Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

14-11-2017

Insolventienummer:

F.08/13/752

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000003027:F001

Datum uitspraak:

04-09-2013

Curator:

mr. P.F. Schepel

R-C:

mr. M.M. Verhoeven

Algemeen
Gegevens onderneming
zie verslag 1 t/m 9
Activiteiten onderneming
zie verslag 1 t/m 9
Omzetgegevens
zie verslag 1 t/m 9
Personeel gemiddeld aantal
zie verslag 1 t/m 9
Saldo einde verslagperiode
773.234
774.663
815.257
689.492,-€ 689.586,-€ 679.521,-€ 679.521
Verslagperiode
3 februari 2016 t/m 16 mei 2016
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17 mei 2016 t/m 10 augustus 2016
10 augustus 2016 tot 2 november 2016
2 november 2016 t/m 30 januari 2017
31 januari 2017 t/m 14 mei 2017
15 mei 2017 t/m 3 september 2017
4 september 2017 t/m 10 november 2017
Bestede uren in verslagperiode
26:42
De curatoren zullen de rechter-commissaris in dit verslag voorzien van een urenoverzicht dat
betrekking heeft op de periode 1 juli 2015 t/m 31 december 2015. In deze periode van 1 juli
2015 t/m 31 december 2015 zijn er opgeteld 280 uren door de curatoren besteed.

De curatoren zullen de rechter-commissaris in dit verslag voorzien van een urenoverzicht dat
betrekking heeft op de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016. In deze periode van 1 januari
2016 t/m 30 juni 2016 zijn er opgeteld 89 uren door de curatoren besteed.

45:54
17:06
10:06
6:36
Bestede uren totaal
1599
De curatoren zullen de rechter-commissaris in dit verslag voorzien van een urenoverzicht dat
betrekking heeft op de periode 1 juli 2015 t/m 31 december 2015. In deze periode van 1 juli
2015 t/m 31 december 2015 zijn er opgeteld 280 uren door de curatoren besteed.
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De curatoren zullen de rechter-commissaris in dit verslag voorzien van een urenoverzicht dat
betrekking heeft op de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016. In deze periode van 1 januari
2016 t/m 30 juni 2016 zijn er opgeteld 89 uren door de curatoren besteed.
urenoverzicht 1 juli 2016 t/m 31 december 2016 zal later worden toegezonden
Ten aanzien van de periode 1 juli 2016 t/m 31 december 2016 zal op korte termijn een
salarisvoorstel worden ingediend.
Ten aanzien van de periode 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 (en dus niet zoals eerder in het
verslag opgenomen: de periode van 1 juli 2016 t/m 31 december 2016) zal op korte termijn
een salarisvoorstel worden ingediend.
Het salaris aangaande de periode t/m 31 augustus 2017 is vastgesteld.
Toelichting
De uren in de periode 1 juli 2015 t/m 31 december 2015 zijn door de curatoren in een overzicht
opgenomen. De curatoren zullen de rechter-commissaris voorzien van een kopie van dit
overzicht en tevens voorzien van een toelichting.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
zie verslagen 1 t/m 9

1.2

Winst en verlies
zie verslagen 1 t/m 9

1.3

Balanstotaal
zie verslagen 1 t/m 9

1.4

Lopende procedures
Renvooiprocedure (eisende partij: de heer Z. Aslan)
De heer Aslan staat voor het indienen van een akte, maar vanwege
schikkingsonderhandelingen is een uitstel van vier weken gevraagd.
Civiele procedure (gedaagde partij: de heer B. Akcay)
Er is een regeling getroffen. Op het moment dat de overeengekomen betalingsregeling niet
wordt nagekomen, zal de procedure weer geactiveerd worden.
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Renvooiprocedure (eisende partij: de heer Z. Aslan)
Met de heer Aslan is een regeling overeengekomen. Indien deze wordt nagekomen, zullen
partijen zich niet stellen en zal er geen renvooiprocedure plaatsvinden. In het volgende verslag
zal de regeling nader worden omschreven.
Civiele procedure (gedaagde partij: de heer B. Akcay)
Vooralsnog komt de heer B. Akcay de betalingsregeling na, zodat de procedure op dit moment
nog niet geactiveerd hoeft te worden.

