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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Administratiekantoor Bengg B.V.

Gegevens onderneming

29-06-2018
4

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, d.d. 24
juni 2016 is, op eigen verzoek, het faillissement uitgesproken van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Aken Architecten B.V.
tevens h.o.d.n. VAA, VAA.ONL en Experts Formerly Know n As Architects,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17061152
(F.01/16/332).
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Bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, d.d. 30
augustus 2016
zijn, op eigen verzoek, de faillissementen uitgesproken van:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bengg B.V.,
ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 17038330 (F.01/16/432);
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W agne B.V.,
ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 17120368 (F.01/16/433);
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stichting
Administratiekantoor
Bengg B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
1712076
(F.01/16/434);
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Aken
Architects B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17120368
(F.01/16/435).
Alle statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5611 NE)
Eindhoven aan de
Stratumsedijk 44.
De rechtbank heeft mr. C. Schollen-den Besten tot rechter-commissaris
benoemd en mr.
R.A.M.L. van Oeijen als curator aangesteld.

Activiteiten onderneming
Van Aken Architecten B.V. hield zich bezig met stedenbouw , architectuur en
interieur.
Bengg B.V. hield zich bezig met holdingactiviteiten.
W agne B.V. hield zich bezig met verw erven en beheren van aandelen in Van
Aken Holding
B.V. en het voeren van de directie over en financieren van Van Aken Holding
B.V. en haar
dochtervennootschappen.
Stichting Administratiekantoor Bengg w as een administratiekantoor voor
aandelen en obligaties.
Van Aken Architects B.V. w as een beheer- en beleggingsmaatschappij.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Van Aken
Jaar
2012
2013
2014
2015
2016
23/6)

Architecten B.V.
Omzet
€ 4.481.520,00
€ 5.145.389,00
€ 5.110.163,00
€ 4.835.920,00
€ 1.896.497,00

Bengg B.V.
Jaar
Omzet
2014
€ 865.316,00
2015
€ 472.300,00
W agne B.V.
Jaar
Omzet
2014
-2015
--

W inst en Verlies
- € 1.602.948,00
€ 156.042,00
- € 224.587,00
€ 480.526,00
- € 451.700,00

Balanstotaal
€ 2.229.927,00
€ 2.072.861,00
€ 1.890.220,00
€ 2.667.129,00
€ 2.510.619,00

W inst en Verlies
- € 1.442.174,00
€ 1.658.394,00

Balanstotaal
€ 3.062.205,00
€ 1.637.119,00

W inst en Verlies
€ 446.767,00
€ 697.955,00
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(t/m

Balanstotaal
€ 4.583,00
€ 712.598,00

Stichting Administratiekantoor B.V.
Er is in 2014 en 2015 geen omzet behaald in deze vennootschap.
Van Aken
Jaar
2014
2015

Architects B.V.
Omzet
---

W inst en Verlies
- € 3.583,00
€ 572,00

Balanstotaal
€ 14.569,00
€ 14.029,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
0
Toelichting
Van Aken Architecten B.V.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er 48 medew erkers
met een arbeidsovereenkomst in dienst.
Bengg B.V
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen medew erkers
in dienst.
W agne B.V.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen medew erkers
in dienst.
Stichting Administratiekantoor Bengg
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen medew erkers
in dienst.
Van Aken Architects B.V.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen medew erkers
in dienst

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 0,00
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Toelichting
Verslag juni 2018:
In de afgelopen verslagperiode heeft afrekening met ABN AMRO Bank
plaatsgevonden.

Verslagperiode
van
30-8-2016

29-06-2018
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t/m
15-6-2018
van
19-12-2018

