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Gegevens onderneming
De VOF Van Den Boogaert, h.o.d.n. Van Den Boogaert Eieren en Nico Stables,
alsmede haar vennoten mevrouw E.H.M. van den Boogaert en de heer J.F.M.
van den Boogaert, gevestigd en w onende te 6003 NT W eert, aan de Sint
Sebastiaanskapelstraat 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 12045367. Ingevolge de door de rechter-commissaris op 9 januari
2017 verleende toestemming, w orden de faillissementen van de VOF en dat
van haar beide vennoten geconsolideerd behandeld.
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Activiteiten onderneming
Het fokken en houden van pluimvee. Agrarisch bedrijf. Verhuur van
pensionstalling voor paarden. Fokken van paarden, leren van paarden.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens in dit verslag zijn ontleend aan de laatst opgemaakte
jaarstukken over het boekjaar 2014. De omzet bedroeg in 2014 € 214.088,-.
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In het eerst volgende verslag zullen de financiële gegevens 2015 w orden
opgenomen nu de boedel opdracht heeft gegeven om de jaarstukken op te
maken.
De jaarstukken over het boekjaar 2016 konden nog niet w orden opgemaakt
vanw ege de gerezen onduidelijkheid over de balanspost "Gebruiksvee", zijnde
de voorraad paarden. Over 2015 zijn w el concept jaarstukken beschikbaar en
w aaraan de onderstaande financiële gegevens zijn ontleend. De omzet in
2015 heeft € 262.465,- bedragen.
W inst en verlies
Het verlies over het boekjaar 2014 beliep € 123.480,- met als bijzonderheid
een negatief eigen vermogen van € 772.947,-.
De curator verw acht ook over 2015 een aanzienlijk verlies en dat zou moeten
leiden tot een aanzienlijke IB-teruggave.
Verlies in 2015 van € 87.794,- met de aantekening dat de opbrengsten een
post bevat van € 145.000,-, zijnde doorbelaste kosten van één der
vennootschappen van de Van den Boogaert Groep. Over deze post w are
discussie mogelijk en indien deze post geheel of gedeeltelijk geschrapt zou
w orden, w are het verlies nog aanmerkelijk hoger.
Balanstotaal
€ 748.016,€ 663.260,- per ultimo 2015 (concept jaarstukken)

Gemiddeld aantal personeelsleden
1
De vennoot niet meegerekend 1 medew erker.
Naast het dienstverband met de vennoot de heer Van den Boogaert w as
daarnaast sprake van een dienstverband met een zogenaamde "W ajonger".

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
11-10-2018
5

Boedelsaldo
€ 64.352,00
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Boedelsaldo
€ 142.305,54
De toename van het actief is toegenomen door o.m. de ontvangen uitkering
uit hoofde van het herstelkader rentederivaten (€ 91.256,53), de verkoop
van de koetsen ( € 7.500,- ex btw ), belastingteruggave IB (€ 15.488,-) en de
boedelbijdrage in verband met de verkoop van het tot de boedel behorende
o.g. De in de afgelopen boedelperiode nog gedane uitgaven g.w .l. w aren de
laatste uitgaven. evenals de post kosten paarden nu alle activa te gelde zijn
gemaakt.

Verslagperiode
11-10-2018
5

van
10-4-2018
t/m
10-10-2018
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van
11-10-2018
t/m
9-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

63,17 uur

6

46,96 uur

totaal

110,13 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal besteedde uren: 459 uren en 33 minuten

