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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Salaire Beheer B.V.

13-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE SALAIRE B.V.,
statutair gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te Eindhoven aan het adres
Flight Forum 810, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
12048175.

13-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Houdstervennootschap, beheer activiteiten

13-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 207.311,00

€ -40.978,00

€ 2.047.461,00

2018

€ 262.743,00

€ 11.699.671,00

€ 0,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De jaarstukken over 2017 zijn opgemaakt; de jaarstukken over 2018 nog niet;
de bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan interne stukken.

13-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

13-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

13-05-2019
1

€ 53,83

22-08-2019
2

€ 3.119,17

19-06-2020
4

€ 3.119,17

18-12-2020
5

€ 3.119,17

22-06-2021
6

€ 3.119,17

20-12-2021
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-4-2019

13-05-2019
1

t/m
10-5-2019
van
11-5-2019

22-08-2019
2

t/m
16-8-2019
van
17-8-2019

06-12-2019
3

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

19-06-2020
4

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

18-12-2020
5

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

22-06-2021
6

t/m
31-5-2021
van
2-6-2021
t/m
30-11-2021

Bestede uren

20-12-2021
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

47 uur 30 min

2

27 uur 25 min

3

16 uur 30 min

4

26 uur 30 min

5

18 uur 5 min

6

33 uur 5 min

7

25 uur 10 min

totaal

194 uur 15 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode: 47 uur en 50 minuten

13-05-2019
1

bestudering aangereikte administratie / processtukken met betrekking tot
diverse procedures/ correspondentie onderzoek zekerheden c.q.
rechtsgeldigheid

22-08-2019
2

Overleg directie onderzoek vordering in verband met
schadestaatprocedure/afw ikkeling procedures

19-06-2020
4

18 uren en 5 minuten; totaal 136 uur en 20
minuten

18-12-2020
5

Overleg directie onderzoek vordering in verband met
schadestaatprocedure/afw ikkeling procedures
33 uur en 5 minuten; totaal 169 uur en 25 minuten.

22-06-2021
6

Overleg directie onderzoek vordering in verband met schadestaatprocedure /
afw ikkeling procedures.
Bestede uren totaal: 194 uur en 35 minuten

20-12-2021
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van de gefailleerde vennootschap zijn ondergebracht in de
Stichting Administratiekantoor De Salaire Beheer B.V.; bestuurder van de
gefailleerde vennootschap is de heer P.A.H.M. van de Vossenberg.
De gefailleerde vennootschap op haar beurt is voor 50% gerechtigd in de
Stichting Administratiekantoor Quarz Holding B.V.; deze stichting houdt de

13-05-2019
1

aandelen in de besloten vennootschap Quarz Holding B.V.
Op haar beurt is deze holding 100% aandeelhouder in de besloten
vennootschappen Quarz Vermogensstrategieën B.V. (w elke vennootschap
eveneens op 12 april 2019 gefailleerd is) en in Quarz Insurance Partners B.V.
De gefailleerde vennootschap is bestuurder van Quarz Vermogensstrategieën
B.V.
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap w as tevens bestuurder van
vennootschappen, w aarmee de gefailleerde vennootschap in diverse
hoedanigheden (geldverstrekker, verzorgen management) is verbonden.

1.2 Lopende procedures
De gefailleerde vennootschap is samen met de besloten vennootschappen
Quarz Holding B.V., Quarz Vermogens- strategieën B.V. en Quarz Insurance
Partners B.V. en de heer P.A.H.M. van de Vossenberg verw ikkeld in een geschil
terzake aansprakelijkheid met de maatschap van Boekel Accountants en
Adviseurs en de heer J.A.L.M. van der Schoot; nadat het Gerechtshof ’sHertogenbosch op 6 februari 2018 de gefailleerde vennootschap en de medeappellanten in het gelijk gesteld heeft is door de w ederpartijen cassatie
aangetekend bij de Hoge Raad; deze procedure loopt nog.

13-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er liepen geen verzekeringen volgens mededeling van de bestuurder.

