Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

11
18-11-2021
F.05/18/4
NL:TZ:0000021208:F001
02-01-2018

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr C.W. Houtman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Achilles'29 B.V.

04-05-2018
2

Gegevens onderneming
Achilles'29 B.V.

04-05-2018
2

Achilles'29 B.V.
Statutair gevestigd: Groesbeek
Postadres: Cranenburgsestraat 33 a te (6561 AM) Groesbeek
KvK-nummer: 63865696

13-05-2019
6

Activiteiten onderneming
het bevorderen van de beoefening, de verbreiding en de belangstelling voor
de voetbalsport in het algemeen en de betaald-voetbalorganisatie Achilles'29
te Groesbeek in het bijzonder.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

04-05-2018
2

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
2016-2017: nog niet bekend
2015-2016: € 970.000
2014-2015: € 624.000

04-05-2018
2

W inst en verlies:
2016-2017: nog niet bekend
2015-2016: € 502.000 (verlies)
2014-2015: € 642.000 (verlies)
Balanstotaal:
nog niet bekend

Gemiddeld aantal personeelsleden
35

04-05-2018
2

Boedelsaldo
€ 1.460,00

04-05-2018
2

€ 1.302,35

10-08-2018
3

€ 1.212,30

12-11-2018
4

€ 1.212,30

12-02-2019
5

€ 472,87

13-05-2019
6

€ 472,87

15-11-2019
7

Verslagperiode
van
1-2-2018

04-05-2018
2

t/m
3-5-2018
van
4-5-2018

10-08-2018
3

t/m
9-8-2018
van
10-8-2018

12-11-2018

t/m
11-11-2018
van
12-11-2018

4

12-02-2019
5

t/m
10-2-2019
van
11-2-2019

13-05-2019
6

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

15-11-2019
7

t/m
14-11-2019
van
15-11-2019

15-05-2020
8

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

13-11-2020
9

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

11-05-2021
10

t/m
10-5-2021
van
11-5-2021
t/m
18-12-2021

Bestede uren

18-11-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

44 uur 57 min

3

12 uur 21 min

4

13 uur 15 min

5

15 uur 39 min

6

27 uur 0 min

7

8 uur 57 min

8

0 uur 30 min

9

1 uur 24 min

10

1 uur 12 min

11

2 uur 0 min

totaal

127 uur 15 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren na de tw eede verslagperiode bedraagt 263,45
uur.

04-05-2018
2

Het totaal aantal bestede uren na de derde verslagperiode bedraagt 276,1
uur.

10-08-2018
3

Het totaal aantal beste uren na de derde verslagperiode bedraagt 289,35 uur.

12-11-2018
4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 305 uur en 6 minuten.

12-02-2019
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 332 uur en 6 minuten.

13-05-2019
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 341 uur en 3 minuten.

15-11-2019
7

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 341 uur en 33 minuten.

15-05-2020
8

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 342 uur en 57 minuten.

13-11-2020
9

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 344 uur en 9 minuten.

11-05-2021
10

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 346 uur en 9 minuten.

18-11-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie voor de directie en organisatie het eerste openbare verslag

04-05-2018
2

1.2 Lopende procedures
Daar w aar de curator in eerste instantie slechts op de hoogte w as gesteld van
één (incasso)procedure in Duitsland, is in de afgelopen verslagperiode
gebleken dat er tw ee (incassoprocedures) in Duitsland lopen. Eén procedure is
aangespannen door de w ederpartij van Achilles'29 B.V., de andere procedure
is aangespannen door Achilles'29 B.V. tegen voornoemde w ederpartij. Beide
procedures zijn geschorst w egens het faillissement van Achilles'29 B.V. De
curator onderzoekt de mogelijkheden om de procedures eventueel voort te
zetten.

04-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w aarmee de curator bekend is zullen w orden opgezegd.

04-05-2018
2

1.4 Huur
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Zie voor een beschrijving van de oorzaken van het faillissement het eerste
openbare verslag.