21-06-2019
6

t/m
18-6-2019
van
19-6-2019

24-12-2019
7

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

30-06-2020
8

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

29-12-2020
9

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020

28-06-2021
10

t/m
15-6-2021
van
16-6-2021
t/m
15-12-2021

Bestede uren

28-12-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

4 uur 32 min

6

0 uur 52 min

7

0 uur 42 min

8

0 uur 24 min

9

0 uur 12 min

10

1 uur 0 min

11

0 uur 12 min

totaal

7 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode 16 december 2017 tot en met 15 juni 2018: 24
minuten.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Van Aken Architecten B.V., hierna te noemen: "VAA", maakt onderdeel uit van
een groter
geheel aan vennootschappen. 100% van de aandelen in VAA w orden
gehouden door W agne
B.V. 100% van het geplaatste aandelenkapitaal in W agne B.V. w ordt
gehouden door Bengg
B.V. De aandelen van Bengg B.V. w orden gehouden door Stichting
Administratiekantoor
Bengg. VAA houdt 100% van de aandelen in het aandelenkapitaal van VAA.ONL
B.V. W agne
B.V. tenslotte heeft een 100% aandelenbelang in Van Aken Architects B.V.
Het faillissement van VAA is op eigen verzoek uitgesproken. Het verzoekschrift
'eigen aangifte faillietverklaring' w erd op 20 juni 2016 bij de griffie van de
Rechtbank Oost-Brabant ingediend. Voormelde rechtbank heeft mr. C. Schollenden Besten als rechter-commissaris benoemd en mr. R.A.M.L. van Oeijen als
curator aangesteld.
Bengg B.V. (hierna: Bengg) maakt onderdeel uit van een groter geheel aan
vennootschappen. 100% van de aandelen in Bengg w orden gehouden door
Stichting Administratiekantoor Bengg (hierna: Stak Bengg). Bengg houdt 100%
van het geplaatste aandelenkapitaal in W agne B.V. (hierna: W agne). W agne
heeft een 100% aandelenbelang in Van Aken Architects B.V. (hierna:
Architects). Bestuurders van Bengg zijn Beheermaatschappij J. Neggers B.V.,
Beheermaatschappij C. de Groot B.V. en Beheermaatschappij R. de Goeij B.V.
Bestuurders van Stichting Administratiekantoor Bengg zijn Beheermaatschappij
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J. Neggers
B.V., Beheermaatschappij C. de Groot B.V. en Beheermaatschappij R. de Goeij
B.V.
Beheermaatschappij R. de Goeij B.V. is voorzitter van het bestuur van de STAK
en heeft de
meerderheid van stemmen. Statutair bestuurders van VAA zijn W agne B.V. en
de heer Ronald de Goeij.
Fiscale Eenheid Vpb/OB
Met ingang van 1 januari 2011 vormt Bengg B.V. tezamen met haar dochter- en
kleindochtervennootschappen een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting, een en
ander ingevolge artikel 15 van de W et op de Vennootschapsbelasting 1969.

1.2 Lopende procedures
Aan de curator is meegedeeld dat er 1 lopende procedure is en w el jegens
BO.2 Architectuur
en Stedenbouw BV. De curator verw ijst naar hetgeen vermeld w ordt onder het
hoofdstuk
"Procedures".
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1.3 Verzekeringen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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1.4 Huur
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.

