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Naam onderneming
Gevi International B.V.
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Gegevens onderneming
De onderneming betreft een in 2005 opgerichte besloten vennootschap,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 814947748
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Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich oorspronkelijk in relatief beperkte omvang bezig
met het beleggen in onroerend goed en de handel in paarden. Via Gevi
International w erd onder meer geparticipeerd in vastgoedprojecten van
Eurocommerce Projectontw ikkeling, w elke onderneming w eer deel uitmaakte
van de Eurocommerce Groep. Aan het hoofd van de Eurocommerce Groep
stond Eurocommerce Holding, w aarvan de heer G.C.H. Visser sr. (vader van jr.)
grootaandeelhouder en, tot kort voor het faillissement per 12 juli 2012, indirect
mede bestuurder w as.
Eurocommerce Holding w as 100% eigenaar van Gevi Gorssel BV (voorheen nog
Eurocommerce Promotie BV). Gevi Gorssel exploiteerde een gerenommeerde
springstal onder de naam “Stal Eurocommerce”. Paarden en ruiters van deze
stal acteerden op w ereldniveau.
Op 1 december 2011 zijn de aandelen van Gevi Gorssel door Eurocommerce
Holding verkocht en geleverd aan Gevi International, terw ijl de heer G.C.H.
Visser jr. gelijktijdig enig bestuurder van Gevi Gorssel is gew orden.
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De aan Eurocommerce Holding te betalen koopsom w erd omgezet in een
lening, die in zeven jaarlijkse termijnen diende te w orden afgelost, w aarbij de
hoogte van de jaarlijkse termijn overeenkw am met een gelijktijdig afgesproken
jaarlijks door Eurocommerce aan Gevi Gorssel te betalen sponsorbijdrage. Voor
die bijdrage w erd door Gevi Gorssel ten gunste van Gevi International
hypothecaire zekerheid verstrekt.
Door de curatoren van Eurocommerce en door de Coöperatieve Rabobank
Apeldoorn en omgeving U.A. is kort na het faillissement van Eurocommerce
Holding de buitengerechtelijke vernietiging ingeroepen van (onder meer) de
rechtshandelingen rond de overdracht van de aandelen van Gevi Gorssel aan
Gevi International en vervolgens is door de curator en de Rabobank tegen
onder meer Gevi Gorssel en Gevi International een procedure aanhangig
gemaakt.
In die procedure is door de rechtbank Gelderland op 5 maart 2014
einduitspraak gedaan w aarin (onder meer)
- Gevi International op straffe van een dw angsom is veroordeeld mee te
w erken aan inschrijving van Eurocommerce Holding als enig aandeelhouder
van Gevi Gorssel en w aarbij ook is bepaald dat het vonnis in de plaats zal
treden van de te verlenen medew erking;
- voor recht is verklaard dat de curatoren het door Gevi Gorssel ten behoeve
van Gevi International gevestigde eerste recht van hypotheek
buitengerechtelijk hebben vernietigd als gevolg w aarvan de hypotheek geacht
w ordt nooit te zijn gevestigd, zulks met veroordeling van Gevi International tot
medew erking aan doorhaling op straffe van een dw angsom;
- voor recht is verklaard dat in de periode vanaf 7 augustus 2011 tot en met 8
augustus 2012 geen rechtsgeldige overdracht van paarden door Gevi Gorssel
aan Gevi International heeft plaatsgevonden;
- voor recht is verklaard dat Gevi Gorssel en Gevi International onrechtmatig
hebben gehandeld door het paar ‘Vigaro’ te (laten) verkopen en leveren aan
een derde en de opbrengst van die verkoop buiten het bereik van
Eurocommerce Holding te brengen, zulks met veroordeling tot vergoeding van
de hierdoor door de Rabobank/curatoren geleden schade, op te maken bij
staat;
- Gevi Gorssel en Gevi International zijn veroordeeld in de kosten.
Na dit vonnis hebben de curatoren direct een andere bestuurder aangesteld
voor Gevi Gorssel, die de gevolgen van het terugdraaien van de
rechtshandelingen in kaart heeft gebracht en op basis daarvan heeft gesteld
dat er thans sprake is van een aanzienlijke vordering van Gevi Gorssel op Gevi
International. Op die vordering van Gevi Gorssel is het faillissement van Gevi
International uitgesproken.
Het vonnis van de rechtbank Gelderland d.d. 5 maart 2014 is nog niet
onherroepelijk. Door Gevi International is bij dagvaarding van 5 maart 2014
hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis en de curator heeft het hoger beroep
aangebracht na met de bestuurder gemaakte afspraken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 53.681,00

€ 154.879,00

€ 8.210.099,00

2012

€ 72.255,00

€ 1.221.651,00

€ 8.233.339,00

Toelichting financiële gegevens
Uit de normale bedrijfsuitoefening w erd in 2011 een verlies geleden van €
154.533 en in 2012 van
€ 276.999. Het hiervoor vermelde in de jaarrekening opgenomen resultaat is
volledig afkomstig uit het aandeel in het resultaat dat de deelneming (Gevi
Gorssel, de paardenstal) in die jaren zou hebben behaald.
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Indien het terugdraaien van de aandelentransactie c.a. met betrekking tot Gevi
Gorssel in rechte zou blijven staan, dan geven deze cijfers uit de jaarrekening
de w erkelijke situatie niet w eer.
Het balanstotaal heeft nagenoeg geheel betrekking op goodw ill en
deelnemingen in groepsmaatschappijen, ofw el op Gevi Gorssel.
Indien het terugdraaien van de aandelentransactie c.a. met betrekking tot Gevi
Gorssel in rechte zou blijven staan, dan geven deze cijfers uit de jaarrekening
de w erkelijke situatie niet w eer.