13-05-2019
1

1.4 Huur
Het betreft in casu de huur van een “postadres”, w aardoor de inschrijving op
bedoeld adres mogelijk w as; de post w erd doorgestuurd; de huur is
opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

13-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd; de belastingdienst
stelt zich op het standpunt dat de loonbelasting vanaf maart 2015 tot en met
augustus 2018 niet afgedragen is; na dreiging met een faillissementsaanvraag
w ordt de loonheffing w el w eer betaald.
Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de belastingdienst en de heer van de
Vossenberg; een aanbod om uitstel van betaling te verkrijgen, w aarbij de
belastingdienst een zekerheid zou verkrijgen is door de belastingdienst in
overw eging genomen, doch afgew ezen omdat het niet in het beleid van de
belastingdienst past ( de openstaande schuld staat al te lang open).
Een ingediend faillissementsverzoek is in januari 2019 ingetrokken omdat de
belastingdienst op basis van de beschikbare gegevens getracht heeft om
middels beslaglegging alsnog betaling van de openstaande belastingschulden
te verkrijgen. Toen dit beslag geen doel trof is opnieuw het faillissement
aangevraagd.
Daarbij speelde mee dat met verkregen opbrengsten uit de verkoop van een
verzekeringsportefeuille van een aan de gefailleerde vennootschap gelieerde
vennootschap andere schuldeisers w el betaald w erden c.q. er onttrekkingen
w aren ten behoeve van de directie.
Door de directie is verw eer gevoerd; er is gesteld dat de door de
belastingdienst gestelde openstaande vorderingen niet correct w aren en
hierover nog procedures liepen/ gelopen hadden; bovendien w as er volgens
de directie geen sprake van pluraliteit. De schulden, die er w aren betroffen
intercompany-vorderingen, w aarbij een vennootschap als bank optrad, aldus
het verw eer.
De rechtbank heeft geoordeeld dat er w el sprake w as van pluraliteit en heeft
het faillissement uitgesproken; er is geen hoger beroep ingesteld.

13-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

13-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

13-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-4-2019

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg directie/ correspondentie RC/ ontslagaanzegging

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

NVT
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

13-05-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
NVT

13-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

€ 359259 en € 1681250
totaal

Toelichting andere activa
Volgens de jaarcijfers 2017 betreft dit deelnemingen in groepsmaatschappijen
en overige vorderingen financiële activa; daarnaast is er een substantiële
vordering op directie en participanten.
Deze vorderingen zouden vanw ege het hierop rustende pandrecht niet
eenvoudig inbaar zijn en niet tot vrij actief kunnen leiden. Recent voor
faillissement is een substantiële vordering op een via de bestuurder gelieerde
vennootschap omgezet in cumulatief preferente aandelen.

13-05-2019
1

Verslag 2:

22-08-2019
2

Een bedrag van € 53,83 is overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Dit w as het saldo dat de gefailleerde vennootschap aanhield bij de KNAB. De
bank heeft dit saldo overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Verslag 5
Er heeft een verder onderzoek plaatsgevonden betreffende de vorderingen op
een via de bestuurder gelieerde vennootschap.

18-12-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Overleg directie/ bestudering aangereikte stukken/onderzoek financiële
stukken

13-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

NVT
totaal

Toelichting debiteuren
Zoals onder 9.1 verder aangegeven w ordt staat de aansprakelijkheid van de
maatschap van Boekel nu vast. Hierover is geprocedeerd. De Hoge Raad heeft
het cassatieberoep verw orpen Hieruit vloeit voort dat de gefailleerde
vennootschap op de w ederpartij een vordering heeft. Om de schade te
kunnen bepalen zal er nader onderzoek nodig zijn w aarbij – alvorens een
procedure op te starten – ingestoken zal w orden op het in overleg treden met
de w ederpartij c.q. de verzekeraar.

06-12-2019
3

Verslag 4:
In overleg met de directie als ook de bank zijn er afspraken gemaakt om een
deskundigenrapport te verkrijgen; inmiddels is er een deskundige ingeschakeld
die doende is om de schade te kunnen bepalen; indien de uitkomst hiervan
vaststaat zal in overleg getreden w orden met de w ederpartij c.q. de
verzekeraar

19-06-2020
4

Verslag 5:
In de verslagperiode is er overleg gew eest met de directie en heeft er
afstemming plaatsgevonden met de belastingdienst in verband met het
verzamelen van informatie ten behoeve van de rapportage terzake de
schadebepaling. Naar verw achting zal het rapport op afzienbare termijn
beschikbaar zijn.