29-06-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Door de heer De Goeij is aangegeven dat ontstane (te grote)
liquiditeitsproblemen uiteindelijk hebben geleid tot de aanvraag van het
faillissement. De basis voor dit probleem zou liggen in 2011 toen er een
financiering door ABN AMRO Bank N.V. ter grootte van € 3.200.000,- w erd
verkregen. Die ontvangen gelden zijn vervolgens gebruikt om de aandelen
van een voormalig aandeelhouder te kopen. De aflossingsverplichting voor
deze financiering zou, naar het zich laat aanzien, moeten geschieden via
dividenduitkeringen uit VAA. Dit gaf, vanw ege teruglopende omzet, een te
grote druk op de liquiditeit. De bank verzocht aandeelhouders liquiditeiten ter
beschikking te stellen, maar die zouden dat gew eigerd hebben. Uiteraard zal
hier nog onderzoek naar w orden gedaan.
De exploitatie van Bengg bestond louter uit financiële holding- en
beheersactiviteiten ten
behoeve van VAA. In Bengg zelf w aren geen inkomstenbronnen. Dit gaf een
dermate druk op de liquidatie dat uiteindelijk besloten w erd om het
faillissement aan te vragen.
W agne w as voor haar inkomsten volledig afhankelijk van VAA. In W agne zelf
w aren geen
inkomstenbron. Het faillissement van VAA gaf een dermate druk op de
liquiditeit dat
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uiteindelijk besloten w erd om het faillissement aan te vragen.
Stak Bengg w as louter een administratiekantoor voor aandelen en obligaties.
Gezien het
faillissement van de dochtervennootschappen w erd besloten om het
faillissement aan te
vragen.
In Architects w aren geen inkomstenbronnen meer. Na het faillissement van de
feitelijke
w erkmaatschappij - VAA - is besloten om het faillissement aan te vragen.
Het onderzoek naar de oorzaken van de faillissementen kan nog niet w orden
afgerond.
Ook in de afgelopen verslagperiode kon het onderzoek naar de oorzaak van
de faillissementen niet w orden afgerond. Het onderzoek is nog gaande.
Het onderzoek is nog niet afgerond.
Verslag 4:
Ook in de afgelopen verslagperiode kon het onderzoek nog niet afgerond
w orden. De curator zal hier in een volgend verslag op terugkomen.
Onderw erp van onderzoek is onder meer de financiering van de overdracht van
de aandelen in VAA. Voorts is de stelselw ijziging van de jaarrekening van IFRS
naar Dutch GAAP onderw erp van onderzoek.
Het onderzoek kon de afgelopen verslagperiode nog niet afgew ikkeld w orden.
Beheermaatschappij R. de Goeij B.V. is op 27 december 2016 in staat van
faillissement verklaard. Het faillissement w erd op 4 december 2018 opgeheven
bij gebrek aan baten.

28-12-2018
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Ook de heer De Goeij is privé in staat van faillissement verklaard met
aanstelling van mr. F. El Houzi als curator. De curator heeft zich verstaan met
mr. El Houzi.

21-06-2019
6

In het privé faillissement van de heer De Goeij heeft inmiddels een
verificatievergadering plaatsgevonden.

24-12-2019
7

In het privé faillissement van de heer De Goeij heeft inmiddels een
renvooizitting plaatsgevonden.

30-06-2020
8

Het privé faillissement van de heer De Goeij is tot op heden nog niet
afgew ikkeld.

29-12-2020
9

Ook in de afgelopen verslagperiode is het privé faillissement van de heer De
Goeij nog niet afgew ikkeld.

28-06-2021
10

Het privé faillissement is (helaas) nog niet afgew ikkeld.

28-12-2021
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er 48 medew erkers met een
arbeidsovereenkomst in
dienst bij VAA.
Bij zow el Bengg, W agne, Stak Bengg als Architects w aren ten tijde van het
uitspreken van het
faillissement geen medew erkers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0
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Toelichting
In het jaar voorafgaande aan het faillissement w aren gemiddeld 43
w erknemers bij VAA in dienst.
Bij zow el Bengg, W agne, Stak Bengg als Architects w aren in het jaar
voorafgaande aan het
faillissement geen medew erkers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Aan de medew erkers is met toestemming van de rechter-commissaris per brief
van 28 juni
2016 ontslag aangezegd.
De curator heeft zich met het UW V verstaan over de gevolgen van de
ontslagaanzegging. Op
30 juni 2016 heeft een klassikale intake door het UW V plaatsgevonden. De
curator is thans
nog belast met de gebruikelijke w erkzaamheden die het gevolg zijn van de
ontslagaanzeggingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Naar het zich laat aanzien heeft de Belastingdienst diverse vorderingen
w aarvoor op basis van
artikel 21 Invorderingsw et jo. 57 lid 3 FW het fiscale voorrecht heeft te gelden.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Tot het vermogen van VAA behoorde nog Goodw ill, IE-rechten, een
opdrachtenportefeuille,
1105 van de aandelen in VAA.ONL BV en een (halve) 5% Spelersobligatielening
in BVO RKC
W aalw ijk.
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De goodw ill w erd verkocht voor € 45.000; de IE-rechten voor € 140.000,-; de
opdrachtenportefeuille voor € 80.000,- en de aandelen VAA.ONL B.V. voor €
5.000,-.
De obligatielening is nog niet verkocht.
Met de doorstartende vennootschap vindt overleg plaats over de overname
van de
obligatielening.
Ook in de afgelopen verslagperiode kon de obligatielening (nog) niet w orden
verkocht.
De curator is in overleg over de verkoop van de obligatielening.
Verslag juni 2018:
De bedoelde obligatielening is nog niet verkocht. De curator is in
onderhandeling over de overdracht.
Vooralsnog is geen bedrag geboden die in de ogen van de curator recht doet
aan de betaalde prijs.