Met de heer Aslan is een regeling overeengekomen. Deze regeling houdt in dat de heer Aslan
tegen finale kwijting een schikkingsbedrag van 25.000,-- aan de boedel betaalt. De regeling
houdt tevens in dat de door de heer Aslan ingediende vordering niet zal worden opgenomen in
de lijst van erkende vorderingen. Betaling heeft inmiddels plaatsgevonden en daarmee is deze
kwestie beeindigd.
De heer B. Akcay heeft nog niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldaan. Van het
afgesproken schikkingsbedrag ter hoogte van 10.000,-- is een bedrag van 7.000,-- voldaan. Er
zal dus nog een bedrag van 3.000,-- betaald moeten worden. De curator zal de heer B. Akcay
daarover aanschrijven.
De heer B. Akcay dient nog een bedrag van 2.250,-- te betalen. Hij is daarover recent
aangeschreven. Indien het restantbedrag niet tijdig wordt betaald, ligt het voor de hand dat de
procedure verder gaat.
De heer B. Akcay dient nu nog een bedrag van € 1.750,-- aan de boedel te betalen.
De heer B. Akcay dient nog steeds een restantbedrag van € 1.750,-- aan de boedel te betalen.
De curatoren zijn een 2:248 BW (aansprakelijkheid bestuurder) procedure gestart tegen de
heer E. Akcay. De heer E. Akcay is aangesproken voor het volledige tekort in het faillissement.
De heer B. Akcay dient nog steeds een restantbedrag van € 1.750,-- aan de boedel te
betalen.
Er loopt een (2:248 BW) procedure tegen de heer E. Akcay.
1.5

Verzekeringen
zie verslagen 1 t/m 9

1.6

Huur
zie verslagen 1 t/m 9

1.7

Oorzaak faillissement
zie verslagen 1 t/m 9

Pagina 4 van 15

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

14-11-2017

zie verslag 1 t/m 9
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
zie verslag 1 t/m 9

2.3

Datum ontslagaanzegging
zie verslag 1 t/m 9

2.4

Werkzaamheden
zie verslag 1 t/m 9

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
zie verslagen 1 t/m 9

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
zie verslagen 1 t/m 9

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
zie verslagen 1 t/m 9

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
zie verslagen 1 t/m 9

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
zie verslagen 1 t/m 9

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
zie verslagen 1 t/m 9

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
zie verslagen 1 t/m 9
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Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
zie verslagen 1 t/m 9

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
zie verslagen 1 t/m 9

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
zie verslagen 1 t/m 9

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De familie Brugman en Nieuw Nijhof Beheer B.V. enerzijds en de curatoren anderzijds zijn met
toestemming van de rechter-commissaris tot een regeling gekomen, welke inhoudt dat de
partij munten en zilverbaren zullen worden gekocht. 75 % van de opbrengst gaat naar de
familie Brugman en 25 % van de opbrengst gaat naar de boedel. Onderdeel van de regeling is
tevens dat familie Brugman en Nieuw Nijhof Beheer B.V. afstand doen van de betwiste
vordering van € 119.172,-- en dat 75 % van de opbrengst van het goud en zilver in mindering
zal worden gebracht op de erkende vordering van € 1.195.027,--.
Deze kwestie is afgerond.
In Griekenland is in 2012 (circa 8 kilo) goud van De Hollandse Goudinkoper in beslag
genomen. De curatoren hebben een Griekse advocaat ingeschakeld en opdracht gegeven het
goud vrij te krijgen.
De curatoren hebben de Griekse advocaat gevraagd wat de stand van zaken is.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De partij goud en zilver alsmede de partij munten zijn verkocht voor opgeteld een bedrag van
284.713. Van dit bedrag is 75 % en dus een bedrag van 213.534,-- naar de familie Brugman
gegaan en het restantbedrag van 71.178,-- (25 %) is op de boedelrekening blijven staan. De
regeling is dan ook nagekomen, waardoor partijen zich in de renvooiprocedure niet hebben
gesteld. De restantvordering van de heer en mevrouw Brugman komt uit op 731.492,-- en de
vordering van Nieuw Nijhof Beheer B.V. komt uit op 250.000,-- en beide bedragen zijn als
zodanig opgenomen in de lijst van erkende concurrente vorderingen.

