20e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON (EX ART. 73A FW)

Gegevens onderneming

:

STICHTING BEHEER DERDENGELDEN
ADVOCATENKANTOOR HEUTINK

Faillissementsnummer

:

C/06/11/182F

Datum uitspraak

:

17 juni 2011

Curator

:

mr. J.B.A. Jansen

Rechter-commissaris

:

mr. E. Boerwinkel

Activiteiten onderneming

:

het beheren van derdengelden ten behoeve van
Advocatenkantoor Heutink

Omzetgegevens

:

nihil

Personeel gemiddeld aantal

:

1 werkzame persoon

Verslagperiode

:

3 juli 2020 – 4 januari 2021

Bestede uren in verslagperiode

:

30,0

Bestede uren totaal

Saldo boedelrekening

:

520,9

:

€ 1.018,85
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Inleiding
In dit verslag doet de curator conform de art. 73a e.v. Fw in bovengenoemd faillissement verslag
van de toestand van de boedel, alsmede van zijn bevindingen en de ontwikkelingen die zich sinds
het vorige verslag hebben voorgedaan.
Algemeen
De werkzaamheden van de curator in de afgelopen verslagperiode hebben alleen betrekking
gehad op de gerechtelijke procedure tegen de (voormalige) bestuurders van curanda.
1.

Inventarisatie (0 uren besteed in deze verslagperiode)

1.1
Directie en organisatie
Geen bijzonderheden.
1.2
Winst en verlies
Geen bijzonderheden.
1.3
Balanstotaal
Er zijn geen jaarstukken opgemaakt, zodat er ook geen informatie bekend is over balanstotalen.
1.4
Lopende procedures
De bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de (oud)bestuurders mrs. Heutink en Hendriks
is nog aanhangig bij de rechtbank Gelderland. Mrs. Heutink en Hendriks hebben inhoudelijk
verweer gevoerd tegen de vordering van de curator. De procedure staat voor dagbepaling van de
mondelinge behandeling.
Ter verzekering van verhaalsmogelijkheden heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris conservatoir beslag gelegd op de woning van de heer Heutink.
In het vorige verslag informeerde de curator omtrent de mondelinge uitkomst van de door de heer
Heutink en zijn vennootschap Property Business World gestarte art. 69 Fw-procedure, waarin
deze partijen de rechtbank verzochten de curator te gebieden de tegen de heer Heutink gestarte
aansprakelijkheidsprocedure te staken. De rechtbank heeft bij beschikking van 18 november 2019
niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank is van mening dat niet gebleken is dat de gestarte art.
69 Fw-procedure een ander doel nastreefde dan invloed uit te oefenen op de
aansprakelijkheidsprocedure. Daar is echter de art. 69 Fw-procedure niet voor bedoeld.
1.5
Verzekeringen
Niet van toepassing.
1.6
Huur
Niet van toepassing.
1.7
Oorzaken en achtergronden van het faillissement
Zie hiervoor onder 1.1 en 1.4.
2.
Personeel (0 uren besteed in deze verslagperiode)
Niet van toepassing.
3.

Activa (0 uren besteed in deze verslagperiode)

3.1
Onroerende zaken
Niet van toepassing.
3.2
Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.3
Voorraden/onderhanden werk
Niet van toepassing.
4.

Debiteuren (0 uren besteed in deze verslagperiode)

4.1
Omvang debiteuren
Geen bijzonderheden. De boedel ontvangt geen betalingen van derden meer.
4.2
Opbrengst
Niet van toepassing.
4.3
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
4.4
Werkzaamheden
Geen bijzonderheden.
5.

Bank/Zekerheden (0 uren besteed in deze verslagperiode)

5.1
Vorderingen van banken
Geen bijzonderheden. Zie hierboven onder 4.1.
5.2
Leasecontracten
Niet van toepassing.
5.3
Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
5.4
Separatistenpositie
Niet van toepassing.
5.5
Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
5.6
Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
5.7
Reclamerechten
Niet van toepassing.
5.8
Retentierechten
Niet van toepassing.
5.9
Werkzaamheden
Geen bijzonderheden.
5.10
Boedelrekening
Bij de ABN AMRO Bank is een boedelrekening geopend met nummer NL72 ABNA
040.33.10.229. Het saldo op deze rekening bedraagt € 1.018,85.
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6.

Doorstart/voortzetten onderneming (0 uren besteed in deze verslagperiode)

Voortzetting
6.1
Exploitatie/zekerheden
Niet van toepassing.
6.2
Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
6.3
Werkzaamheden
Niet van toepassing.
Doorstart
6.4
Niet van toepassing.
7.