04-05-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
35

04-05-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
35

04-05-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

8-1-2018

35

totaal

35

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na daartoe de vereiste dispensatie door de KNVB te hebben ontvangen,
hebben in de afgelopen periode nog enkele spelers de overstap gemaakt naar
een andere club.

04-05-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

04-05-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten behoeve van de exploitatie van de kantine w as er ten tijde van het
faillissement een (beperkte) voorraad aanw ezig.

04-05-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal in de komende verslagperiode de afrekening ten aanzien van de
voorraad trachten af te w ikkelen.

04-05-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator heeft de hem op de faillissementsdatum bekende debiteuren
aangeschreven. Een deel van de debiteuren bleek geen openstaande
vordering meer te hebben of deze te kunnen verrekenen. De curator doet
(nader) onderzoek naar de openstaande vorderingen van de overige
debiteuren. Daarnaast doet de curator nog onderzoek naar de
sponsortoezeggingen die zijn gedaan: zijn deze sponsortoezeggingen
nagekomen en zo nee, zijn die toezeggingen afdw ingbaar.

04-05-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aan de bestuurder gevraagd
om haar visie op het antw oord op de vraag of sponsortoezeggingen nog
afdw ingbaar zijn of niet. Tenminste in een geval is zij die mening toegedaan.
De curator doet op dit moment daar naar nader onderzoek.

12-11-2018
4

Uit het onderzoek van de curator is gebleken dat de sponsortoezegging(en)
niet afdw ingbaar zijn, althans niet te incasseren. Daarmee zijn de
w erkzaamheden inzake de debiteurenincasso (vooralsnog) afgerond.

13-05-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek naar en het (zo nodig nogmaals) aanschrijven van de debiteuren.

04-05-2018
2

De curator doet nog steeds onderzoek naar de debiteurenstand per
faillissementsdatum en de (afdw ingbaarheid) van de sponsortoezeggingen.

10-08-2018
3

De curator doet onderzoek naar het antw oord op de vraag of
sponsortoezeggingen nog te verhalen zijn.

12-11-2018
4

De w erkzaamheden zijn (vooralsnog) afgerond.

13-05-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een bankfinanciering.

04-05-2018
2

5.2 Leasecontracten
Het contract ter zake een leaseauto voor een speler van het eerste elftal is
door de curator beëindigd.

04-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Eén crediteur heeft aanspraak gemaakt van een pandrecht op (samengevat)
voorraden, vorderingen op derden, inventaris, bedrijfsmiddelen en rechten uit
verzekeringsovereenkomsten en transferrechten. De curator treedt indien en
voor zover nodig met de crediteur (nader) in gesprek over de afw ikkelingen
van het zekerheidsrecht.

04-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Zie onder 'beschrijving zekerheden'

04-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich nog geen crediteuren bij de curator gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.

04-05-2018
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator treedt indien en voor zover nodig met de crediteur (nader) in
gesprek over de afw ikkelingen van het zekerheidsrecht.

04-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct na het faillissement is de exploitatie van Achilles'29 B.V. door de curator
gestaakt.

04-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-05-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

04-05-2018
2

6.4 Beschrijving
Het bestuur van Achilles'29 heeft bij de curator aangegeven dat het nog
steeds doende is een akkoordpoging te onderzoeken. De komende
verslagperiode zal er allicht een bespreking plaatsvinden tussen het bestuur
van Achilles'29 B.V. en de curator over dit onderw erp en andere onderw erpen.

04-05-2018
2

In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur van Achilles'29 B.V. bij de
curator nog eens nadrukkelijk aangegeven dat het een akkoordpoging w enst
te doen en dat daarvoor een financier zou zijn gevonden. Enig concrete
uitvoering is, voor zover de curator w eet, aan dit voornemen niet gegeven. Met
het verstrijken van de tijd - en het feit dat de bestuurder van gefailleerde
inmiddels geen bestuurder meer is van Voetbalvereniging Achilles'29 - lijkt de
kans dat er daadw erkelijk een akkoordpoging zal w orden ondernomen, steeds
kleiner. Dat maakt het voor de curator opportuun om in de komende
verslagperiode de w erkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 4.2, 7.8 en 9.2
w ederom op te pakken. De opportuniteit van zulke w erkzaamheden is er
immers niet als een akkoordpoging w ordt gedaan en die poging slaagt.