11-10-2018
5

Hoew el de informatie in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie (nog)
niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of onderdelen van het
verslag - op basis van dan beschikbare nieuw e informatie - achteraf bijgesteld
dienen te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
en het bijbehorende financieel geschetste perspectieven voor crediteuren
en/of andere stakeholders. Aan dit verslag kunnen o.m. om genoemde
redenen geen rechten w orden ontleend.
Het gezamenlijk faillissement en dat van haar vennoten is bijzonder tijdrovend.
De curator onderzoekt een veelheid aan zaken op het gebied van
"rechtmatigheid" en w aarbij de houding van failliet - vriendelijk uitgedrukt supoptimaal is. Mede daardoor is de boedel al in een aantal procedures tegen
derden beland en het einde daarvan is nog niet in zicht. Verder is failliet al
tw eemaal door de rechter-commissaris gehoord en dat is zonder meer
uitzonderlijk. De curator sluit niet uit dat aan o.m. het genoemde thema nog
behoorlijk w at tijd en onderzoek zal vergen.
Dit faillissement blijft bijzonder bew erkelijk en in die zin is er helaas w einig tot
niets in positieve zin gew ijzigd.
Totaal besteedde uren: 506 uren en 31 minuten
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Het betreft in deze een vennootschap onder firma met haar beide vennoten de
echtelieden Van den Boogaert-Bakens. Dit faillissement hangt samen met het
faillissement van de Van den Boogaert Groep, uitgesproken door de rechtbank
Limburg op 19 juli 2016 en bestaande uit Van den Boogaert Holding BV, Van
den Boogaert Groep BV, Ruvarst BV, Agraw é BV en Recreatiepark De
Vluchtheuvel BV. In alle faillissementen is aanvankelijk tot rechter-commissaris
benoemd mevrouw mr. M.J.A.G. van Baal.
De w aarnemend rechter-commissaris is in de genoemde faillissementen sedert
januari 2017 de heer mr. B.R.M. de Bruijn.
De onderneming w erd uitsluitend gedreven door de vennoot de heer Frank van
den Boogaert. Mevrouw van den Boogaert heeft aangegeven zich niet of
nauw elijks met de onderneming te hebben bemoeid.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Tussen de VOF als eiser en een debiteur w as aanvankelijk een procedure
aanhangig over een bedrag van € 2.000,- en w aarin de betreffende debiteur
de curator had opgeroepen om in de procedure te verschijnen. Gelet op het
belang, de procesrisico's en de nog te maken kosten, is een schikking
getroffen. De schikking komt er op neer dat de betreffende debiteur een
bedrag ad € 500,- aan de boedel heeft voldaan en w aarna zogezegd een
streep door de procedure is gezet. De rechter-commissaris in faillissementen
heeft voor deze regeling op 15 december 2016 toestemming verleend.
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1. De curator is een procedure (voorlopig getuigenverhoor) gestart tegen een
partij w aarmee failliet een samenstel van transacties is aangegaan. Centraal in
deze procedure zal staan de door de curator ingeroepen pauliana. Kort gezegd
is door failliet een zeer w aardevol paard gekocht, is de volledige koopsom
voldaan doch per datum faillissement w as het paard al w eer terug naar de
toenmalige verkoper zonder dat sprake is van enige voor de curator
w aarneembare geldstroom.
2. De curator heeft t.a.v. de (gestelde, contant en zonder factuur) verkoop van
een aantal (paarden-)koetsen de pauliana ingeroepen (benadeling van de
gezamenlijke crediteuren). In de procedure is de gedaagde aan zet voor de
conclusie van antw oord.
Ad 1. De verhoren van de getuigen zullen plaatsvinden in december 2017.
Ad 2. De boedel heeft de procedure in eerste aanleg verloren. De koetsen
w orden op korte termijn opnieuw getaxeerd en aan de hand van de
taxatiew aardes zal de boedel een definitief standpunt bepalen. Mogelijk geeft
de boedel de koetsen terug, dan w el zal, indien de rechter-commissaris
daartoe toestemming zou verlenen, de boedel hoger beroep instellen.
Voor w at betreft de koetsen is met de betreffende partij een
vaststellingsovereenkomst gesloten.
Ten aanzien van de transacties van failliet met betrekking tot een aantal
paarden is de boedel een procedure ex art. 843a Rv tegen de koper gestart.
Kort gezegd w il de boedel de financiële gegevens m.b.t. de doorverkoop door
de bedoelde partij op tafel hebben. In de rede ligt dat de betreffende paarden
voor beduidend hogere bedragen zijn doorverkocht t.o.v. de aankoopprijzen
van failliet. In de procedure is nog niet voor antw oord geconcludeerd.
In de bedoelde procedure ex art. 843a RV heeft inmiddels de comparitie van
partijen plaatsgevonden en partijen hebben over en w eer voor akte
geconcludeerd. De datum w aarop de rechtbank vonnis zal w ijzen is nog niet
bekend.