Rechtmatigheid (0 uren besteed in deze verslagperiode)

7.1
Boekhoudplicht
De curator beschikt niet over de (volledige) boekhouding. De curator is van oordeel dat er geen
adequate boekhouding is gevoerd. Hoor en wederhoor heeft niet tot andere inzichten geleid.
7.2
Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen opgesteld of gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
7.3
Goedkeurende verklaring accountant
De statuten van de Stichting verplichten het bestuur tot het op laten stellen van een
accountantsverklaring binnen 6 maanden na het einde van ieder boekjaar, tenzij de Deken van de
NOvA vrijstelling verleende. Van een dergelijke vrijstelling is curator tot op heden niet gebleken.
Evenmin beschikt de curator op dit moment over accountantsverklaringen. Hoor en wederhoor
heeft niet tot andere inzichten geleid.
7.4
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
7.5
Onbehoorlijk bestuur
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator zowel mr. Heutink als de
voormalige, inmiddels uitgeschreven, bestuurder mr. Hendriks aansprakelijk gesteld voor het
tekort in het faillissement voornamelijk in verband met het niet voldoen aan de boekhoudplicht,
publicatieplicht en de verplichtingen zoals die gelden voor een stichting derdengelden volgens de
regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten en de statuten van de Stichting. Zoals
inmiddels bekend is hiervoor een gerechtelijke procedure bij de rechtbank Gelderland aanhangig.
Deze procedure staat voor dagbepaling mondelinge behandeling. De verwachting is dat dit
ergens in de eerste helft van 2021 zal plaatsvinden. Door de corona-crisis en enkele persoonlijke
omstandigheden van de betrokken partijen is vertraging in de afwikkeling van de procedure
ontstaan.
7.6
Paulianeus handelen
Vooralsnog heeft de curator geen Paulianeus handelen geconstateerd.
7.7
Werkzaamheden
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de gerechtelijke procedure.
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8.

Crediteuren (0 uren besteed in deze verslagperiode)

8.1
Boedelvorderingen
Zie hierover het vorige verslag.
8.2
Preferente vorderingen van de fiscus
Tot op heden zijn er (nog) geen preferente vorderingen van de fiscus ingediend.
8.3
Preferente vorderingen van UWV
Niet van toepassing.
8.4
Overige preferente crediteuren
Er zijn geen andere preferente crediteuren bij de curator bekend.
8.5
Aantal concurrente crediteuren en bedrag
In eerste instantie hebben zich 11 concurrente crediteuren gemeld voor een totaalbedrag van
€ 217.043,20 + p.m. Mr. Heutink heeft met een aantal crediteuren een regeling kunnen treffen,
waarbij zijn hun vorderingen aan mr. Heutink en een van zijn overige vennootschappen. Naar de
curator begrijpt is mr. Heutink voornemens om bij een eventuele regeling met de curator de door
hem overgenomen vorderingen in te trekken, zodat het totale tekort waarvoor hij persoonlijk
aansprakelijk is gesteld wordt geminimaliseerd. Vooralsnog heeft mr. Heutink deze vorderingen
nog niet ingetrokken, zodat het totale tekort in omvang hetzelfde is gebleven en er slechts deels
een crediteurenwisseling heeft plaatsgevonden. Rekening houdend met de diverse
cessieovereenkomsten resteren er momenteel drie crediteuren, waaronder de heer Heutink en
zijn vennootschap Property & Business World B.V. Van enkele crediteuren is nog niet geheel
duidelijk of de cessie ook daadwerkelijk geformaliseerd is.
8.6
Verwachte afwikkeling
De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de uitkomst van de gerechtelijke procedure
tegen mrs. Heutink en Hendriks.
9.
Procedures (22,1 uren besteed in deze verslagperiode)
Zie hiervoor onder 1.1, 1.4 en 7.5.
10.

Overig (7,9 uren besteed in deze verslagperiode)

10.1
Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan nog geen uitspraak doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement; dat
hangt af van de duur van de gerechtelijke procedure.
10.2
Plan van aanpak
De curator zal de procedure omtrent de bestuurdersaansprakelijkheid verder voortzetten.
10.3
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal binnen de gebruikelijke termijn van 6 maanden worden ingediend.
10.4
Werkzaamheden
Tenzij mrs. Heutink en/of Hendriks alsnog een acceptabel voorstel voor een minnelijke
afwikkeling doen, zal de curator de gerechtelijke procedure voortzetten.

Apeldoorn, 4 januari 2021

was getekend
J.B.A. Jansen
curator
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