28-12-2018
5

In de afgelopen verslagperiode is de obligatielening overgedragen voor een
bedrag van € 2.500,-.

21-06-2019
6

Dit bedrag is ook op de faillissementsrekening bijgeschreven.

24-12-2019
7

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

30-06-2020
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden verrichten in het kader van de
gemaakte
doorstart. De curator verw ijst naar hetgeen vermeld onder het kopje
doorstart/voortzetten
onderneming.

29-06-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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Verslag juni 2018:
De curator verw ijst tevens naar hetgeen gesteld is onder punt 1.7.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft van De Lage Landen Vendorlease een drietal leasecontracten
ontvangen met betrekking tot printapparatuur. De curator heeft de
doorstartende vennootschap verzocht
contact op te nemen met de leasemaatschappij over voortzetting van de
leasecontracten dan
w el teruggave van de geleasede objecten.
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Dit onderdeel is afgew ikkeld.

30-06-2020
8

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank pretendeert voor terugbetaling van het door haar verstrekte
de navolgende
zekerheden te hebben:
- verpanding van de bedrijfsinventaris;
- verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
- verpanding van alle vorderingen op derden;
- verpanding intellectuele eigendomsrechten;
- verpanding bepaalde vorderingen (domeinnamen);
- achterstelling lening € 250.000,- verstrekt door Beheermaatschappij J.
Neggers B.V.;
- achterstelling lening € 50.000,- verstrekt door Beheermaatschappij J. Bosma
B.V.;
- achterstelling lening € 100.000,- verstrekt door Beheermaatschappij C. de
Groot B.V.;
- achterstelling lening € 100.000,- verstrekt door Beheermaatschappij M.
Eugelink B.V.
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Daarnaast zijn de vennootschappen W agne B.V. en Van Aken Architects B.V.
gezamenlijk
hoofdelijk aansprakelijk voor terugbetaling.

5.4 Separatistenpositie
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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5.6 Retentierechten
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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5.7 Reclamerechten
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar de
verstrekte
financiering door ABN AMRO Bank. Van belang hierbij is te melden dat ABN
AMRO Bank ook
Bengg B.V. heeft gefinancierd voor de aankoop van aandelen in VAA. Omdat
Bengg B.V.
geen zelfstandige inkomstenbron is diende gelden voor aflossingen voort te
vloeien uit de
activiteiten van VAA.
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De curator zal naast voornoemde w erkzaamheden zich ook bezighouden met
de afw ikkeling
van eigendomsvoorbehouden en voor zover van toepassing afrekening met
ABN AMRO Bank.
Het onderzoek naar de w ijze van financiering is nog niet voltooid.
De financiële afw ikkeling met ABN AMRO Bank N.V. dient nog plaats te vinden.
Ook in de afgelopen periode heeft sluiting van het onderzoek naar de w ijze
van financiering en de financiële afw ikkeling, nog niet plaatsgevonden.
De curator heeft in de afgelopen periode met ABN AMRO Bank afgerekend. De
curator verw ijst naar het aangehechte financiële verslag. De w ijze van
financiering is onderw erp van nader onderzoek.
Verslag juni 2018:
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 1.7.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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6.2 Financiële verslaglegging
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nadat het faillissement van VAA w erd uitgesproken hebben zich diverse
partijen bij de curator gemeld om de mogelijkheden van een doorstart te
onderzoeken. De curator heeft, na ondertekening en retourontvangst van een
geheimhoudingsverklaring, met 14 partijen
gesproken over de koop van activa en het maken van een doorstart.
Uiteindelijk hebben 6
partijen een serieuze bieding gedaan nadat zij het biedingsprotocol van de
curator hadden
ontvangen.
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Gezien het faillissement van VAA is voor Bengg, W agne, Stak Bengg en
Architects een doorstart niet mogelijk.