Deze kwestie is afgerond.
3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
zie verslagen 1 t/m 9
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Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
telefoon Waarborg Holland, correspondentie familie Brugman

3.15

Andere activa: Beschrijving
zie verslagen 1 t/m 9
De curatoren hebben met succes de belastingdienst verzocht het in eerste instantie i.v.m. art.
29 lid 2 OB ingehouden bedrag van 16.187,-- alsnog over te maken op de boedelrekening. Dit
bedrag was ingehouden vanwege de BTW die in de facturen van crediteuren was opgenomen.
Deze BTW was niet eerder in de voorbelasting in mindering gebracht, waardoor de inhouding
ten onrechte heeft plaatsgevonden. Het bedrag is overgemaakt op de boedelrekening en
daarmee is deze kwestie afgerond.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
zie verslagen 1 t/m 9

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
zie verslagen 1 t/m 9
overleg belastingdienst i.v.m. art. 29 lid 2 OB

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
zie verslagen 1 t/m 9

4.2

Opbrengst
zie verslagen 1 t/m 9

4.3

Boedelbijdrage
zie verslagen 1 t/m 9

4.4

Werkzaamheden
zie verslagen 1 t/m 9

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
zie verslagen 1 t/m 9
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Leasecontracten
zie verslagen 1 t/m 9

5.3

Beschrijving zekerheden
zie verslagen 1 t/m 9

5.4

Separatistenpositie
zie verslagen 1 t/m 9

5.5

Boedelbijdragen
zie verslagen 1 t/m 9

5.6

Eigendomsvoorbehoud
zie verslagen 1 t/m 9

5.7

Retentierechten
zie verslagen 1 t/m 9

5.8

Reclamerechten
zie verslagen 1 t/m 9

5.9

Werkzaamheden
zie verslagen 1 t/m 9

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
zie verslagen 1 t/m 9

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
zie verslagen 1 t/m 9

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
zie verslagen 1 t/m 9

6.4

Doorstart: Beschrijving
zie verslagen 1 t/m 9
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Doorstart: Verantwoording
zie verslagen 1 t/m 9

6.6

Doorstart: Opbrengst
zie verslagen 1 t/m 9

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
zie verslagen 1 t/m 9

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
zie verslagen 1 t/m 9

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De boekhoudplicht is niet nagekomen. Op dag van faillissement was geen deugdelijke
administratie beschikbaar. Tijdens faillissement heeft een van de bestuurders alsnog opdracht
gegeven de administratie in orde te maken. De curatoren hebben deze gereconstrueerde
boekhouding ontvangen, maar duidelijk is dat de kas niet op juiste wijze is bijgehouden. De
bestuurders dienen nog diverse vragen m.b.t. de boekhouding te beantwoorden.
De heer E. Akcay is naar aanleiding van diverse vragen van de curatoren wel met een reactie
gekomen, maar deze reactie is in de ogen van de curatoren onvoldoende. Er blijven derhalve
kwesties onduidelijk. Overleg met de rechter-commissaris zal hierover plaatsvinden.
De curatoren hebben de heer E. Akcay aansprakelijk gesteld voor het volledige tekort en
zullen een procedure starten.
De procedure is gestart.
De procedure loopt.

7.2

Depot jaarrekeningen

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

7.4

Stortingsverpl. Aandelen

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De boekhoudplicht is niet nagekomen. Belangrijke kastransacties zijn niet in het kasboek
opgenomen. De bestuurders dienen nog een aantal vragen m.b.t. de kas te beantwoorden.
Niet uitgesloten is dat de curatoren de bestuurders vanwege onbehoorlijk bestuur aanspreken.
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Overleg met de rechter-commissaris zal hierover plaatsvinden.
De curatoren hebben de heer E. Akcay aansprakelijk gesteld voor het volledige tekort en
zullen een procedure starten.
De procedure is gestart.
7.6

Paulianeus handelen
Met de heer B. Akcay is een betalingsregeling overeengekomen.
De heer B. Akcay heeft van het afgesproken schikkingsbedrag op dit moment een bedrag van
6.500,-- voldaan.
Er is opgeteld een bedrag van 7.000,-- betaald, zodat nog 3.000,-- betaald moet worden.
Op dit moment bedraagt het nog te betalen bedrag € 2.250,--.
Er dient door de heer B. Akcay nog een bedrag van € 1.750,-- betaald te worden.
De heer B. Akcay dient nog steeds een bedrag van € 1.750,-- te betalen.