13-04-2019
6

1.3 Verzekeringen
De boedel heeft alle verzekeringen w aarbij nog sprake is van een belang
voortgezet.
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1.4 Huur
Geen

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De failliet heeft aangegeven dat de activiteiten van de VOF deels afhankelijk
w aren van de activiteiten van de Groep en dat door het w egvallen van de
Groep een rendabele exploitatie niet meer mogelijk w as. De curator heeft op
dit moment een andere kijk op het gebeuren en w aarbij zij opgemerkt dat niet
sprake is van een bijgew erkte administratie en jaarstukken 2015. De
activiteiten van de VOF w aren zw aar verliesgevend en de facto w erd de VOF
overeind gehouden door de Groep. Anders uitgedrukt: om de activiteiten van
de VOF te kunnen voortzetten is een enorme schuld in rekening-courant
jegens de Groep ontstaan. Zo zijn - bij w ijze van voorbeeld - in het zicht van
het faillissement forse bedragen opgenomen bij de Holding om
privébelastingschulden te voldoen.
De curator moet het er voor houden dat met name de in- en verkoop van
paarden zodanig verlieslatend w as en bleef dat dit als de hoofdoorzaak van
het faillissement moet w orden aangew ezen.
Medeoorzaak voor het faillissement is de enorme schuld van de VOF en haar
vennoten aan een aantal vennootschappen behorende tot de Van den
Boogaert Groep.
De onderneming heeft nimmer w inst gemaakt. De facto w as sprake van
verliesfinanciering door de Van den Boogaert Groep.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
1
1 w erknemer (w ajonger)
Voor zoveel nodig is ook de vennoot ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Personeelsleden
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-11-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Vooralsnog verder geen nu intake c.a. bij het UW V inmiddels heeft
plaatsgehad.
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Voor de boedel resten geen w erkzaamheden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Sint Sebastiaanskapelstraat 6 te W eert