18-12-2020
5

Verslag 6:
In de verslagperiode heeft een deskundige een rapportage opgesteld met
betrekking tot de schade, die geleden is door de gefailleerde vennootschap,
w aarbij de basis is de uitspraak van het Gerechtshof; de rapportage is
voorgelegd aan de verzekeraar, die hierop commentaar heeft gegeven. Een en
ander is thans in beraad, w aarbij beoordeeld dient te w orden of en in
hoeverre er aanknopingspunten zijn om in overleg tot afspraken te komen,
danw el een procedure noodzakelijk is.

22-06-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
De SNS bank is in 2008 een financieringsovereenkomst aangegaan met de
gefailleerde vennootschap, alsook met Quarz Insurance partners B.V., Quarz
Vermogensstrategieen B.V., Quarz Holding B.V. en de heer en mevrouw
Vossenberg privé alsook de heer en mevrouw Baelemans privé terzake de
aankoop van een bedrijfspand in Tilburg, groot in totaal € 2.145.000,-- .
De samenw erking met partij Baelemans is na relatief korte tijd tot een einde
gekomen toen bleek dat er onjuiste informatie vertrekt w as bij een
bedrijfsovername. Hierover zijn vervolgens diverse procedures gevoerd.
De betreffende kantoorruimte is jarenlang verhuurd; daarmee kon een
gedeelte van de lasten voldaan w orden; na de verkoop in 2016 resteerde er
een schuld van € 1.023.629,29.
Hiervoor is recent met de SNS-bank een regeling getroffen inhoudende het
vestigen van een pandrecht op (toekomstige) schade-uitkeringen. Het is nog
onduidelijk of dit is geëffectueerd.
De SNS bank heeft een vordering ingediend groot € 1.038.556,96
Dit moet nog verder onderzocht w orden.

13-05-2019
1

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een andere vennootschap met
betrekking tot het verstrekken van een rekening-courant/leningen; hiervoor is
een pandrecht afgegeven op toekomstige schadeloosstellingen; tevens is er
een pandrecht vertrekt terzake verkregen cumulatief preferente aandelen als
gevolg van een omzetting van een vordering.
Ook dit moet nader onderzocht w orden.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
Er is nadere informatie gevraagd bij de bestuurder, enerzijds met betrekking
tot de omzetting van een lening in cumprefs w aarbij ook nadere informatie
gevraagd is bij gelieerde vennootschappen.
Er zijn documenten aangereikt, docht niet alle vraagpunten zijn thans
beantw oord, hetgeen mede verband houdt met de vakantieperiode.

22-08-2019
2

Geconstateerd is dat het pandrecht, dat de SNS Bank gevestigd heeft, niet
rechtsgeldig is.
Hierover is ook gecorrespondeerd.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3:
De SNS Bank heeft erkend geen pandrechten te kunnen doen gelden nu
registratie van de pandakte uitgebleven is. Met de bank zijn afspraken
gemaakt ter zake een mogelijke regeling.
Er is discussie met betrekking tot de verpanding ten gunste van Messis
Sequitur B.V. Deze discussie is “geparkeerd” een en ander in afw achting van
de uitkomsten en voortgang van de schadeafw ikkeling in relatie met de
Maatschap van Boekel; de boedel en Messis Sequitur B.V. hebben zich ter zake
alle rechten voorbehouden.
De exacte vordering van Messis Sequitur B.V. dient nog vastgesteld te w orden.
Dezerzijds is aangedrongen op een af te w ikkelen deel van de lening groot €
21.087,00 met rente; hierover liggen nog geen definitieve afspraken vast maar
Mobilaris B.V. zal hierop terugkomen.