Gemiddeld aantal personeelsleden
2
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er, inclusief de directeur/eigenaar, 2
w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 440.856,03
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€ 438.983,55

19-03-2019
5

€ 412.653,95

19-06-2019
6

€ 412.448,91

17-12-2019
7

€ 399.265,96

07-06-2021
9

Toelichting
Het saldo is in deze verslagperiode afgenomen door betaling van tussentijds
honorarium / verschotten van de curator.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
14-3-2018
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t/m
18-9-2018
van
19-9-2018

19-03-2019
5

t/m
18-3-2019
van
19-3-2019

19-06-2019
6

t/m
18-6-2019
van
19-6-2019

17-12-2019
7

t/m
16-12-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

271 uur 9 min

5

54 uur 42 min

6

17 uur 42 min

7

9 uur 36 min

8

2 uur 36 min

9

1 uur 30 min

totaal

357 uur 15 min

Toelichting bestede uren
Dit betreft het totale aantal sinds 2 juni 2014 aan de afw ikkeling van het
faillissement bestede uren.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Alle aandelen in de gefailleerde vennootschap w orden gehouden door G.C.H.
Visser jr., die tevens bestuurder van de vennootschap is.
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1.2 Lopende procedures
Er is sprake van drie procedures die al voor datum faillissement aanhangig
w aren gemaakt. In elk van deze procedures w ordt thans beoogd dat de zaken
ambsthalve w orden doorgehaald en later w eer kunnen w orden opgebracht,
zodat hierin nog geen energie hoeft te w orden besteed. De curator richt zich
eerst op de procedures die tegen de bestuurder aanhangig is gemaakt en die
verder aan de orde komt onder de activa. Bij de hiervoor genoemde
procedures gaat het om de volgende procedures:
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1. Een procedure w aarin appel is ingesteld door Gevi International en w aarin
w ordt
geprocedeerd tegen de curatoren van EC Holding, EC Projectontw ikkeling en
EC
Beleggingen. De procedure dient bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden
onder kenmerk
200.158.135 een heeft betrekking op het vervallen van hypothecaire
inschrijvingen ten gunste van Gevi International en terugbetaling van een
afkoop deelnemingen. De zaak is op de rol van 5 april 2016 doorgehaald, maar
kan w eer w orden opgebracht.
2. Een procedure die door Gevi International aanhangig is gemaakt tegen Gevi
Gorssel BV.
De zaak dient bij de rechtbank Amsterdam, kenmerk: C/13/574541, HAZA
14/1023, en heeft betrekking op de rekening-courantverhouding tussen beide
partijen. In dat kader is namens Gevi International ter verzekering van haar
vordering beslag gelegd op diverse paarden. De procedure is op de parkeerrol
van 7 oktober 2015 doorgehaald maar kan w eer w orden opgebracht.
3. Een procedure die door Gevi International in appel aanhangig is gemaakt
tegen curatoren
EC Holding en de Rabobank Apeldoorn UA. Deze dient bij het Gerechtshof
ArnhemLeeuw arden (kenmerk 200.150.205) en heeft betrekking op de pauliana inzake
de overdracht van de paardenstal aan Gevi International. De zaak is op 15
december 2015 doorgehaald maar kan w eer w orden opgebracht.

1.3 Verzekeringen
De curator heeft in de 3e verslagperiode informatie ontvangen over lopende
verzekeringen. Het gaat hierbij om een tw eetal autoverzekeringen en om een
ziekteverzuimverzekering.
De curator heeft verzocht de verzekeringen w egens het faillissement te
royeren, nu geen personeel meer in dienst is en de auto’s die in de boedel
vallen w orden verkocht.
Dit heeft inmiddels geleid tot premierestituties voor een totaalbedrag van €
3.135,85.
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1.4 Huur
De curator is niet bekend met lopende huurovereenkomsten. Voor zover de
curator bekend, w erd geen bedrijfsruimte gehuurd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd voor een vordering van Gevi Gorssel, die is
ontstaan of herleefd nadat een aandelentransactie voorafgaand aan het
faillissement van Eurocommerce Holding door de rechtbank Gelderland w erd
teruggedraaid. Die uitspraak is nog niet onherroepelijk, maar bij het
faillissementsvonnis is van de aannemelijkheid van die vordering w el
uitgegaan.
Bij de curator zijn verder vorderingen aangemeld door de curatoren van
Eurocommerce Holding BV, Vibelzee BV en G.C.H. Visser sr.. Een deel van die
vorderingen is gebaseerd op het terugdraaien van transacties die hebben
gespeeld voorafgaand aan het faillissement van Eurocommerce Holding als
zijnde paulianeus.
De bestuurder betw ist dit. Naar de diverse transacties w ordt reeds door
diverse curatoren en ook door de FIOD onderzoek gedaan.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er, inclusief de directeur/eigenaar, 2
w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-7-2014

