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Algemene gegevens
Naam onderneming
Verslag 8: er is inmiddels eindvonnis gew ezen, zie hierna.

24-10-2018
1

In beide appellen dient het Hof nog de data voor het w ijzen van de arresten
vast te stellen.

15-05-2019
2
07-05-2020
4

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 513,63

Verslagperiode

05-11-2021
7

Verslagperiode
van

24-10-2018
1

21-2-2017
t/m
23-10-2018
van

15-05-2019
2

24-10-2018
t/m
15-5-2019
van

12-11-2019
3

16-5-2019
t/m
11-11-2019
van

05-11-2021
7

6-5-2021
t/m
4-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

5 uur 42 min

4

43 uur 39 min

5

82 uur 54 min

6

28 uur 3 min

7

21 uur 24 min

8

13 uur 42 min

9

49 uur 12 min

totaal

244 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 8: hiervoor w erd reeds gemeld dat een eindvonnis is gew ezen, zie ook
hierna.

24-10-2018
1

Zoals hiervoor reeds vermeld, is het thans w achten op de dagbepaling van de
te w ijzen van de arresten.

15-05-2019
2

Hierna onder 'rechtmatigheid' w ordt vermeld w at de uitkomst van de
procedures is.

12-11-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

12-11-2019
3

Toelichting
Inmiddels heeft het Hof in beide zaken op 22 oktober arrest gew ezen. Alle
bestuurders zijn aansprakelijk gehouden voor het tekort in het faillissement. In
zo verre heeft het Hof derhalve anders geoordeeld dan de Rechtbank. Het
gevorderde voorschot heeft het Hof afgew ezen en verw ezen naar de
schadestaat.
De advocaten van de bestuurders zijn aangeschreven met het verzoek te
bezien of thans w el een minnelijke regeling mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan
volgt onvermijdelijk een schadestaatprocedure.

Ja

07-05-2020
4

Toelichting
Ondanks pogingen daartoe zijn er geen regelingen tot stand gekomen. De
curator bereidt thans de schadestaatprocedure voor, die op kortere termijn zal
w orden gestart.

Toelichting

10-11-2020
5

De curator legt de laatste hand aan de processtukken die nodig zijn voor de
schadestaatprocedure.
Deze zal thans op korte termijn aanhangig w orden gemaakt.

Ja

06-05-2021
6

Toelichting
Inmiddels is de schadestaatprocedure aanhangig gemaakt.

Toelichting
In de schadestaatprocedure is de mondelinge behandeling gepland op 9
september 2022.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

05-05-2022
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.914,00

12-11-2019
3

€ 3.011,00

05-11-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.903,00

05-11-2021
7

Toelichting
Door mr Van Onna is een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

12-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 166.695,29

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

12-11-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er mag verw ezen w orden naar het hiervoor onder 'rechtmatigheid' in dit
verslag gemelde.

12-11-2019
3

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Met een aantal partijen loopt vergevorderd overleg over een regeling. De
overige partijen hebben een conclusie van antw oord ingediend.

05-11-2021
7

Met een aantal partijen is een regeling getroffen. Met die partijen w aarmee
geen regeling getroffen is, w ordt de schadestaatprocedure voortgezet. De
mondelinge behandeling is gepland op 9 september 2022.

05-05-2022
8

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 9 september. Thans
w ordt geprobeerd met de overige bestuurders eveneens een regeling te
treffen.

06-11-2022
9

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 8: alle partijen zijn in hoger beroep gegaan. De afw ikkeling zal
derhalve nog enige tijd in beslag gaan nemen.

24-10-2018
1

De rechtbank heeft - een uitgebreid gemotiveerd - eindvonnis gew ezen op 13
december 2017. De vorderingen tegen W althie en Porankiew icz zijn
toegew ezen, de vorderingen tegen Sassen c.s. voor w at betreft de
onverschuldigde betaling zijn toegew ezen en voor het overige afgew ezen. Alle
partijen zijn inmiddels in appel gegaan van het vonnis.
Hiervoor w erd reeds vermeld dat het Hof nog de dagbepaling van de arresten
dient bekend te maken. Naar verw achting, gelet op de doorlooptijden bij het
Hof, zal het nog enige tijd duren voor de arresten gew ezen w orden.

15-05-2019
2

Afhankelijk van de inhoud van de arresten w ordt dan duidelijk hoe dit
faillissement kan w orden afgew ikkeld.
Zoals al vermeld heeft het Hof geoordeeld dat alle bestuurders aansprakelijk
zijn. Zij zijn hier op aangesproken. Er moet w orden afgew acht of er alsnog een
regeling tot stand komt, dan w el dat een schadestaatprocedure aanhangig
gemaakt dient te w orden.

12-11-2019
3

Zoals hiervoor vermeld, zijn er geen regelingen tot stand gekomen. De
schadestaatprocedure w ordt voorbereid en zal op kortere termijn gestart
w orden.

07-05-2020
4

Zoals hiervoor vermeld, de schadestaatprocedure is inmiddels aanhangig
gemaakt.

06-05-2021
6

De mondelinge behandeling vindt plaats op 9 september 2022. Hierna kan
verder beoordeeld w orden w at de termijn van afw ikkeling kan zijn.

05-05-2022
8

Zoals hiervoor reeds gemeld, w ordt thans ook met de overige bestuurders
gepoogd een regeling te treffen.
Indien deze tot stand komt, kan het faillissement - hopelijk in de loop van
2023 - afgew ikkeld w orden.

06-11-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
7-5-2023

10.4 Werkzaamheden overig

06-11-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Er zijn door de curator thans geen andere w erkzaamheden te verrichten dan
het afw achten van het w ijzen van de arresten.

15-05-2019
2

Thans w ordt afgew acht of er een regeling tot stand komt.

12-11-2019
3

Er is geen regeling tot stand gekomen. De schadestaatprocedure w ordt
voorbereid en op korte termijn gestart.

07-05-2020
4

Zoals hiervoor vermeld w ordt de laatste hand aan de processtukken gelegd en
zal de procedure op korte termijn aanhangig w orden gemaakt.

10-11-2020
5

Schadestaatprocedure.

06-05-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