06-12-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 4:
Met de bank zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de procesfinanciering.
Terzake het af te w ikkelen deel van de lening groot € 21.087,- met rente zijn
nog geen definitieve afspraken gemaakt kunnen w orden. Een en ander hangt
samen met het feit dat de jaarstukken nog niet gereed zijn en ook gemaakte
financieringsafspraak door/ten behoeve van Mobilaris B.V.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 5
Betreffende het afw ikkelen van voornoemde lening zijn in de verslagperiode
nog gen definitieve afspraken gemaakt; w el is dit onderw erp van overleg.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 6:
In de verslagperiode zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.

19-06-2020
4

18-12-2020
5

22-06-2021
6

5.2 Leasecontracten
De leasecontracten betreffende tw ee auto’s zijn overgenomen door een
andere vennootschap met instemming van de leasemaatschappij. Er resteert
geen vordering uit dien hoofde.

13-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie boven

13-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Zie boven

13-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
NVT

13-05-2019
1

5.6 Retentierechten
NVT

13-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
NVT

5.8 Boedelbijdragen

13-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
NVT

13-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg directie/ bestuderen aangereikte gegevens/ onderzoek
rechtsgeldigheid overeenkomsten

13-05-2019
1

Overleg directie/ correspondentie / bestuderen aangereikte gegevens/
onderzoek rechtsgeldigheid overeenkomsten

22-08-2019
2

Overleg directie/ correspondentie / bestuderen aangereikte gegevens/
onderzoek financiële stukken.

06-12-2019
3

Overleg directe, correspondentie, onderzoek financiële stukken.

19-06-2020
4

Overleg directe, correspondentie, onderzoek financiële stukken.

18-12-2020
5

Overleg directie, correspondentie, onderzoek financiële stukken.

22-06-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
NVT

13-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
NVT

13-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
NVT

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

13-05-2019
1

6.4 Beschrijving
NVT

13-05-2019
1

6.5 Verantwoording
NVT

13-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
NVT

13-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
NVT

13-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
-

13-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is digitaal( grotendeels) aangereikt en beschikbaar

13-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 21 december 2018
2016: 29 januari 2018
2015: 27 december 2016
2014: 1 februari 2016
2013: 3 februari 2015

13-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeurende verklaring; w el een samenstellingsverklaring.

13-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht in 2002, derhalve niet van toepassing

13-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken

13-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken

13-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Quick scan administratie

8. Crediteuren

13-05-2019
1

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Geen.
€ 36.241,51

13-05-2019
1

19-06-2020
4

Toelichting
(voorschot salaris curator)
€ 46.584,39

18-12-2020
5

Toelichting
€ 46.584,39 (voorschot salaris curator)
€ 53.299,96

22-06-2021
6

Toelichting
€ 53.299,96 (voorschot salaris curator)
€ 67.892,00

20-12-2021
7

Toelichting
€ 67.892,- (voorschot salaris curator t/m 31 mei 2021)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 658.402,00

13-05-2019
1

€ 713.298,00

06-12-2019
3

€ 730.139,00

19-06-2020
4

€ 719.261,00

18-12-2020
5

€ 719.261,00

22-06-2021
6

€ 708.115,00

20-12-2021
7

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
nvt

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

22-08-2019
2

Toelichting
Er zijn 4 concurrente crediteuren.
5

06-12-2019
3

5

19-06-2020
4

6

18-12-2020
5

6

22-06-2021
6

Toelichting
Er zijn (nog) 2 concurrente crediteuren.

20-12-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.039.302,15

22-08-2019
2

Toelichting
€ 1.039.302,15 (inclusief de vordering van de SNS Bank groot € 1.038.556,96).
€ 1.039.964,47

06-12-2019
3

Toelichting
€ 1.039.964,47 (inclusief de vordering van de SNS Bank groot € 1.038.556,96).
€ 1.233.887,29

19-06-2020
4

Toelichting
€ 1.233.887,29 (inclusief de vordering van de SNS Bank groot € 1.037.996,04).
€ 1.223.250,41

18-12-2020
5

Toelichting
€ 1.223.250,41 (inclusief de vordering van de SNS Bank groot € 1.037.996,04).
€ 1.223.250,41

22-06-2021
6

Toelichting
€ 1.223.250,41 (inclusief de vordering van de SNS Bank groot € 1.037.996,04).
€ 195.146,00

20-12-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren / overleg directie.