€ 745.000,00

totaal

€ 745.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 745.000,00

€ 41.934,21
€ 41.934,21

Toelichting onroerende zaken
Beschrijving:
Sint Sebastiaanskapelstraat 6 te W eert: Paardenhouderij met w oonhuis en
bijgebouw en inclusief erf, ondergrond en cultuurgrond. Kadastraal bekend
Gemeente W eert, sectie W nr 427 groot 2 ha 16 are en 29 ca, Sectie W nr 521
groot 57 are, Sectie W nr 625, 50 ca.
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De curator verw acht dat het o.g. op relatie korte termijn zal w orden verkocht.
Verkoopopbrengst:
Nog niet bekend. Het geheel is in 2013 getaxeerd op € 995.000,-.
De opbrengst is nog niet bekend. De boedel zal vermoedelijk op korte termijn
een opdracht tot verkoop verstrekken aan een makelaar.
Hoogte hypotheek:
€ 2.300.000,- en w aartoe ook nog andere onroerende zaken zijn verbonden
behorende tot Van den Boogaert W eert Holding BV.
De inschrijving beloopt in totaal € 1,6 mln. en voor w elke vordering ook nog
een andere onroerende zaak hypothecair is verbonden. Bedoelde zaak
behoort niet in eigendom toe aan Van den Boogaert W eert Holding BV.
De schuld onder hypothecair verband bedraagt pro resto globaal € 900.000,en lijkt aldus in de rede te liggen dat de hypotheekhouder niet geheel uit de
opbrengst zal w orden voldaan.
Boedelbijdrage:
De boedel heeft met de hypotheekhouder afgesproken dat verkoop door de
boedel zal plaatsvinden. T.a.v. de hoogte van de boedelbijdrage en daarmee
andere samenhangende zaken, zoals kosten van taxatie en verzekering c.a.
heeft de boedel een voorstel gedaan. w aarop door de hypotheekhouder nog
niet is gereageerd.
De boedel verw acht daarover op korte termijn met de hypotheekhouder
heldere afspraken te hebben gemaakt.
Het o.g. Sint Sebastiaankapelstraat is met toestemming van de rechtercommissaris d.d. 9 juli 2018 verkocht en geleverd. De verkoopprijs heeft
bedragen € 745.000,- tegen een boedelbijdrage van € 34.775,12 excl. btw .
Ter zake de verkoop en levering van het bedoelde o.g. resteren geen
verdere w erkzaamheden en t.a.v. de boedelbijdrage is e.e.a. ook geregeld
en uitgevoerd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Een van de hallen is in november afgebrand en w aarbij ook asbest is
vrijgekomen. De maatschappij heeft uiteindelijk dekking verleend. voor de
schade en de bovengronds aangetroffen asbest is inmiddels opgeruimd. Voor
de hele schadeafhandeling heeft de boedel zelf een contra-expert
ingeschakeld en w aarmee tot volle tevredenheid w ordt samengew erkt. De
hele schadeafhandeling is nog gaande en vergt bijzonder veel tijd. In opdracht
van de boedel heeft inmiddels taxatie plaatsgevonden en de boedel is
voornemens, zodra de afspraken met de hypotheekhouder zijn gemaakt, om
een makelaar opdracht te verstrekken voor onderhandse verkoop.
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De bij de brand vrij gekomen asbest en andere materialen zijn inmiddels
opgeruimd en verw ijderd. De onder het afgebrande gebouw aanw ezige kelder
met mogelijke vervuiling is niet opgeruimd en de boedel streeft er naar om ook
dit binnen afzienbare tijd te realiseren.
De boedel streeft naar onderhandse verkoop.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Aan het voorlopig boedelverslag is als bijlage 1 gehecht het overzicht van de
vaste activa behorende bij de jaarstukken 2014. Mede omdat het overzicht
niet meer actueel is, is volstaan met een beschrijving van de activa met
w eglating van de w aardes.
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Recentelijk zijn alle nog aanw ezige roerende zaken in opdracht van de boedel
getaxeerd. Het rapport is helaas nog niet beschikbaar.
Verkoopopbrengst:
Nog niet bekend.
De bedrijfsmiddelen hebben tezamen met de verkoop van de paarden
("voorraden"?) tot dusverre in totaal opgebracht € 70.566,-.
De opbrengst van de thans nog resterende activa is nog niet bekend.
Boedelbijdrage:
Voor zover de vaste activa onder het hypotheekrecht vallen, zal dit w orden
betrokken bij de afspraken met de hypotheekhouder. De machines en
inventaris zijn niet behept met enig zekerheidsrecht, zodat een boedelbijdrage
niet aan de orde is.
N.v.t.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht is van toepassing op de inventaris nu sprake is van een
openstaande vordering en voor zover sprake is van roerende zaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn (op diverse locaties) inmiddels getaxeerd en zal
binnenkort w orden gestart met het verkooptraject.
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Met uitzondering van nog één paard, zijn alle bedrijfsmiddelen door de boedel
inmiddels verkocht.
Alle paarden zijn door de boedel verkocht.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De per datum faillissement nog aanw ezige voorraad voer, stro en hooi w as
tamelijk bescheiden.
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Verkoopopbrengst:
De voorraad is c.q. zal door de boedel w orden verbruikt nu nog niet alle tot de
boedel behorende paarden zijn verkocht. Als onderhanden w erk kan w orden
beschouw d de overeenkomsten met klanten met betrekking tot pensionstalling
van paarden.
Boedelbijdrage:
Niet van toepassing