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft ondanks herhaald verzoek tot dusver nog geen
arbeidsovereenkomsten en loonstroken van w erknemers ontvangen. Omdat
nauw elijks sprake is van ondernemingsactiviteiten (de paarden w orden door
derden verzorgd) heeft de curator na verkregen machtiging van de rechtercommissaris op 2 juli 2014 de arbeidsrechtelijke verhouding met de
directeur/eigenaar opgezegd en op 3 juli 2014 de arbeidsovereenkomst met
de andere w erkneemster.
W egens het nog te behandelen hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is
de w erknemers daarbij door de curator gew ezen op het bepaalde in artikel
13a Faillissementsw et.
Gezien het feit dat de faillissementsuitspraak inmiddels onherroepelijk is, is dit
echter niet meer relevant.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

bedrijfsmiddelen en voorraad

€ 363.624,31

€ 0,00

totaal

€ 363.624,31

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan volgens opgaaf van de bestuurder slechts uit een
BMW 530D uit 2010 en een Renault Master paardenw agen uit 2008.
De voorraad bestaat volgens de bestuurder uit (de gedeelde) eigendom van
negen paarden.
Ten aanzien van tw ee paarden die uit het faillissement van Vibelzee zijn
overgenomen voor € 1,- heeft de curator zich in de 3e verslagperiode op grond
van verkregen informatie op het standpunt gesteld dat deze niet in de boedel
vallen, maar eigendom zijn van de bestuurder, Visser jr.. Daarmee is sprake
van nog 7 paarden, w aarvan de eigendom in de boedel valt.
Tw ee paarden zouden kort voor faillissement zijn verkocht via een veiling. Bij
één paard (‘Courville Paola’) gaat het om verkoop via een veiling door BVAAuctions in overleg met de Rabobank als beslaglegger en de mede-eigenaar.
Het andere paard (‘Cyclone Nyto’) zou zijn geveild in Frankrijk.
Door de curator is in deze beide gevallen verzocht om de verkoopopbrengst op
de faillissements-rekening te storten. Voor Courville Paola is sprake van een
opbrengst van € 34.485,- inclusief BTW , op w elke opbrengst € 1.724,25 incl.
BTW aan veilingkosten is ingehouden. Voor Cyclone Nyto is sprake van een
netto-opbrengst van € 7.420,-. De netto-opbrengst van beide paarden is in de
2e verslagperiode op de faillissementsrekening bijgeschreven.
In de 4e verslagperiode is een jong paard verkocht, omdat de verzorgende
onderneming aangaf dat het karakter van het paard geen verdere
investeringen rechtvaardigde. Dit heeft een verkoopopbrengst opgeleverd van
€ 500,- die is verrekend met de (hogere) kosten van stalling en verzorging,
w aardoor de boedel per saldo voor dit paard nog € 230,- aan kosten heeft
betaald.
De resterende zes paarden w erden op drie locaties verzorgd. Omdat het
faillissement onherroepelijk is gew orden, zijn deze paarden in de 5e
verslagperiode via BVA Auctions geveild.
In de derde verslagperiode is besloten tot verkoop van de hiervoor genoemde
Renault Master en BMW 530D via een veiling door BVA Auctions.
Deze veilingen zijn gesloten op 4 december 2014. Er is sprake van een
verkoopopbrengst van € 41.132,26 w aartegenover € 363,- aan veiling- en
transportkosten staat.
W at de nu nog in de boedel vallende zes resterende paarden (zie par. 3.6)
betreft, heeft de veiling via BVA Auctions uiteindelijk in totaal netto €
280.587,05 inclusief BTW opgeleverd, w aarbij de grootste opbrengst is
gerealiseerd met de verkoop van Champions Ludw ig voor een bedrag van €
172.500,- excl. BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet relevant
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Dit is meegenomen bij de beschrijving van de bedrijfsmiddelen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
banksaldi