13-05-2019
1

Verslag 7:
De vennootschap/bestuurder doende is met het realiseren van een
crediteurenakkoord. Hierover is de afgelopen verslagperiode
gecorrespondeerd met de betrokken adviseurs. Om die reden w ordt voor dit
moment door de boedel tevens pas op de plaats gemaakt ter zake van de
rechtmatigheidsaspecten.

20-12-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
maatschap van Boekel Accountants en Adviseurs en de heer J.A.L.M. van der
Schoot

13-05-2019
1

Verslag 2:
Naam w ederpartij: W .A. Soerjadi

22-08-2019
2

9.2 Aard procedures
Cassatie Hoge Raad

13-05-2019
1

Verslag 2:
Naam w ederpartij: W .A. Soerjadi.
Aard procedure: Hoger Beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden

22-08-2019
2

9.3 Stand procedures
De procedure staat voor het nemen van de conclusie door de AG

13-05-2019
1

Verslag 2 inzake procedure maatschap van Boekel Accountants en Adviseurs
en de heer J.A.L.M. van de Schoot:
Op 17 mei 2019 heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der
Nederlanden, mr. W .L. Valk, de conclusie genomen.
De cassatieprocedure is door de w ederpartij ingesteld; de PG komt in een zeer
lijvige conclusie van 23 pagina’s tot verw erping van het principaal
cassatieberoep.
Naar verw achting zal eind augustus/begin september de Hoge Raad arrest
w ijzen.

22-08-2019
2

Verslag 2 inzake procedure W .A. Soerjadi:
Deze procedure w as eveneens aanhangig ten tijde van het uitspreken van het
faillissement en is in het vorige verslag nog niet genoemd, omdat niet alle
informatie voorhanden w as.
Aan het Gerechtshof is medegedeeld dat De Salaire Beheer B.V. als één van de

geïntimeerde partijen op 12 april 2019 in staat van faillissement is verklaard.
Het Gerechtshof heeft op grond van artikel 29 Fw ambtshalve geconstateerd
dat de procedure ten aanzien van de subsidiaire vordering van rechtsw ege
geschorst is vanw ege het gevorderde, w aaronder een schadevergoeding bij
staat op te maken met een voorschot van € 200.000,00.
De primaire vordering van appellant ziet op de inbezitstelling van de auto’s; dit
betreft een vordering in de zin van artikel 28 Fw (afgifte van zaken die niet tot
de faillissementsboedel behoren); de procedure in hoger beroep (in de vorm
van een pleidooi) vindt doorgang.
Het pleidooi is bepaald op 10 oktober 2019.
De auto’s w aar het in casu om gaat zijn blijkbaar niet meer voor handen.
Een en ander zal nog nader kortgesloten w orden met de andere geïntimeerde
partij, die dit eveneens ter kennis van het Gerechtshof zal brengen.

Verslag 3:
De Hoge Raad heeft op 27 september 2019 arrest gew ezen (nummer
18/01947) w aarbij het principale beroep van de w ederpartij verw orpen is op
basis van artikel 81 lid 1 RO (zonder nadere motivering omdat de klachten niet
nopen tot beantw oording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontw ikkeling).
De Hoge Raad heeft Van Boekel c.s. in de kosten van het geding veroordeeld,
begroot op € 865,34 aan verschotten en € 2.200,00 voor salaris.