7.7

Werkzaamheden
correspondentie de heer E. Akcay, telefoon mr Hoff (advocaat de heer Aslan)
correspondentie de heer E. Akcay, telefoon mr Hoff (advocaat de heer Aslan), overleg met mr
Hoff en de heer Aslan.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
salaris en verschotten
griffierecht
verhuurders 33.868,-UWV 52.971,--

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De loonheffing ter hoogte van 44.409,-- is reeds verrekend met de teruggaaf OB 2011, 2012
en 2013.
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Pref. vord. van het UWV
premie 4.603,-loon 31.844,--

8.4

Andere pref. crediteuren
aanvrager faillissement 204,--

8.5

Aantal concurrente crediteuren
51

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
2.224.835,-De vordering ter hoogte van 344.050,-- van de heer Aslan is betwist en partijen zijn verwezen
naar de renvooiprocedure. Er waren meer partijen verwezen naar de renvooiprocedure, maar
inmiddels zijn de betreffende kwesties middels een regeling opgelost en zijn de betreffende
schikkingsbedragen opgenomen in de lijst van erkende concurrente vorderingen.
Ook met de heer Aslan is inmiddels een regeling overeengekomen. In het volgende verslag zal
daarover informatie volgen.
zie onderdeel 1.4 lopende procedures.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
De curatoren gaan er op dit moment van uit dat een uitdeling aan crediteuren mogelijk is.
De curatoren gaan er op dit moment nog steeds van uit dat een uitdeling aan crediteuren
mogelijk is.

8.8

Werkzaamheden
aanpassen restantvordering Brugman, onderzoek uitdelingspercentages, correspondentie
belastingdienst, telefoon de heer Kamphuis (belastingdienst), telefoon Boutens (art. 29 lid 2
OB)
telefoon belastingdienst, overleg de heer Aslan, telefoon de heer Boutens, onderzoek
uitkeringspercentages.
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

14-11-2017

De heer Aslan (renvooiprocedure)
De heer Aslan staat voor akte, maar heeft vanwege schikkingsonderhandelingen om een
uitstel gevraagd.
De heer B. Akcay (civiele procedure)
Vanwege een regeling staat de procedure op de parkeerrol. Indien de betalingsregeling niet
wordt nagekomen, zal de procedure weer geactiveerd worden.

De heer Aslan (renvooiprocedure)
Met de heer Aslan is een regeling overeengekomen. In het volgende verslag zal deze regeling
worden omschreven.
De heer B. Akcay (civiele procedure)
Vanwege een regeling staat de procedure op de parkeerrol. Op dit moment wordt de
betalingsregeling nagekomen en hoeft de procedure nog niet geactiveerd te worden.

Met de heer Aslan is een regeling overeengekomen en er zal geen renvooiprocedure
plaatsvinden.
De heer B. Akcay heeft nog niet volledig betaald, zodat de procedure nog niet doorgehaald
kan worden.
De procedure inzake de heer B. Akcay staat vanwege een afbetalingsregeling geparkeerd.
De procedure inzake de heer E. Akcay is gestart. De heer E. Akcay staat voor conclusie van
antwoord.
9.2

Aard procedures
renvooi en civiel
civiel (B. Akcay)
civiel (E. Akcay)

9.3

Stand procedures
De heer Aslan heeft een uitstel, de civiele procedure tegen de heer B. Akcay staat geparkeerd
en in Griekenland moet de procedure nog starten.