10-08-2018
3

Ook in de afgelopen verslagperiode is door het bestuur van Achilles'29 BV nog
eens nadrukkelijk aangegeven dat het een akkoordpoging w il doen. Ook in de
afgelopen verslagperiode is daaraan, voor zover de curator w eet, geen
concrete uitvoering gegeven.

12-11-2018
4

Opnieuw is door het bestuur van Achilles'29 BV nog eens nadrukkelijk
aangegeven dat het een akkoordpoging w il doen. De curator heeft vervolgens
niet bemerkt dat er ook daadw erkelijk uitvoering aan w ordt gegeven.

12-02-2019
5

Hoew el door (oud-)bestuurder gezegd blijft w orden dat men bezig is met een
doorstart, althans een akkoordpoging w il doen, is daar - voor zover de curator
daar zicht op heeft - tot op heden niets van terecht gekomen. De curator heeft
de w erkzaamheden zoals bedoeld in hoofdstuk 7 (in het bijzonder hoofdstuk
7.5 en 7.6) van dit verslag dan ook w eer opgepakt.

13-05-2019
6

In de afgelopen verslagperiode is Stichting Accommodatie Achilles (in liquidatie)
gefailleerd. Verw ikkelingen daaromtrent, w aarvan de curator uit de krant heeft
vernomen, leiden voor hem tot de conclusie dat het uitgesloten lijkt dat de
(oud-)bestuurder nog een akkoordpoging gaat doen.

15-11-2019
7

6.5 Verantwoording
Zie onder 'Beschrijving'

04-05-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
(nog) niet bekend.

04-05-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
(nog) niet bekend

04-05-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie onder 'Beschrijving'

04-05-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op eerste gezicht lijkt te zijn voldaan aan de boekhoudplicht.

04-05-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Boekjaar 2016: 28 juli 2017

04-05-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Dit heeft de curator in onderzoek.

04-05-2018
2

Dit heeft de curator in onderzoek.

10-08-2018
3

Er is geen goedkeuringsverklaring van de accountant nodig.

12-11-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit heeft de curator in onderzoek.

04-05-2018
2

Dit heeft de curator in onderzoek.

10-08-2018
3

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

12-11-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
De curator doet onderzoek.

Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur afgerond
en de rechter-commissaris deelgenoot gemaakt van de uitkomsten daarvan.
De curator zal op dit punt geen verdere actie meer ondernemen en dat maakt
dit verslag tot een eindverslag.

04-05-2018
2

10-08-2018
3

12-11-2018
4

12-02-2019
5

13-05-2019
6

15-05-2020
8

11-05-2021
10

18-11-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Nadat het faillissement w as aangevraagd zijn er nog betalingen gedaan die in
de visie van de van de curator kw alificeren als die bedoeld in artikel 47 Fw . De
curator heeft zijn visie voorgelegd aan de ontvanger van de gew raakte
betalingen en is thans in afw achting van een reactie.

Toelichting
In mijn vorig verslag maakte ik melding van het feit dat er betalingen zijn
gedaan die in de visie van de curator kw alificeren als die bedoeld in artikel 47
Fw . De curator heeft daarop zijn visie voorgelegd aan de ontvanger van de
gew raakte betalingen. De ontvanger heeft daarop geantw oord dat het
verplichte betalingen w aren. Dat doet echter aan het paulianeus karakter niet

04-05-2018
2

10-08-2018
3

12-11-2018
4

12-02-2019
5

af. De curator zal in de komende verslagperiode nog een keer in overleg
treden om te bezien of het tot een regeling kan komen met de ontvanger w ant
anders zal hij vernietigen en rechtsmaatregelen treffen.
Ja

13-05-2019
6

Toelichting
Het overleg met de ontvanger van de gew raakte betalingen heeft helaas niet
tot een regeling geleid. De curator heeft zich dan ook genoodzaakt gezien om
de betalingen te vernietigen, conservatoir beslag te leggen onder de
ontvanger en een gerechtelijke procedure tegen de ontvanger te beginnen.