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 213.861,92

vordering op bestuurder
rente faillissementsrekening

€ 4.200,09

restitutie verzekeringspremie

€ 3.135,85

bijschrijvingen bank na faill.datum

€ 7.412,44

aandelen Prebase Development BV

€ 1.000,00

kostenveroordeling bestuurder
totaal

€ 452,00
€ 230.062,30

€ 0,00

Toelichting andere activa
vordering op bestuurder:
Volgens de door de curator ontvangen stukken is sprake van een aanzienlijke
vordering uit
hoofde van een rekening-courant verhouding met de bestuurder. Volgens de
jaarrekening
2012 zou sprake zijn van een vordering van € 501.212,-.
De bestuurder heeft gesteld dat deze vordering gecorrigeerd zou moeten
w orden voor een
bedrag van € 200.000,- omdat contante opnames voor privé zouden zijn
geboekt, terw ijl sprake zou zijn gew eest van bedrijfskosten.
Nadat aanvankelijk namens de bestuurder w erd gesteld dat daarnaast sprake
zou zijn van een agiostorting van € 300.000,- heeft de bestuurder vervolgens
stukken gestuurd w aaruit zou blijken dat in 2013 besloten zou zijn tot een
dividenduitkering van € 370.000,- w aarvoor in 2014 ook dividendbelasting zou
zijn betaald.
Het is de curator gebleken dat op het saldo van een op naam van de
bestuurder gestelde
rekening, die uitsluitend voor Gevi International w erd gebruikt, conservatoir
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beslag is gelegd
voor een bedrag ad € 127.300,55. Dit bedrag is vervolgens gesepareerd en
dus voor de
vennootschap niet meer toegankelijk. Nu beslag is gelegd voor een privévordering op de bestuurder, dient dit in de afw ikkeling van de rekeningcourantvordering op de bestuurder te
w orden meegenomen.
Omdat tot 20 februari 2015 nog sprake w as van een lopend beroep in cassatie
tegen de
faillietverklaring, w aren hierin tot dan door de curator nog geen stappen gezet,
behalve dan dat de bestuurder na de uitspraak van 5 december 2014 (zie
onder par. 1.4) in de gelegenheid w as gesteld zekerheid te stellen.
Nadat het faillissement onherroepelijk is gew orden is een procedure tegen de
bestuurder
aanhangig gemaakt. In deze procedure w ordt betaling gevorderd van een
bedrag ad €
748.130,- te vermeerderen met rente vanaf 1 januari 2015. De dagvaarding is
uitgebracht op 22 april 2015.
Gelijktijdig is op 22 april 2015 conservatoir beslag gelegd op de w oning van de
bestuurder en op de tegoeden van de bestuurder bij de ABN AMRO Bank. Beide
goederen zijn ook beslagen door de FIOD in het kader van een strafrechtelijk
financieel onderzoek. Inmiddels heeft de ABN AMRO Bank verklaard dat door
het beslag zijn getroffen bankrekeningen met een totaalsaldo van €
1.457.347,80 en een effectendepot met een globale w aarde van € 109.228,52.
In de procedure hebben mrs. Beljaars-Vink en N.W .M. van den Heuvel zich
gesteld voor
Visser en een incidentele conclusie van onbevoegdheid genomen. De curator
heeft op de
rolzitting van 9 september 2015 een incidentele conclusie van antw oord
genomen, w aarna de rechtbank bij vonnis d.d. 30 september 2015 de
vordering tot onbevoegdverklaring heeft
afgew ezen, met veroordeling van Visser in de kosten voor een bedrag ad €
452,-. Dit bedrag
is vervolgens namens Visser op de faillissementsrekening betaald.
Vervolgens zijn verzoeken tot uitstel ingediend van de zijde van Visser voor de
te nemen
conclusie van antw oord; bij rolbeslissing d.d. 23 november 2015 is het laatste
verzoek hiertoe afgew ezen en op 9 december 2015 is nu namens Visser voor
antw oord geconcludeerd.
De rechtbank heeft op 30 december 2015 een tussenvonnis gew ezen, w aarin
een comparitie
is bepaald op donderdag 31 maart 2016.
In de tegen de bestuurder aanhangig gemaakte procedure heeft op 31 maart
2016 een
comparitie plaatsgevonden. Vervolgens is door de rechtbank Gelderland
eindvonnis gew ezen
op 11 mei 2016.
Bij dit vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, is de bestuurder veroordeeld om aan
de curator te
voldoen een bedrag van € 679.887,00, te vermeerderen met rente, terw ijl de
bestuurder verder is veroordeeld in de beslag- en proceskosten. Inclusief rente