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De boedel zet de overeenkomsten met de pensionklanten voort.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Per ultimo 2014 w as nog sprake van een flink aantal paarden met een
balansw aarde van in totaal € 192.000,-. Per datum faillissement w aren
daarvan slechts nog over 26 paarden en een veulen, voor het overgrote deel
bestaande in jaarlingen en tw eejarigen. Een groot deel van de paarden zijn
inmiddels door de boedel verkocht. Verder zijn tot dusverre tw ee paarden aan
de boedel toegevoegd en ten aanzien van w aarvan door failliet niet de juiste
informatie w as verstrekt.
De bedoelde - aan de boedel toegevoegde - paarden zijn inmiddels verkocht.
De andere paarden zijn verder - op tw ee 2-jarigen na - inmiddels ook allen
verkocht en geleverd. Verder heeft de boedel een drietal polissen te gelde
gemaakt en w aarvan de boedel middels de postblokkade kennis had
gekregen. Daarnaast is inmiddels een eerste uitkering ter zake de
brandschade door de boedel ontvangen.
Verkoopopbrengst:
Zie het financieel verslag.
De verkoop van de paarden heeft globaal € 57.000,- opgeleverd en de afkoop
van de polissen heeft globaal € 13.000,- opgeleverd.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet alleen t.a.v. de paarden, doch ook t.a.v. andere activa, zoals koetsen en
andere roerende zaken, investeert de curator bijzonder veel tijd om zogezegd
de boedel te reconstrueren. Daarnaast is sprake van - vriendelijk uitgedrukt merkw aardige transacties w elke nog voorw erp van onderzoek zijn. De failliet
en dan met name de heer Van den Boogaert voldoet tot dusverre niet bepaald
met verve aan zijn inlichtingenplicht.
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Het reconstrueren van de boedel per datum faillissement en hetgeen in de
daaraan voorafgaande maanden is geschied, blijft een bijzonder tijdrovende
kw estie.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nihil
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
De boedel doet ter zake het gebruikelijke administratie onderzoek,
aanvankelijk in de vorm van een QuickScan. De boedel heeft nog in beraad om
alsnog opdracht te verstrekken om jaarstukken 2015 te doen opmaken.
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De jaarstukken 2015 w orden opgemaakt, doch de verw achting van de boedel
is niet dat daaruit vorderingen op derden kenbaar zullen w orden.
Van enige vordering op derden lijkt geen sprake te zijn.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De VOF en haar vennoten hebben zich medio 2015 hoofdelijk verbonden voor
de vordering van een private financier voor globaal € 1.600.000,-.
De restant vordering van de private financier bedraagt globaal € 900.000,-.
Met de verkoop van het o.g. Sint Sebastiaankapelstraat is w elisw aar niet de
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gehele vordering van de hypotheekhouder voldaan, doch de hypotheekhouder
heeft voor het onbetaald gebleven deel van haar vordering finale kw ijting
verleend.

5.2 Leasecontracten
Voor zover deze al niet voor datum faillissement w aren beëindigd is daar door
de boedel een komaf aan gemaakt.

11-10-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Recht van 1e hypotheek op de onroerende zaak Sint Sebastiaanskapelstraat 6
en een borgtocht van de vennoten. Middels de bedoelde verkoop van het o.g.
is geen sprake meer van zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Ja voor de bedoelde private financier. Dit is niet meer van toepassing.