06-12-2019
3

Namens de boedel is aanspraak gemaakt op deze proceskostenveroordeling
en deze als aan de boedel betaald w orden.
Hierover w as nog enige discussie in verband met een gepretendeerd
pandrecht ( zie onder punt 5) doch deze discussie is geparkeerd.
Verslag 4:
W ederpartij: maatschap van Boekel Accountants en Adviseurs en de heer
J.A.L.M. van der Schoot
stand procedure:
De proceskostenvergoeding is overgemaakt op de faillissementsrekening op 4
december 2019
W ederpartij: W .A. Soerjadi
Aard procedure: Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden
Stans procedure:
Verslag 4:
In de procedure aanhangig bij het Gerechtshof Arnhem/Leeuw arden is op 17
december 2019 arrest gew ezen.
Het Hof heeft overw ogen dat vanw ege het faillissement van de vennootschap
de procedure in hoger beroep ten aanzien van De Salaire ambtshalve
geschorst is; procedure in hoger beroep ten aanzien van de primaire vordering
is voortgezet.
Het Hof heeft het hoger beroep niet gehonoreerd en het eerdere vonnis van
op 8 november 2017 bekrachtigd en de w ederpartij veroordeeld in de
proceskosten. Deze proceskostenveroordeling betreft de betaling van
griffierecht en het salaris advocaat. De proceskostenveroordeling is
uitgesproken ten gunste van partij van De Vossenberg. Onderzocht w ordt of
en in hoeverre deze proceskostenveroordeling aan de boedel toekomt.
Door de w ederpartij is inmiddels verzocht om opheffing van de gelegde
beslagen.
Een en ander is onderzocht en hieraan zal medew erking gegeven w orden,
gelet op de thans voor handen zijnde stukken.

19-06-2020
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Verslag 5
Met betrekking tot de vraag aan w ie de proceskostenveroordeling toekomt is
nog geen definitief antw oord te geven. Dit komt in de volgende
verslagperio0de aan de orde.

18-12-2020
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Verslag 6:
De curator heeft een standpunt ingenomen met betrekking tot de afw ikkeling
van de proceskostenveroordeling. Deze kw estie is nog niet definitief
afgew ikkeld.

22-06-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg directie/ advocaat

13-05-2019
1

Bestudering arrest/ afw ikkeling proceskostenveroordeling

06-12-2019
3

afw ikkeling proceskostenveroordeling

19-06-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode :
-nader onderzoek met betrekking tot de rechtsgeldigheid van verpandingen/
aangegane overeenkomsten.
- afw ikkeling cassatieprocedure .
- onderzoek naar financiële relaties met andere vennootschappen
- onderzoek openstaande vorderingen

13-05-2019
1

In de komende verslagperiode :
-nader onderzoek met betrekking tot de rechtsgeldigheid van verpandingen/
aangegane overeenkomsten.
- afw ikkeling cassatieprocedure .
- onderzoek naar financiële relaties met andere vennootschappen
- onderzoek openstaande vorderingen

22-08-2019
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In de komende verslagperiode :
- verder onderzoek naar financiële relaties met andere vennootschappen/
afw ikkeling pandrecht
- onderzoek openstaande vorderingen
- onderzoek schadeclaim/overleg w ederpartij en verzekeringsmaatschappij.

06-12-2019
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In de komende verslagperiode :
- onderzoek schadeclaim/overleg w ederpartij en verzekeringsmaatschappij
- afw ikkeling openstaande vorderingen
- afw ikkeling proceskostenvergoeding
- verder onderzoek naar financiële relaties met andere
vennootschappen/afw ikkeling pandrecht

19-06-2020
4

In de komende verslagperiode :
- onderzoek schadeclaim/overleg w ederpartij en verzekeringsmaatschappij
- afw ikkeling openstaande vorderingen
- afw ikkeling proceskostenvergoeding
- verder onderzoek naar financiële relaties met andere
vennootschappen/afw ikkeling pandrecht

18-12-2020
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In de komende verslagperiode :
- onderzoek schadeclaim/overleg w ederpartij en verzekeringsmaatschappij
- afw ikkeling openstaande vorderingen
- afw ikkeling proceskostenvergoeding
- verder onderzoek naar financiële relaties met andere
vennootschappen/afw ikkeling pandrecht

22-06-2021
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In de komende verslagperiode :
- de mogelijke realisatie van een crediteurenakkoord bezien.

20-12-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-05-2019
1

Nog niet bekend.

22-08-2019
2

Nog niet bekend

06-12-2019
3

Nog niet bekend

19-06-2020
4

Nog niet bekend

18-12-2020
5

Nog niet bekend.

22-06-2021
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Nog niet bekend.

20-12-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
20-6-2022

20-12-2021
7

10.4 Werkzaamheden overig
Correspondentie rechter-commissaris/ verslaglegging

13-05-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