is per ultimo mei 2016 sprake van een verschuldigd bedrag ad € 734.415,80.
De advocaat van de bestuurder heeft aangegeven dat zij in overleg is met het
OM over het
aanw enden van de zow el door de boedel als het OM beslagen
gelden/goederen voor betaling
van de vordering. De curator heeft aangegeven in afw achting hiervan een
beperkte termijn te zullen w achten met verdere stappen om tot betaling te
komen. Door de bestuurder is al w el aangekondigd dat hoger beroep zal
w orden ingesteld. Dat is tot dusver echter nog niet gebeurd.
10e verslag: Door de bestuurder is hoger beroep ingesteld en de procedure
staat op 13
december 2016 bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuw arden op de rol voor
grieven. Te
verw achten is dat de grieven begin 2017 genomen zullen moeten w orden.
Hangende het hoger beroep is de curator nog niet tot executie van het vonnis
in eerste aanleg overgegaan. Er is sprake van zekerheid voor de vordering via
beslaglegging op banksaldi en een w oning. Op diezelfde goederen is echter
ook door het OM beslag gelegd in het kader van een strafrechtelijke
procedure. Het OM is niet bereid om het beslag ten gunste van de boedel op te
heffen, ook omdat eind 2016 in de strafzaak in eerste aanleg uitspraak w ordt
verw acht.
11e verslag, 12 juni 2017:
In de hiervoor genoemde strafzaak is op 16 december 2016 uitspraak gedaan,
w aarbij de
bestuurder van Gevi International, de heer Visser jr., is veroordeeld tot een
gevangenisstraf
van 12 maanden voor faillissementsfraude. De heer Visser jr. is gedeeltelijk
vrijgesproken van de gemaakte verw ijten. Tegen de strafuitspraak is door
zow el het OM als Visser hoger beroep ingesteld. Te verw achten is dat het
daarmee nog w el even zal duren voordat sprake is van een onherroepelijke
uitspraak in de strafzaak.
In de door de curator tegen de bestuurder, de heer Visser jr., aanhangig
gemaakte procedure is namens de bestuurder op 7 februari 2017 de memorie
van grieven genomen. De curator heeft vervolgens op 16 mei 2017 een
memorie van antw oord tevens memorie van grieven in incidenteel appel
genomen. De bestuurder is nu w eer aan zet voor memorie van antw oord in het
incidenteel appel en de zaak staat daarvoor op de rol op 27 juni 2017.
12e verslag, 14 maart 2018:
Op 25 juli 2017 is door Visser een ''memorie van antw oord in incidenteel appel
tevens
houdende antw oordakte inzake w ijziging van eis'' genomen. Door de curator is
vervolgens mondeling pleidooi gevraagd. Het w achten is nu op de dagbepaling
door het
Gerechtshof.
13e verslag, 19 september 2018:
Door het Gerechtshof is eindelijk pleidooi bepaald op 28 januari 2019.
Banksaldi:
Bij diverse banken w erden rekeningen aangehouden, zoals ook hierna onder
bank/financier
omschreven. Uit hoofde van saldi op die rekeningen is in de eerste tw ee
verslagperioden een

bedrag van € 213.861,92 op de faillissementsrekening bijgeschreven.
Het is de curator gebleken dat nadien nog bijschrijvingen op de rekeningen
hebben
plaatsgevonden en in de 6e verslagperiode heeft de bank uit dien hoofde
aanvullend een
bedrag van € 7.412,44 op de faillissementsrekening overgeboekt. De curator
heeft verzocht
om de aangehouden rekeningen op te heffen.
Aandelen in Prebase Development BV / Send Your Files:
Volgens opgave van de bestuurder zou Gevi International de eigendom
hebben van 25% van
de aandelen in Prebase Development BV / Send Your Files. De curator heeft
nadere
informatie hiervan opgevraagd. Uit de vervolgens van de bestuurder van Gevi
International
jaarrekening 2012 van Prebase Development BV blijkt van verliesgevende
jaren in 2011 en
2011 en van een negatief eigen vermogen. Inmiddels heeft de curator van
Prebase
Development ook de jaarrekening 2013 ontvangen en daaruit blijkt dat in 2013
opnieuw verlies is geleden en het eigen vermogen verder negatief is
gew orden. Door de vennootschap is aanvankelijk een bod op de in de boedel
vallende aandelen gedaan
van € 1,-. Dit bod is door de curator afgew ezen, nu acceptatie en uitvoering
hiervan voor de boedel meer kosten met zich brengt dan genoemde koopsom.
Vervolgens is na enige onderhandeling met machtiging van de rechtercommissaris een bod geaccepteerd van € 1.000,- kosten koper. Levering en
betaling heeft in de 6e verslagperiode plaatsgevonden en de koopsom ad €
1.000,- is op de faillissementsrekening bijgeschreven.
14e verslag, 19 maart 2019:
In de procedure tegen de bestuurder heeft de pleidooizitting op 28 januari
2019 plaatsgevonden. Op de zitting is aanhouding gevraagd door de
bestuurder in verband met het zoeken van een nieuw e advocaat. Door het
Gerechtshof is zaak vervolgens tw ee w eken aangehouden voor het stellen van
een nieuw e advocaat en voor opgave van verhinderdata voor een nieuw e
datum voor pleidooi.
Inmiddels heeft mr A. Smetsers van IJzer advocaten zich nu als nieuw e
advocaat voor de bestuurder gesteld en is een nieuw e datum bepaald voor
pleidooi, te w eten 8 april 2019.
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15e verslag, 19 juni 2019:
Op 8 april 2019 heeft de pleitzitting in hoger beroep plaats gevonden en
vervolgens is door het Gerechtshof op 4 juni 2019 arrest gew ezen.