Toelichting
Zoals hiervoor onder 6.4 vermeld is Stichting Accommodatie Achilles (in
liquidatie) afgelopen verslagperiode gefailleerd. Zij is degene, zoals hierna zal
w orden vermeld, tegen w ie de curator procedeert.

Toelichting
Zoals hiervoor onder 6.4 vermeld is Stichting Accommodatie Achilles (in
liquidatie) gefailleerd. Om die reden is de procedure van de curator tegen deze
stichting geschorst. De vraag is of de curator van de stichting de vordering
erkent en of er een uitkering volgt in het faillissement. De curator hoopt
daarover in de volgende verslagperiode uitsluitsel te krijgen.

Toelichting
Uit het Centraal Insolventieregister heeft de curator kunnen opmaken dat het
faillissement van Stichting Accommodatie Achilles (in liquidatie) op 19 januari
2021 is opgeheven vanw ege de toestand van de boedel. Daarmee staat vast
dat uit genoemd faillissement geen uitkering is verkregen. De kw estie w ordt
daarmee dus onderw erp van onderzoek als bedoeld in 7.5 hiervoor.

Toelichting
De curator zal op dit punt geen verdere actie meer ondernemen en dat maakt
dit verslag tot een eindverslag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-11-2019
7

13-11-2020
9

11-05-2021
10

18-11-2021
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator
w orden voortgezet.

04-05-2018
2

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator
w orden voortgezet.

10-08-2018
3

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen, voor zover zij
hiervoor al niet zijn afgevinkt, door de curator w orden voortgezet.

12-11-2018
4

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator
w orden voortgezet. Het gaat dan met name om de onderzoeken als bedoeld in
de hoofdstukken 7.5 en 7.6.

12-02-2019
5

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator
w orden voortgezet. Het gaat dan met name om de onderzoeken als bedoeld in
de hoofdstukken 7.5 en 7.6.

13-05-2019
6

De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator
w orden voortgezet. Het gaat dan met name om de onderzoeken als bedoeld in
de hoofdstukken 7.5 en 7.6.

15-11-2019
7

De curator streeft er naar zijn onderzoek als bedoeld in 7.5 in de komende
verslagperiode af te ronden.

15-05-2020
8

De curator streeft er naar zijn onderzoek als bedoeld in 7.5 in de komende
verslagperiode af te ronden tegelijkertijd met het antw oord op de vraag of de
vordering als beschreven in 7.6 nog w at zal opleveren.

13-11-2020
9

Nu duidelijk is gew orden dat de vordering als beschreven in 7.6 niets heeft
opgeleverd, neemt de curator dat gegeven mee in diens onderzoek als
bedoeld in 7.5. Hij streeft er naar om dat onderzoek thans zo spoedig mogelijk
af te ronden.

11-05-2021
10

De curator heeft zijn onderzoek als bedoeld in dit hoofdstuk afgerond en de
uitkomsten daarvan gedeeld met de rechter-commissaris. De curator zal op
dit punt geen verdere actie ondernemen en daarmee is dit verslag een
eindverslag.

18-11-2021
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Tot op heden zijn er een aantal boedelkosten gemaakt. Daarbij gaat het om de
kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte
w erkzaamheden en de kosten die zijn gemaakt om de administratie van
Achilles'29 B.V. te kopiëren en veilig te stellen.