11-10-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot dusverre hebben zich geen schuldeisers gemeld.
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5.6 Retentierechten
Daarop is tot dusverre nog niet een beroep gedaan. Recent is door een partij
beroep gedaan op het retentierecht in verband met de opslag van een tot de
boedel behorende koets. De curator onderzoekt e.e.a. nog.
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5.7 Reclamerechten
Daarop is tot dusverre nog niet een beroep gedaan.
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5.8 Boedelbijdragen
Dit is voorw erp van bespreking met de hypotheekhouder.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afronden van de afspraken met de hypotheekhouder.
De (mogelijk onderhandse) verkoop van het o.g. Sint Sebastiaanskapelstraat
staat "voor de deur".
Verder resteren geen w erkzaamheden.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De boedel zet de pensionstalling van paarden voort.
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6.2 Financiële verslaglegging
Zie financieel verslag
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De boedel is nog doende e.e.a. met failliet en derde partijen op de rit te
zetten.
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De pensionhouderij is per uiterlijk 30 april 2018 beëindigd i.v.m. de te
verw achten verkoop van het o.g.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart lijkt niet aan de orde te kunnen komen. In afw achting van de
verkoop van het o.g. zet de boedel de activiteiten in beperkte mate voort.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Niet van toepassing
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6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In het kader van een mogelijk verkoop van het o.g. kan mogelijk ook een
doorstart w orden gerealiseerd in de zin van voortzetting van de
pensionovereenkomsten. In verband met de verkoop van het o.g. zijn de
pensionovereenkomsten beëindigd c.q. voortgezet door de partij die het o.g.
van de nieuw e eigenaar huurt.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Vanaf het boekjaar 2015 zijn geen jaarstukken meer opgemaakt en ten
aanzien van 2016 is niet meer beschikbaar dan slechts een kolommenbalans.
Verder heeft de curator al vastgesteld dat transacties hebben plaatsgevonden
w aarvoor geen facturen zijn opgemaakt. E.e.a. is nog voorw erp van
onderzoek.
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De administratieve vastlegging van in- en verkoop heeft bij de VOF niet de
hoogste prioriteit gehad. Met name het reconstrueren van de gepleegde in- en
verkoop van paarden blijft voor de boedel bijzonder problematisch. Hetzelfde is
van toepassing op het reconstrueren van de bijbehorende geldstromen w elke
veelal contant zijn verlopen en deels ook zonder dat een in- of verkoopfactuur
w erd opgemaakt. De boedel verricht ter zake nog het nodige onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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Voor de jaarstukken van de VOF geldt uiteraard alleen een
samenstellingsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Niet onder het etiket "onbehoorlijk bestuur"doch veeleer onder het etiket of
schulden te goeder trouw zijn ontstaan doet de boedel onderzoek en dat is,
mede vanw ege de houding van de vennoot en de toestand van de
administratie, bijzonder tijdrovend.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Een aantal transacties van en met de failliet zijn op dit moment voorw erp van
onderzoek. De curator voorziet dat de pauliana van stal gehaald moet w orden.
Door de boedel is al een procedure geëntameerd met als grondslag de
pauliana. De pauliana is mede de grondslag voor een geëntameerd voorlopig
getuigenverhoor.
In het bedoelde voorlopig getuigenverhoor volgt contra-enquête en w aarvoor
nog niet een datum is bepaald.
De onlangs gestarte procedure ex art. 843 a Rv is mogelijk de voorloper van
een procedure met als een van de vorderingen de pauliana.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft nog geen beslissing genomen t.a.v. het al dan niet laten
bijw erken van de administratie. De kostenfactor is één van de factoren die op
deze beslissing van invloed zijn. Daarnaast w orden een aantal naar pauliana
riekende transacties onderzocht.
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De jaarstukken 2015 zullen in ieder geval w orden opgemaakt en t.a.v. 2016
heeft de curator nog niet een beslissing genomen uit kostenoogpunt en
(mogelijke) opbrengsten.
Het samenstellen van de jaarstukken 2015 en 2016 is nog voorw erp van
overleg met zow el de VOF als met de accountant.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 766,38
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Premies voor de verzekeringen + UW V
€ 3.097,09
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.638,00
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Fiscus
€ 3.628,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 205,57
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 686,63
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BsGW