Pagina 12 van
15

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

14-11-2017

Met de heer Aslan is een regeling overeengekomen, de civiele procedure tegen de heer B.
Akcay staat geparkeerd en in Griekenland moet de procedure nog starten. De door de
curatoren ingeschakelde Griekse advocaat informeert de curatoren onvoldoende. De curatoren
hebben daarom de Nederlandse ambassade in Athene gevraagd om de Griekse advocaat te
activeren. Hierdoor is er wel enige beweging gekomen, maar van een start van de procedure
is nog steeds geen sprake.
De kwestie Aslan is afgerond. De kwestie B. Akcay is nog niet afgerond. Voor de Griekse
kwestie zal een nieuwe advocaat worden ingeschakeld, aangezien de eerder ingeschakelde
advocaat onvoldoende actie heeft ondernomen en de curatoren onvoldoende heeft
geinformeerd.
Er is inmiddels een nieuwe Griekse advocaat ingeschakeld die probeert het dossier van de
vorige advocaat in handen te krijgen. Het contact met de vorige advocaat is lastig en het
dossier is nog steeds niet overgedragen. De nieuwe advocaat is gevraagd met de Griekse
orde van advocaten contact op te nemen. Ook zal de Nederlandse ambassade in Athene
gevraagd worden wederom een interventierol te spelen in deze kwestie.
De curatoren wachten op een stappenplan van de nieuwe Griekse advocaat. De ambassade
zal wederom om interventie worden gevraagd indien dat nodig is. De curatoren hebben ook
recent contact gelegd met de Griekse FIOD die heeft bevestigd dat het goud is opgeslagen in
Athene.
De curatoren hebben recent aan de Griekse advocaat gevraagd wat de stand van zaken
is, maar nog geen antwoord ontvangen.
9.4

Werkzaamheden
correspondentie Griekse advocaat, telefoon en correspondentie advocaat de heer Aslan

correspondentie Griekse advocaat, telefoon en correspondentie advocaat de heer Aslan,
correspondentie de heer B. Akcay, correspondentie Nederlandse ambassade in Athene.

o.a. contact oude en nieuwe advocaat en ambassade.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
onbekend
onbekend
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Dit is afhankelijk van de kwestie in Griekenland en de heer E. Akcay.
10.2

Plan van aanpak
De Griekse advocaat heeft opdracht gekregen een procedure te starten.
Uitzoeken of terecht een bedrag i.v.m. art. 29 lid 2 OB in mindering is gebracht.
De heer C. Akcay is gevraagd een reactie te geven.
De heer E. Akcay dient nog diverse vragen te beantwoorden.
Er vinden met de heer Aslan onderhandelingen plaats.

De Griekse advocaat zal daadwerkelijk een procedure moeten starten.
De belastingdienst heeft de curatoren laten weten dat het bedrag van circa 16.000,-- dat
vanwege art. 29 lid 2 OB was ingehouden alsnog zal worden uitgekeerd aan de boedel.
De heer C. Akcay is met een reactie gekomen. Zijn uitleg is echter onvoldoende en hij zal dus
nog een keer met een toelichting moeten komen.
De heer E. Akcay is eveneens met een reactie gekomen, maar ook deze reactie vinden de
curatoren onvoldoende. Overleg met de rechter-commissaris dient plaats te vinden.
Met de heer Aslan is een regeling overeengekomen.
De nieuwe Griekse advocaat zal daadwerkelijk een procedure moeten starten.
De belastingdienst heeft het bedrag van circa 16.000,-- overgemaakt, zodat deze kwestie is
afgerond.
De heer C. Akcay is niet met een toelichting gekomen en zal nog een keer worden
aangeschreven.
De heer E. Akcay zal in procedure worden betrokken.
De kwestie Aslan is afgerond.
De heer B. Akcay dient nog een bedrag van 3.000,-- te betalen.
Er is een nieuwe advocaat in Griekenland ingeschakeld.
De heer E. Akcay is aansprakelijk gesteld.
De heer C. Akcay dient te reageren.
De heer B. Akcay dient het restantbedrag te betalen

De nieuwe Griekse advocaat is gevraagd om met een stappenplan te komen.
De heer B. Akcay dient nog een restantbedrag van € 1.750,-- te betalen
De heer E. Akcay staat voor conclusie van antwoord.

De curatoren zullen de Griekse advocaat wederom vragen wat de stand van zaken is.
De heer B. Akcay moet nog steeds het restantbedrag van € 1.750 betalen.
Er zal nog BTW over de faillissementsperiode moeten worden teruggevraagd.
Er loopt een procedure tegen de heer E. Akcay.
10.3

Indiening volgend verslag
17 augustus 2016
15 november 2016
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2 februari 2017
3 mei 2017
15 oktober 2017
4 december 2017
15 februari 2017
10.4

Werkzaamheden
verslaglegging/dossier, opstellen uitdelingslijst, opstellen financieel verslag
verslaglegging/dossier, opstellen uitdelingslijst, opstellen financieel verslag
verslaglegging/dossier, opstellen uitdelingslijst, opstellen financieel verslag
verslaglegging, financieel verslag
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