6.5 Verantwoording
Na ontvangst van de 6 biedingen heeft de curator met de beste bieder nader
onderhandeld w at uiteindelijk heeft geleid tot een activaovereenkomst per 8
juli 2016.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
In het kader van de doorstart is door de doorstartende vennootschap een
combinatie van
oudaandeelhouder J. Neggers en KOW Architecten B.V., de navolgende activa
verkocht:
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- bedrijfsinventaris: € 40.000,-;
- vordering op debiteuren: € 155.000,-;
- goodw ill: € 45.000,-;
- IE-rechten: € 140.000,-;
- opdrachtenportefeuille: € 80.000,-;
- nog te factureren w erkzaamheden: € 70.000,-;
- aandelen VAA.ONL B.V.: € 5.000,-;
- vergoeding gebruik bedrijfsruimte: € 20.000,-;
Totaal: € 555.000,-.
Voorts heeft de doorstartende vennootschap zich verplicht om aan tenminste
27 w erknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator verricht thans de gebruikelijke w erkzaamheden die in het kader van
een doorstart
moeten w orden verricht.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Van Aken Architecten B.V.
Vooralsnog krijgt de curator, zij het enigszins vertraagd, alle informatie uit de
administratie.
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as enkel een jaarrekening
over 2014
beschikbaar. De curator heeft de interim controller verzocht om concept
jaarcijfers 2015 en
2016 op te stellen. Deze cijfers w aren mede voor het maken van een doorstart
noodzakelijk.
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4

De administratie van Bengg, W agne, Stak Bengg en Architects is, voor zover de
curator
thans kan voorzien, deugdelijk. De curator verkrijgt vooralsnog alle gevraagde
inlichtingen.

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

29-06-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming maakte gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge art. 2:396 BW .

29-06-2018
4

De curator heeft geconstateerd dat de geconsolideerde jaarrekening in de
boekjaren
2011-2013 w aren ingericht volgens het (Internationale) IFRS-systeem en dat
in 2014 een
stelselw ijziging naar het NL GAAP systeem is doorgevoerd. Deze
stelselw ijziging is van
invloed op de afschrijving op de post Goodw ill. De curator onderzoekt of en zo
ja deze
stelselw ijziging juist is uitgevoerd en gevolgen heeft voor het nadere
onderzoek.
De curator zal zijn onderzoek in de komende verslagperiode afronden.
Verslag juni 2018:
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 1.7.
Beheermaatschappij R. de Goeij is in staat van faillissement verklaard op 27
december 2016. Het faillissement is bij gebrek aan baten opgeheven per 4
december 2018.

28-12-2018
5

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 1.7.
Ook de heer De Goeij is privé in staat van faillissement verklaard. De curator
verw ijst naar hetgeen gesteld onder punt 1.5.

21-06-2019
6

De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 1.5.

24-12-2019
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verw ijst naar hetgeen is gesteld in het verslag d.d. 21 december
2017.

29-06-2018
4

De curator zal de komende verslagperiode het onderzoek sluiten.

24-12-2019
7

De curator is gebleken dat aan de storingsverplichting is voldaan.

30-06-2020
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal zijn gebruikelijke onderzoek doen naar de vraag of sprake is van
onbehoorlijk
bestuur. In dat kader zal mede aan de orde komen de financieringsstructuur
die ervoor is
gekozen om via Bengg B.V. aandelen in VAA te kopen en daarmee een
oudaandeelhouder
uit te kopen. Voor deze laatste financiering diende gelden van VAA
"afgeroomd" te w orden ter aflossing van de bancaire financiering.

29-06-2018
4

Ook hetgeen gesteld is onder 7.3 zal onderdeel uitmaken van het nadere
onderzoek.
De curator heeft inmiddels begrepen dat de heer Goeij in privé failliet zou zijn
verklaard. Dit gegeven is mede van belang voor het nadere onderzoek.
Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en hetgeen gesteld is onder
punt 7.3. en 7.6. kon niet w orden afgerond.
Het onderzoek is nog niet afgerond.
Verslag juni 2018:
Ook in de afgelopen verslagperiode kon het onderzoek nog niet w orden
afgerond.

Toelichting
Het onderzoek kon in de afgelopen verslagperiode nog niet w orden afgerond.