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 507.426,54
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In de rede ligt een afw ikkeling ex art. 16 Fw , aldus dat het vermoedelijk te
realiseren boedelactief niet voldoende zal zijn voor het betalen van de
faillissementskosten en de boedelschulden. Aldus lijkt een partiële uitkering
aan de concurrente crediteuren illusoir.
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Naar de huidige stand van zaken is het boedelactief niet toereikend voor het
voldoen van de faillissementskosten.
De curator sluit niet uit dat op basis van het huidige boedelactief mogelijk kan
w orden toegekomen aan het doen van een bescheiden uitkering aan de
concurrente crediteuren. Verder verw acht de curator nog toename van het
actief in verband met een aantal met failliet nog op te lossen geschilpunten,
respectievelijk verw acht de curator een positief resultaat van de vermoedelijk
te voeren procedure o.g.v. de pauliana in verband met de verkoop (tegen
een veel te laag bedrag) van een aantal paarden door failliet binnen een jaar
voor datum faillissement.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verkoop van de onroerende zaak en de roerende zaken. Verder verdient de
schadeafw ikkeling van de brand de nodige aandacht en het gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoek vergt veel tijd.
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Thans resteert alleen nog de verkoop van enkele roerende zaken. De schade
is afgew ikkeld.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen
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1. P. Klomp
2. De Nieuw e Heuvel Onroerend Goed BV
Het geschil sub 1 is beëindigd middels het sluiten van een
vaststellingsovereenkomt en in de procedure sub 2 volgt nog contra-enquête
en w aarin één getuige zal w orden gehoord. In contra-enquête is de getuige
gehoord en daarmee is deze procedure afgesloten.
Meer recent is de procedure ex art. 843a Rv geëntameerd tegen de De Nieuw e
Heuvel BV. In de procedure is nog niet voor antw oord geconcludeerd.
In de procedure tegen De Nieuw e Heuvel B.V. verw acht de boedel in de
zomer van dit jaar het eindvonnis. De datum w aarop vonnis zal w orden
gew ezen is op dit moment nog niet bekend.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing
1. Door de boedel is o.m. de pauliana ingeroepen in verband met de verkoop
van een viertal (paarden-) koetsen kort voor datum faillissement.
2. Door de boedel is een voorlopig getuigenverhoor geëntameerd om een
vollediger beeld te krijgen van hetgeen tussen partijen is be- en afgesproken.
3. Procedure ex art. 843a Rv.

9.3 Stand procedures
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing
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1. De gedaagde is aan zet voor de conclusie van antw oord op 19 april 2017.
2. De rechtbank heeft nog niet op het verzoek van de boedel beslist.
Ad 1. De vorderingen van de boedel zijn in eerste aanleg afgew ezen. De
boedel heeft nog niet een standpunt bepaald t.a.v. een mogelijk hoger beroep.
Ad 2. Het verzoek is afgew ezen en in december 2017 vinden de (eerste)
verhoren plaats.
De 1e procedure is beëindigd en in de 2e procedure volgt contra-enquête.
In de procedure ex art. 843a Rv zal vermoedelijk in de zomer van dit jaar
vonnis w orden gew ezen.

13-04-2019
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen
1. De boedel verw acht na de indiening van de conclusie van antw oord dat de
rechtbank, sector Kanton, een comparitie van partijen zal gelasten en bij
gelegenheid w aarvan deze kw estie mogelijk zal w orden opgelost.
2. Indien de rechtbank het verzoek van de boedel, strekkende tot het houden
van een voorlopig getuigenverhoor toew ijst, volgt daarna de enquête en
mogelijk daarna nog de contra-enquête.
3. De curator verw acht na de indiening van de conclusie van antw oord dat de
rechtbank een comparitie van partijen zal bevelen.
Ad 1. De boedel gaat middels nieuw e taxatie na of hoger beroep zinvol is.
Ad 2. Het verhoor van de getuigen heeft plaats in december 2017.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop van de tot de boedel behorende zaken. Administratief onderzoek
w aaronder begrepen ook het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn is nog lastig in te schatten. Dit zal mede afhangen van de
benodigde tijd voor de verkoop van het o.g. en rechtmatigheidsonderzoeken.
De curator schat in dat dit faillissement langer dan een jaar zal duren.
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Een inschatting van de duur kan nog niet w orden gemaakt.

10.3 Indiening volgend verslag
10-10-2019

13-04-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen
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