19-06-2019
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Het arrest is positief voor de boedel: de grieven in principaal appel van de
bestuurder tegen de uitspraak in eerste aanleg zijn afgew ezen, terw ijl de
incidentele grief van de curator tegen de afw ijzing van de vordering van de
curator terzake door door de gefailleerde vennootschap afgedragen
dividendbelasting, gegrond is verklaard.
Het Gerechtshof heeft, recht doende in hoger beroep, het vonnis in eerste
aanleg bekrachtigd, behoudens voor zover daarbij de vordering tot betaling
van € 55.000 vermeerderd met w ettelijke rente is afgew ezen en het vonnis in
eerste aanleg in zoverre vernietigd en in zoverre opnieuw recht doende de
bestuurder veroordeeld (aanvullend) aan de curator € 55.000,- vermeerderd
met rente te betalen, w aarbij de bestuurder tevens is veroordeeld in de

kosten van het hoger beroep. Het arrest is uitvoerbaar bij voorraad verklaard.
De curator heeft de bestuurder inmiddels aangeschreven tot betaling van het
in totaal thans op grond van het arrest verschuldigde bedrag, dat per 20 juni
2019 door de curator is berekend op € 947.331,-.
Betaling heeft nog niet plaatsgevonden.
De cassatietermijn verstrijkt op 4 september 2019. Het is de curator nog niet
bekend of de bestuurder voornemens is beroep in cassatie in te stellen.
16e verslag, 17 december 2019:
Door de bestuurder is geen beroep in cassatie ingesteld, w aarmee de
uitspraak van het Gerechtshof onherroepelijk is gew orden. Door de curator is
het arrest aan de bestuurder betekend met bevel tot betaling w aarna
vervolgens aan de ABN AMRO Bank meegedeeld dat het gelegde conservatoir
beslag is overgegaan in executoriaal beslag en verzocht is om afdracht van het
bij deze bank beslagen saldo.

17-12-2019
7

Hierbij is uiteindelijk gebleken dat naast het beslag van de curator tevens in
ieder geval sprake is van een executoriaal beslag van de Belastingdienst en
van conservatoire beslagen van FIOD/OM en van de Rabobank voor een recent
door de Rabobank tegen de bestuurder aanhangig gemaakte procedure. Het
door deze beslagen getroffen banksaldo ad € 1.426.934,74 is inmiddels aan de
Belastingdienst overgeboekt als zijnde de oudste executoriaal beslaglegger en
de Belastingdienst dient nu een voorstel voor verdeling te doen.
Probleem hierbij is op dit moment allereerst dat terzake de fiscale vorderingen
sprake is van lopende bezw aarschriften die tot een substantiële verandering
van de fiscale vordering kunnen leiden. Daarnaast is door de ABN AMRO Bank
nog geen definitieve bevestiging aan de Belastingdienst gegeven dat geen
sprake is van mogelijke nog w eer andere beslagleggers. Tot slot heeft de
Rabobank laten w eten pas afspraken over verdeling te w illen maken, nadat de
bank een executoriale titel heeft verkregen. Daarmee lijkt voorlopig nog geen
betaling op de ten gunste van de boedel toegew ezen vordering te
verw achten. De curator houdt de vinger aan de pols en onderzoekt de verdere
mogelijkheden.
17e verslag, 8 december 2020:
Er is nog geen duidelijkheid te verstrekken over de verdeling van het door de
diverse beslagen, w aaronder het beslag van de curator van Gevi Internatiol,
getroffen banksaldo ad € 1.426.934,74.

08-12-2020
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Daarbij is met name van belang dat er nog geen uitspraak is in de procedure
die de Rabobank tegen Visser is gestart.
In die procedure, die loopt bij de rechtbank Gelderland, is thans een
comparatie bepaald op 19 januari 2021. De curator volgt de ontw ikkelingen in
die procedure. Totdat daarin duidelijkheid is verkregen, zal er over de verdeling
van genoemd banksaldo geen overeenstemming kunnen w orden bereikt.
18e verslag, 7 juni 2021:
In de procedure van de Rabobank tegen Visser is door de rechtbank
Gelderland op 24 maart 2021 uitspraak gedaan. De vorderingen van de bank
zijn afgew ezen, met veroordeling van de bank in de kosten van het geding.
De uitspraak is gunstig voor de boedel, nu daarmee de vordering van de
bank zou w egvallen in het kader van de verdeling van het door de beslagen
getroffen banksaldo. Op dit moment is genoemd vonnis van 24 maart 2021
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nog niet onherroepelijk en de beroepstermijn zal moeten w orden afgew acht
voordat verdere actie om te komen tot verdeling zinvol is.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet bekend. De curator heeft w el geconstateerd dat na datum faillissement €
72.542,92 op rekeningen van gefailleerde is bijgeschreven. Volgens
mededeling van de bestuurder heeft dit voor een bedrag van € 20.000,betrekking op terugbetaling van leningen en voor € 52.542,92 op de koopsom
van een voor faillissement verkocht paard, ‘Hacon’.
De curator heeft de betreffende verkoopfactuur ontvangen w aaruit blijkt van
de hiervoor genoemde koopsom, terw ijl uit de bankafschriften ook de
betalingen voor € 20.000,- blijken.