Toelichting
Het onderzoek is, ondanks het privé faillissement van de heer De Goeij, nog
niet afgerond.

28-12-2018
5

21-06-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voor alsnog heeft de curator geen aanw ijzingen dat er paulianeuze
rechtshandelingen zouden
zijn verricht. Uiteraard zal de curator ook hier onderzoek naar doen.
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-06-2018
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar mogelijk
onbehoorlijk
bestuur en/of paulianeuze rechtshandelingen.

29-06-2018
4

Het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en hetgeen gesteld is onder
punt 7.3. en
7.6. kon niet w orden afgerond.
De curator heeft deze onderzoeken voortgezet en verw acht dit onderzoek de
aankomende verslagperiode te kunnen afronden.

30-06-2020
8

De rechtmatigheidsonderzoeken konden tot op heden niet w orden afgerond.

29-12-2020
9

Ook in de afgelopen verslagperiode konden de rechtmatigheidsonderzoeken
niet w orden afgew ikkeld.

28-06-2021
10

Dit is nog niet afgew ikkeld.

28-12-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-06-2018
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

29-06-2018
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-06-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

29-06-2018
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
0

29-06-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 0,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

29-06-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tussen VAA en BO.2 Architectuur en Stedenbouw B.V. heeft ten overstaan van
de Rechtbank
Oost-Brabant een procedure plaatsgevonden.

29-06-2018
4

9.2 Aard procedures
BO.2 Architectuur en Stedenbouw B.V. vorderde een bedrag van ruim €
121.000,-. Bij vonnis
van 4 mei 2016 is de vordering van BO.2 Architectuur en Stedenbouw B.V.
toegew ezen.

29-06-2018
4

9.3 Stand procedures
Voorafgaande aan het faillissement heeft VAA een appeldagvaarding
uitgebracht, en w el op
25 mei 2016 tegen de rolzitting van 14 juni 2016. De curator heeft vooralsnog
geen rolbericht
gezien maar de procedure zal ex artikel 27 FW w orden geschorst. De curator
zal onderzoek
doen of de vordering voorlopig erkend kan w orden.

29-06-2018
4

Deze vordering is voorlopig erkend.

9.4 Werkzaamheden procedures
Zoals het er thans naar uitziet zal de hoger beroepsprocedure niet w orden
voortgezet.

29-06-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich, onder meer, bezighouden met de navolgende
w erkzaamheden:
- Registratie crediteuren;
- Onderzoek naar oorzaken van de faillissementen;
- Verkoop obligatielening;
- Afrekening ABN AMRO Bank N.V.;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen, en
- Afw ikkeling faillissementen.
Verslag juni 2018:
De curator zal zich, onder meer, bezighouden met de navolgende
w erkzaamheden:
- Registratie crediteuren;

29-06-2018
4

- Onderzoek naar oorzaken van de faillissementen;
- Verkoop obligatielening;
- Afrekening ABN AMRO Bank N.V.;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- Onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.
De curator zal zich, onder meer, bezighouden met de navolgende
w erkzaamheden:
- Registratie crediteuren;
- Onderzoek naar oorzaken van de faillissementen;
- Verkoop obligatielening;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- Onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

28-12-2018
5

De curator zal zich, onder meer, bezighouden met de navolgende
w erkzaamheden:
- Registratie crediteuren;
- Onderzoek naar oorzaken van de faillissementen;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- Onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

21-06-2019
6

De curator zal zich, onder meer, bezighouden met de navolgende
w erkzaamheden:

24-12-2019
7

- Onderzoek naar oorzaken van de faillissementen;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- Onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.
De curator zal zich, onder meer, bezighouden met de navolgende
w erkzaamheden:

30-06-2020
8

- Onderzoek naar oorzaken van de faillissementen;
- Onderzoek onbehoorlijk bestuur; en
- Onderzoek mogelijke paulianeuze rechtshandelingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is de curator vooralsnog onbekend op w elke termijn de faillissementen
kunnen w orden
afgew ikkeld.

29-06-2018
4

10.3 Indiening volgend verslag
30-6-2022

28-12-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw ijst naar hetgeen gesteld is onder punt 10.2.

29-06-2018
4

Bijlagen
Bijlagen