04-05-2018
2

Bovendien heeft het UW V de loondoorbetalingsverplichtingen van Achilles'29
B.V. overgenomen over de opzegtermijn. Hier zullen boedelvorderingen van
het UW V uit voortvloeien.
€ 78.147,64

10-08-2018
3

Toelichting
Tot op heden zijn er een aantal boedelkosten gemaakt. Daarbij gaat het om de
kosten met betrekking tot de door de curator en zijn kantoorgenoten verrichte
w erkzaamheden en de kosten die zijn gemaakt om de administratie van
Achilles'29 B.V. te kopiëren en veilig te stellen. Bovendien heeft het UW V de
loondoorbetalingsverplichtingen van Achilles'29 B.V. overgenomen over de
opzegtermijn. Deze vordering heeft zij inmiddels bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 436.607,00

04-05-2018
2

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op loonheffing over oktober 2016 tot en met de
faillissementsdatum en omzetbelasting over het derde kw artaal van 2016 en
2017.
€ 436.607,00

10-08-2018
3

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op loonheffing over oktober 2016 tot en met de
faillissementsdatum en omzetbelasting over het derde kw artaal van 2016 en
heel 2017.
€ 434.348,00

12-02-2019
5

€ 434.348,00

13-05-2019
6

Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op loonheffing over oktober 2016 tot en met de
faillissementsdatum en omzetbelasting over het derde kw artaal van 2016 en
heel 2017.

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 221,94

04-05-2018
2

€ 151.311,74

10-08-2018
3

Toelichting
De preferente vordering van het UW V ziet op de door haar overgenomen
loondoorbetalingsverplichtingen op grond van de loongarantieregeling (artikel
66 W W ).
€ 151.311,74

13-05-2019
6

Toelichting
De preferente vordering van het UW V ziet op de door haar overgenomen
loondoorbetalingsverplichtingen op grond van de loongarantieregeling (artikel
66 W W ).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Er hebben zich (nog) geen andere preferente crediteuren gemeld.

04-05-2018
2

10-08-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
35

04-05-2018
2

35

10-08-2018
3

35

13-05-2019
6

36

15-05-2020
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 627.396,42

04-05-2018
2

€ 627.396,42

10-08-2018
3

€ 627.396,42

13-05-2019
6

€ 627.803,42

15-05-2020
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

04-05-2018
2

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

10-08-2018
3

Vooralsnog kan de curator geen uitlatingen doen over de w ijze van afw ikkeling
van dit faillissement.

13-05-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Eventueel nog ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de
lijst van de voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

04-05-2018
2

Eventueel nog ingediende vorderingen w orden beoordeeld en geplaatst op de
lijst van de voorlopig erkende dan w el voorlopig betw iste schuldvorderingen.

10-08-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Expotours German DMC GmbH (hierna: Expotours)
W outers en Van de Beek

04-05-2018
2

Stichting Accommodatie Achilles '29, in liquidatie (hierna: STAA)

13-05-2019
6

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
De procedure aangespannen door Expotours tegen Achilles'29 B.V. en de
procedure aangespannen door Achilles'29 B.V. tegen Expotours betreffen
beide incassoprocedures.

04-05-2018
2

De procedure aangespannen door W outers en Van de Beek betrof het verzoek
tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Na daartoe machtiging van de rechter-commissaris verkregen te hebben heeft
de curator een procedure aangespannen tegen STAA betreffende de (in de
visie van de curator) paulianeuze betalingen door Achilles'29 B.V. aan STAA. Zie
hierover ook hoofdstuk 7.6 van dit verslag.

13-05-2019
6

In de afgelopen verslagperiode is Stichting Accommodatie Achilles (in liquidatie)
gefailleerd.

15-11-2019
7

9.3 Stand procedures
De procedures aangespannen door en tegen Expotours zijn beide geschorst
als gevolg van het faillissement van Achilles'29 B.V.

04-05-2018
2

De procedure tegen W outers en Van de Beek is afgerond nu de curator geen
hoger beroep heeft ingesteld tegen het arbitraal vonnis.
De curator heeft de procesinleiding bij de rechtbank Gelderland ingediend.
STAA is een termijn gegund voor het indienen van een verw eerschrift. Uiterlijk
6 juni 2019 dient het verw eerschrift bij de rechtbank Gelderland ingediend te
zijn. De komende verslagperiode zal dus duidelijk w orden w at het verw eer van
STAA is op de procesinleiding van de curator.

13-05-2019
6

De procedure is geschorst op grond van het bepaalde in artikel 29 Fw .