19-09-2018
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De curator gaat er van uit dat geen sprake is van verdere vorderingen op
debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Bij de curator hebben zich geen banken gemeld met vorderingen op Gevi
International.
Door ABN AMRO Bank is opgave gedaan van een viertal bankrekeningen,
w aarop per faillissementsdatum per saldo een bedrag van € 137.782,27 stond.
Na datum faillissement is op deze rekening volgens informatie van de curator
nog € 72.542,92 bijgeschreven zodat het totale saldo bij de ABN AMRO Bank €
210.325,19 bedraagt.
De curator heeft de ABN AMRO Bank verzocht dit saldo over te boeken op de
faillissementsrekening. Onder aftrek van kosten is door de ABN AMRO Bank in
de 1e verslagperiode inmiddels € 210.306,06 op de faillissementsrekening
overgeboekt. In de 2e verslagperiode is door de ABN AMRO Bank aanvullend €
3.555,86 op de faillissementsrekening overgeboekt. Dit betreft een na datum
faillissement nog ontvangen betaling.

19-09-2018
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In de door de ABN AMRO Bank op de faillissementsrekening overgeboekte
bedragen zijn begrepen de bedragen die door conservatoire beslagen ten
laste van de gefailleerde vennootschap w aren getroffen.
Door de bestuurder w erd op zijn eigen naam een rekening inzake de
onderneming aangehouden. De curator heeft verzocht het saldo op deze
rekening over te boeken op de faillissementsrekening. Volgens opgave van de
bestuurder is echter geen sprake van een saldo op deze rekening, nadat
hierop voor faillissement beslag zou zijn gelegd. Uit bankafschriften blijkt ook
dat geen sprake is van een saldo.
W el blijkt uit de afschriften dat ten laste van de bankrekening beslag is gelegd
voor een vordering op de bestuurder in privé, zoals hiervoor onder par. 3.11
beschreven.
De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is van nog andere
bankrekeningen.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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

19-09-2018
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6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
Bij de curator hebben zich geen banken gemeld met vorderingen op Gevi
International.
Door ABN AMRO Bank is opgave gedaan van een viertal bankrekeningen,
w aarop per faillissementsdatum per saldo een bedrag van € 137.782,27 stond.
Na datum faillissement is op deze rekening volgens informatie van de curator
nog € 72.542,92 bijgeschreven zodat het totale saldo bij de ABN AMRO Bank €
210.325,19 bedraagt.
De curator heeft de ABN AMRO Bank verzocht dit saldo over te boeken op de
faillissementsrekening. Onder aftrek van kosten is door de ABN AMRO Bank in
de 1e verslagperiode inmiddels € 210.306,06 op de faillissementsrekening
overgeboekt. In de 2e verslagperiode is door de ABN AMRO Bank aanvullend €
3.555,86 op de faillissementsrekening overgeboekt. Dit betreft een na datum
faillissement nog ontvangen betaling.
In de door de ABN AMRO Bank op de faillissementsrekening overgeboekte
bedragen zijn begrepen de bedragen die door conservatoire beslagen ten
laste van de gefailleerde vennootschap w aren getroffen.
Door de bestuurder w erd op zijn eigen naam een rekening inzake de
onderneming aangehouden. De curator heeft verzocht het saldo op deze
rekening over te boeken op de faillissementsrekening. Volgens opgave van de
bestuurder is echter geen sprake van een saldo op deze rekening, nadat
hierop voor faillissement beslag zou zijn gelegd. Uit bankafschriften blijkt ook
dat geen sprake is van een saldo.
W el blijkt uit de afschriften dat ten laste van de bankrekening beslag is gelegd
voor een vordering op de bestuurder in privé, zoals hiervoor onder par. 3.11
beschreven.
De curator heeft geen aanw ijzingen dat sprake is van nog andere
bankrekeningen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie w erd volgens opgaaf van de bestuurder bijgehouden via
Exact Online. Tot 5
maart 2014 w erd de boekhouding van Gevi Gorssel en Gevi International in
een (1) administratie bijgehouden. De administratie tot medio 2013 zou door
de FIOD in beslag zijn genomen. De curator heeft inlogcodes van de digitale
administratie ontvangen.
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De curator kan nog niet beoordelen of aan de boekhoudplicht w erd voldaan.
Tot en met 2012 is echter in ieder geval sprake van gedeponeerde
jaarrekening, zodat in ieder geval voor die periode daarvan w el mag w orden
uitgegaan. Het voorbehoud van de curator heeft met name als achtergrond dat
de administratie nog niet is ingezien.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2012 is op 29
januari 2014
gedeponeerd.

