FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens failliet

Nummer: 9
:

de

Datum: 3 juni 2019

stichting

STICHTING

APELDOORN,

statutair

VIETNAM-

gevestigd

en

kantoorhoudende te (7316 JZ) Apeldoorn aan
het adres Snelliusstraat 25,ingeschreven bij de
Kamer

van

Koophandel

onder

nummer

08185704
Faillissementsnummer

:

F.05/16/89

Datum uitspraak

:

8 februari 2016

Curator

:

mr. S.J.B. Drijber

R-C

:

mr. A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming

:

Participatiemaatschappijen.

Deelnemen

in

of

betrokken zijn bij andere rechtspersonen/of
ondernemingen
Omzetgegevens

:

zijn opgevraagd bij de bestuurders

Personeel

:

n.v.t.

Saldo einde verslagperiode

:

€ 6.841,05

Verslagperiode

:

7 december 2018 tot en met 3 juni 2019

Bestede uren verslagperiode

:

1 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal

:

42 uur en 55 minuten

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Het salaris van de curator vormt een boedelvordering.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Door de Belastingdienst is geen preferente vordering bij de curator
aangemeld.
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8.3

Andere preferente crediteuren
Er zijn geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend.

8.4

Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden zijn vijf concurrente vorderingen bij de curator ter verificatie
aangemeld.

8.5

Bedrag concurrente crediteuren
Het

bedrag

aan

concurrente

vorderingen

beloopt

tot

op

heden

€ 191.339.992,90.
Behoudens hiervoor genoemde vorderingen zijn ook vorderingen bij de
curator aangemeld die worden betwist. Het betreft vorderingen van de
crediteur die wederpartij is in de lopende hoger beroep procedure.
8.6

Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing wegens gebrek aan baten.

9.

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Sevilla Beheer B.V.

9.2

Aard procedure
Conflict omtrent voorwaarden en uitvoering van tussen partijen gesloten
financieringsovereenkomst.

9.3

Stand procedure
De stichting Stichting Vietnam-Apeldoorn (hierna te noemen: ‘SVA’), is
tezamen met aan haar gelieerde (rechts)personen, gedaagde partij in een
procedure die gestart is door Sevilla Beheer B.V. Bij tussenvonnis van de
rechtbank Gelderland, locatie Zutphen d.d. 21 oktober 2015 is – kort
samengevat – geoordeeld dat SVA tekort is geschoten in de op haar rustende
verplichtingen onder een met Sevilla Beheer B.V. gesloten overeenkomst en
dat SVA uit dien hoofde aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door
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Sevilla Beheer B.V. geleden schade. Bij tussenvonnis d.d. 6 april 2016 is door
de rechtbank een deskundige benoemd die zich dient uit te laten over de
vermeende schade van Sevilla Beheer B.V. Op grond van (art. 30 jo.) art. 29
Fw is deze procedure thans geschorst en zal deze worden voortgezet als
renvooiprocedure als het in dit faillissement tot een verificatievergadering
zou komen.
Van het tussenvonnis van 21 oktober 2015 is tussentijds hoger beroep
opengesteld. Door Sevilla Beheer B.V. is hoger beroep ingesteld met
betrekking tot de afwijzing van haar gestelde vorderingen op de medegedaagden (waaronder het inmiddels eveneens failliete Bai Tram Estates
Holding B.V.). In dit hoger beroep is pleidooi gepland op 21 januari 2019. De
uitkomst van die hoger beroep procedure wordt thans eerst afgewacht,
omdat de uitkomst van die hoger beroep procedure mogelijk relevant kan
zijn voor de schuldenlast in en de afwikkeling van het faillissement van SVA.
Verslag 9: Kort voor het doen van dit verslag, is in de procedure in hoger
beroep arrest gewezen. Het betreft een tussenarrest waarbij partijen thans in
de gelegenheid worden gesteld zich (onder meer) uit te laten over de
persoon, de kwaliteiten en de vraagstelling ten aanzien van een te benoemen
deskundige die de omvang van de schade zal hebben vast te stellen die
Sevilla

Beheer

BV

lijdt

vanwege

ontbinding

van

de

overeenkomst

voornoemd.
10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.
10.2 Plan van aanpak
Het faillissement van SVA hangt samen met het faillissement van Bai Tram
Estates Holding B.V. SVA heeft een vordering ter verificatie gediend in het
faillissement van Bai Tram Estates Holding B.V. Het faillissement van SVA
kan dan ook pas worden afgewikkeld als duidelijk is of in het faillissement
van Bai Tram Estates Holding B.V. tot een uitkering wordt gekomen.
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10.3 Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal op of omstreeks 6 december 2019 worden
uitgebracht.
10.4

Werkzaamheden
De uitkomst van de procedure met Sevilla Beheer B.V. alsmede afwikkeling
van het faillissement van Bai Tram Estates Holding B.V. worden vooralsnog
afgewacht.

Velp, 3 juni 2019

mr. S.J.B. Drijber
curator
Drijber en Partners B.V.
Postbus 180
6880 AD VELP (Gld.)
I: www.drijberenpartners.nl
E: info@drijberenpartners.nl

Belangrijke opmerking!
Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over
de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium
openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te
formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn
weergegeven.
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