapporteerd. Naar aanleiding
daarvan heeft de curator een aantal aanvullende vragen voorgelegd aan de
bestuurder die betrekking hebben op
eind 2011 toegepaste verrekeningen met onder meer vorderingen van de
vennootschap op Elniro B.V. en Lako B.V.

06-06-2018
12

De curator komt op basis van het uitgevoerde onderzoek tot de conclusie, dat
w erd voldaan aan de administratieverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen
- 2008: gedeponeerd op 29-01-2010 (tijdig)
- 2009: gedeponeerd op 31-01-2011 (tijdig)
- 2010: gedeponeerd op 02-02-2012 (niet tijdig, doch geen belangrijk verzuim)

06-06-2018
12

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschappen betreffen de
jaarrekeningen 2010. In alle vastgestelde jaarrekeningen is een zogenaamde
samenstellingsverklaring opgenomen.

06-06-2018
12

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator zal geen verder onderzoek instellen naar de vraag of aandelen van
de vennootschap zijn volgestort. In dat verband merkt de curator op, dat w aar
het betreft het op de aandelen te storten bedrag, de daartoe strekkende
vorderingen zijn verjaard.

06-06-2018
12

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal onderzoek instellen naar de w ijze w aarop de bestuurder zijn
taak heeft vervuld. Vooralsnog heeft de curator geen aanw ijzingen voor
onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

06-06-2018
12

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator onderzoekt de administratie teneinde te beoordelen in hoeverre
sprake is van paulianeuze rechtshandelingen.

06-06-2018
12

Daartoe w erd door een extern accountant een quick-scan onderzoek op de
administraties van de vennootschappen uitgevoerd. Die quick-scan is in januari
2014 afgerond. Naar aanleiding daarvan heeft de curator enkele aanvullende
vragen aan de bestuurder voorgelegd, onder meer w aar het betreft door Lasen Constructiebedrijf Van den Oever B.V. toegepaste verrekeningen op
vorderingen met onder meer Elniro B.V. en Lako B.V. Uit het onderzoek komt
naar voren, dat vorderingen en schulden van verschillende entiteiten
behorende tot de groep w erden gesaldeerd. De bestuurder heeft daarvan
overeenkomsten overgelegd, w aaruit blijkt dat saldering w erd
overeengekomen; die overeenkomsten dateren van mei/juni 2012, zodat de
curator zich heeft afgevraagd in hoeverre de verrekeningen als paulianeus
althans onrechtmatig zijn te duiden. De curator is hierover in overleg met de
bestuurder. De vorderingen op Elniro B.V. en Lako B.V. betreffen vorderingen,
die verpand w aren aan ABN Amro Bank. De toegepaste verrekening heeft
aldus niet geleid tot benadeling van de gezamenlijke schuldeisers in het
faillissement.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 12: geen

06-06-2018
12

Studie.

09-12-2020
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

06-06-2018
12

Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.789,00
Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus tot een totaalbedrag van € 3.789,- aan fiscale
vorderingen ter verificatie ingediend in dit faillissement.

8.3 Pref. vord. UWV

06-06-2018
12

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-06-2018
12

Toelichting
Het UW V heeft geen vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.630.336,44

06-06-2018
12

Toelichting
ABN Amro Bank ad € 1.630.336,44.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

06-06-2018
12

Toelichting
3 crediteuren, voorlopig erkend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.766,11

06-06-2018
12

Toelichting
€ 10.766,11 (voorlopig erkend).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Pas na voltooiing van de onderzoeken zoals vermeld in
hoofdstuk 7 van dit verslag kan de curator nadere uitspraken doen over de
verdere afw ikkeling van deze faillissementen.

06-06-2018
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 12: geen

06-06-2018
12

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

06-06-2018
12

AbnAmro bank

09-12-2020
17

9.2 Aard procedures
N.v.t.

06-06-2018
12

Incasso vordering deskundigenkosten.

09-12-2020
17

9.3 Stand procedures
N.v.t.

06-06-2018
12

De dagvaarding w erd aangebracht bij de rechtbank, sector kanton te
Amsterdam

09-12-2020
17

De bank is in rechte betrokken w aar het betreft de gemaakte
deskundigenkosten. Die kosten, vermeerderd met rente en proceskosten (in
totaal € 8.987,29) heeft de bank alsnog voldaan. Daarop is de procedure
geroyeerd.

09-06-2021
18

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

06-06-2018
12

Opstellen dagvaarding. correspondentie

09-12-2020
17

Correspondentie.

09-06-2021
18

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
Voortzetting verzoek herbeoordeling Herstelkader ter zake financiering
Synprocon. De curator is in afw achting van vaststelling van een eventuele
vergoeding dienaangaande.

06-06-2018
12

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:
Voortzetting verzoek herbeoordeling Herstelkader ter zake financiering
Synprocon. De curator is in afw achting van vaststelling van een eventuele
vergoeding dienaangaande.

14-12-2018
13

De komende verslagperiode zal de kw estie van de compensatievergoeding
Uniform herstelkader w orden afgew ikkeld.

14-06-2019
14

Met toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement w erd het
compensatieaanbod geaccepteerd tegen finale kw ijting, met voorbehoud w aar
het betreft de door de curator gemaakte kosten om het compensatieaanbod te
kunnen beoordelen. Ten aanzien van laatstgenoemde kosten is door de bank
vergoeding toegezegd. Thans lijkt de bank op haar schreden terug te keren,
althans zij w enst de vergoeding voor deze kosten te verrekenen met de
vordering van de bank op gefailleerde. De curator heeft de bank gew ezen op
het feit, dat verrekening niet mogelijk is, ook gelet op het bepaalde in art. 53
Faillissementsw et. Hij is in afw achting van de reactie van de bank hierop. In
de komende verslagperiode w ordt beoogd om de discussie hierover af te
ronden.

13-12-2019
15

De curator deelt niet het standpunt van de bank, krachtens w elke het
compensatiebedrag kan w orden verrekend met de pre-faillissement vordering
van de bank. Dienaangaande is de curator in discussie met de bank.
Verder geldt, dat naar de mening van de curator de bank gehouden is tot het
vergoeden van de deskundigekosten. Nu de bank w eigert haar toezegging
dienaangaande na te komen, zal de curator een procedure aanhangig maken
jegens de bank hierover.

05-06-2020
16

Een procedure tegen AbnAmro bank w erd aanhangig gemaakt terzake de
deskundigenkosten.
In de komend verslagperiode zal w orden verder geprocedeerd

09-12-2020
17

De procedure w erd afgerond. Daarmee zijn alle w erkzaamheden verricht. Het
faillissement kan w orden afgew ikkeld. Een concept financieel eindverslag zal
bij de rechtbank w orden ingediend.

09-06-2021
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

06-06-2018
12

Nog niet bekend.

14-12-2018
13

Tw eede helft 2019.

14-06-2019
14

Eerste helft 2020.

13-12-2019
15

Nog niet bekend.

05-06-2020
16

Nog niet bekend.

09-12-2020
17

Tw eede helft 2021.

09-06-2021
18

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 12: rapportage; correspondentie

06-06-2018
12

Verslag 13: rapportage; correspondentie

14-12-2018
13

Rapportage; correspondentie

14-06-2019
14

Rapportage; correspondentie.

13-12-2019
15

Rapportage.

05-06-2020
16

Rapportage.

09-12-2020
17

Rapportage.

09-06-2021
18

Bijlagen
Bijlagen

