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Gegevens onderneming

Accessio Beheer B.V.

Faillissementsnummer

F14/027
14 januari 2014

Datum uitspraak

Curator
Rechter-commissaris

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens

Personeel gemiddeld aantal

Mrs. P.R. Dekker en O.B.J. Poorthuis
Mr. S.J.O. de Vries
Beheer van vastgoed
2013: +/- € 200.000
2012: +/- € 300.000
2011: +/- € 500.000
4

Boedelrekening

€ 32.318,22

Verslagperiode

31-12-2020 t/m 7-6-2021

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

1.2

Winst en verlies

1.3

Balanstotaal

1.4

Lopende procedures

1.5

Verzekeringen

1.6

Huur

1.7

Oorzaak faillissement

2

Personeel

3

Activa

Onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving
3.6

Verkoopopbrengst

3.7

Boedelbijdrage

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

Dga is Peter van Leeuwen Holding B.V. – eveneens in staat
van faillissement.
Geen wijzigingen t.o.v. vorige verslagen
Geen wijzigingen t.o.v. vorige verslagen
Geen.
N.v.t.
N.v.t.
Niet langer relevant. Zowel de bestuurder als de aandeelhouder
is failliet.

Totaal gerealiseerd actief € 308.046,82

Geclaimd door Holding.
€ 6.000,=
N.v.t.
N.v.t.

Voorraden / onderhanden werk
4

Debiteuren

5

Bank / zekerheden

Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

Aanzienlijke thans onverhaalbare vorderingen op
groepsvennootschappen

1

6

Doorstart / voortzetten

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

7.2

Depot jaarrekeningen

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

7.4

Stortingsverplichting aandelen

7.5

Onbehoorlijk bestuur

7.6

Paulianeus handelen

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Pref. Vord. van de fiscus
Pref. Vord. van het UWV
Andere pref. Crediteuren
Aantal concurrente
crediteuren
Bedrag concurrente
crediteuren

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Administratie ondeugdelijk
Voldaan.
N.v.t.
Ja.
Bestuurder aansprakelijk gesteld. Aansprakelijkstelling wordt
betwist. Bestuurder en UBO zijn failliet. De faillissementen
van hen zijn onherroepelijk.
Ja diverse paulianeuze cessies.

€ 381.021,93
€ 167.097,11
€ 2.748,47
2 (Fiscus & UWV)
19
€ 1.316.013,94, een groot deel van de vorderingen wordt
betwist.
Opheffen wegens gebrek aan baten.

8.7

Verwachte wijze van
afwikkeling

9

Procedures

De raadsman van Van Leeuwen is door de Raad van Discipline
tuchtrechtelijk veroordeeld op verzoek van de curator. Hem is
een waarschuwing opgelegd.

10

Overig

In het najaar van 2020 heeft een 1e overleg plaatsgevonden. Er
is nog geen concreet voorstel gedaan op basis van van
curatoren de onderlinge verhoudingen tussen de boedels door
middel van een meerpartijen overeenkomst (deels) zouden
kunnen gladstrijken.
Het faillissement kan waarschijnlijk pas worden afgewikkeld (gelet op de vele rekening-courantverhoudingen) als
tegelijkertijd ook de faillissementen van een aantal
groepsvennootschappen worden afgewikkeld.

10.1
10.2

Termijn afwikkeling
faillissement
Plan van aanpak

10.3

Indiening volgend verslag

Nog niet bekend.
Niet openbaar
7-12-2021

Slotopmerking
De afwikkeling van het faillissement van Accessio hangt samen met de afwikkeling van de overige failliete
vennootschappen die tot het concern van Peter van Leeuwen Holding B.V. en 2SQR Holding B.V. behoren
Gegevens onderneming:
Faillissementsnummer:

2

althans daaraan gelieerd zijn. De verslaglegging in dit faillissement is summier. Met de rechter-commissaris en
met grote crediteuren is indertijd afgesproken dat deze periodiek een update krijgen. De vele conflicten in het
cluster samenhangende insolventies maakt dat de afwikkeling van de individuele faillissementen gebaat is bij
minder transparantie naar de aandeelhouders en bestuurders dan gebruikelijk.
Indertijd is pro rata kostenconsolidatie toegestaan, hetgeen betekent dat de boedelkosten in de faillissementen
worden omgeslagen naar rato van het in een individueel faillissement gerealiseerd boedelactief.
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Rosmalen, 24-7-2020

Mr. P.R. Dekker
curator
Disclaimer:
De curator benadrukt dat de informatie in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat de thans gegeven informatie moet worden aangepast. Omtrent de juistheid en
volledigheid van de in het verslag opgenomen informatie kan dan ook nog niet met zekerheid
uitspraak worden gedaan. Aan dit verslag en/of aan volgende verslagen kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets in dit verslag mag/kan worden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
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