15-11-2019
7

Zoals bij 7.6 beschreven hoopt de curator in de komende verslagperiode
uitsluitsel te krijgen over het antw oord op de vraag of de vordering op de
stichting door de curator van de stichting zal w orden erkend en of er in het
faillissement nog uitkering zal w orden gedaan.

13-11-2020
9

De procedure als bedoeld onder 7.6 is inmiddels definitief doorgehaald.

11-05-2021
10

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator onderzoekt de mogelijkheden om de (incasso)procedures
aangespannen door en tegen Expotours eventueel voort te zetten.

04-05-2018
2

De curator heeft de mogelijkheden om de door en tegen ExpoTours
aangespannen (incasso)procedures voort te zetten nog steeds in onderzoek.

10-08-2018
3

Voortzetten van de procedure tegen STAA.

13-05-2019
6

Afw achten of er een uitkering komt in het faillissement van Stichting
Accommodatie Achilles (in liquidatie).

15-11-2019
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De mogelijkheid van het aanbieden van een crediteurenakkoord zal w orden
besproken met het bestuur van Achilles'29 B.V., alsmede de (w ijze van)
afw ikkeling van een aantal overige onderw erpen.

04-05-2018
2

Daarnaast zullen de debiteurenposities nader in kaart gebracht w orden en zal
het onderzoek met betrekking tot de rechtmatigheid voortgezet w orden.
De curator is inmiddels pessimistisch gestemd over het antw oord op de vraag
of er nog een akkoord zal w orden aangeboden. Met het verstrijken van de tijd
lijkt hem de kans dat zulks gebeurt, steeds kleiner w orden. De curator heeft
daarom zijn onderzoek naar paulianeus handelen en de overige onderw erpen
als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag w ederom opgepakt.

12-11-2018
4

Alle berichten omtrent het aanbieden van een akkoord ten spijt denkt de
curator niet dat het daar ooit van zal komen. Zoals in het vorige verslag
vermeld heeft de curator zijn onderzoek naar paulianeus handelen en de
overige onderw erpen als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag w ederom
opgepakt. De eerste stappen zijn gezet zoals hiervoor onder 7.6 gemeld. Het
onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid vordert. De curator doet
daarover geen mededelingen totdat hij er mee klaar is.

12-02-2019
5

De curator zet het rechtmatigheidsonderzoek, in het bijzonder het onderzoek
zoals bedoeld in hoofdstuk 7.5 en 7.6, voort. Daarnaast w ordt de door de
curator tegen STAA aanhangig gemaakte procedure bij de rechtbank
Gelderland voortgezet. In die procedure heeft STAA tot 6 juni 2019 de
gelegenheid gekregen om een verw eerschrift in te dienen.

13-05-2019
6

Het feit dat Stichting Accommodatie Achilles geen verhaal biedt op de vordering
die de curator op haar meent te hebben brengt met zich mee dat hij dit zal
betrekken in zijn rechtmatigheidsonderzoek w aaromtrent hij het voornemen
heeft om dat in de komende verslagperiode af te ronden.

15-11-2019
7

Als er geen uitkering komt in het faillissement van Stichting Accommodatie
Achilles dan zal de curator dit betrekken in zijn rechtmatigheidsonderzoek.

13-11-2020
9

De curator zal het onderzoek als bedoeld in 7.5 zo snel mogelijk afronden.

11-05-2021
10

Dit verslag is een eindverslag.

18-11-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan nog geen uitlatingen doen over de termijn of w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

04-05-2018
2

De curator kan nog geen uitlatingen doen over de termijn of w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

10-08-2018
3

De curator kan nog geen uitlatingen doen over de termijn of w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

12-11-2018
4

De curator kan nog geen uitlatingen doen over de termijn of w ijze van
afw ikkeling van het faillissement.

13-05-2019
6

Dit verslag is een eindverslag.

18-11-2021
11

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 'Plan van aanpak'

04-05-2018
2

Zie onder 'Plan van aanpak'

10-08-2018
3

Zie onder 'Plan van aanpak'.

13-05-2019
6

Dit is een eindverslag.

18-11-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