19-09-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Of sprake is van onbehoorlijk bestuur, dient nog nader te w orden onderzocht.
Hierbij zal ook
de uitkomst van de lopende procedures een rol spelen.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Voor faillissement zijn kennelijk tw ee paarden verkocht door Gevi International
(via een veiling in Frankrijk en een onderhandse verkoop). De curator heeft
stukken hiervan ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 152.830,58

19-09-2018
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Toelichting
De boedelschulden bestaan in ieder geval uit de volgende al betaalde kosten:
- al betaalde veilingkosten ad € 2.087,25(toename in de 4e verslagperiode met
€ 363,-)
- deurw aarderskosten ad € 626,27 in verband met een in opdracht van de
curator uitgebracht
herstelexploot en kosten in verband met de tegen de bestuurder aanhangig
gemaakte
procedure en ten laste van de bestuurder gelegde beslagen;
- kosten verzorging paarden ad € 26.639,86 (toename 5e verslagperiode met
€ 8.675,55);
- kosten griffierecht procedures en uittreksels KvK ad € 10.187,- (toename in
de 6e
verslagperiode met € 1.818,- in verband met de procedure tegen de
bestuurder.
Verder bestaan de kosten uit de door het UW V bij de curator gemelde
loonverplichtingen vanaf faillissementsdatum ad € 3.032,48 en uit
salaris/verschotten curator.
10e verslag: de reeds betaalde boedelschulden zijn toegenomen door een
voorschot op
honorarium/verschotten van de curator en door het griffierecht voor de
procedure in hoger
beroep tegen de bestuurder. Daarnaast heeft de Belastingdienst een direct te
betalen aanslag aangekondigd voor de af te dragen BTW over de
boedelperiode. Deze aanslag moet nog w orden opgelegd en betaald.
11e verslag, 12 juni 2017: Door de Belastingdienst is een aanslag boedel-BTW
opgelegd voor een bedrag ad € 49.924,-. Deze aanslag is nog niet betaald, nu
er gezien de diverse lopende procedures nog geen zekerheid bestaat over de
mogelijkheid om alle boedelschulden te betalen. De Belastingdienst is hierover
geinformeerd.
€ 154.703,06
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Toelichting
14e verslag, 19 maart 2019
In deze verslagperiode is € 1.872,48 betaald voor een fiscaal advies dat in de
lopende procedure tegen de bestuurder bij het Gerechtshof is ingediend.
€ 181.032,66
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Toelichting
15e verslag, 19 juni 2019:
De reeds betaalde boedelschulden zijn in deze verslagperiode toegenomen
door een aanvullend voorschot op honorarium/verschotten curator.
€ 181.237,70

17-12-2019

Toelichting
16e verslag, 17 december 2019:
In deze verslagperiode zijn nog deurw aarderkosten betaald voor
betekening/bevel ad € 205,04.

7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.297,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering van € 462.429,-. Deze heeft voor €
451.826,
betrekking op een Vpb-aanslag over 2012, voor € 9.968,- op loonheffing en
voor € 635,- op
Mtb. De aanslag Vpb is gebaseerd op de w inst die in 2012 in Gevi Gorssel is
behaald.
In overleg met Gevi Gorssel w ordt onderzocht in hoeverre vermindering van de
fiscale
vordering mogelijk is.
Dit heeft geleid tot een mee namens de boedel gedaan verzoek tot herziening
van de aanslag Vpb over 2012 en w el op grond van een voorvoegingsverlies
van Gevi Gorssel.
Dit heeft geleid tot een nieuw e aanslag Vpb over 2012, w aarbij de vordering is
herzien tot nihil.
Daarnaast zou nog sprake zijn van een als gevolg hiervan alsnog uit te
betalen teruggaaf Vpb over 2010 voor Gevi International ad € 11.291,- nu
deze teruggaaf eerder w as verrekend met de fiscale vordering die er verder
w as. De curator dient nog verder na te gaan of uitbetaling hiervan kan w orden
verkregen.
10e verslag: met de Belastingdienst w ordt gecorrespondeerd over verrekening
van de
teruggaaf Vpb met een ingediende vordering Loonheffingen uit 2014.
Daarnaast is door de
Belastingdienst een aanslag ex art. 29 lid 2 OB aangekondigd. Op basis van de
correspondentie verw acht de curator uiteindelijk een resterende preferente
fiscale vordering
die w ordt gecorrigeerd in een bedrag ad € 3.297,-. In dit bedrag is dan de
vordering uit hoofde van artikel 29 lid 2 OB begrepen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.500,00
Toelichting
Door Gevi Gorssel is in verband met de aanvraagkosten faillissement een
vordering
aangemeld van € 4.500,-.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
19
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.326.457,96
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Toelichting
Het totale bedrag aan gemelde vorderingen bedraagt € 5.326.457,96 w aarvan
een deel door
de curator w ordt betw ist.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling kan op dit moment nog niet w orden voorspeld, met
name door de
diverse lopende (of mogelijk voort te zetten) procedures, w aarvan de uitkomst
onzeker is.
Het (nog) niet kunnen voorzien van de w ijze van afw ikkeling, is in deze
verslagperiode niet
veranderd.
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15e verslag, 19 juni 2019:
Met de uitspraak in hoger beroep tegen de bestuurder d.d. 4 juni 2019 is een
stap richting afw ikkeling gezet. Voorlopig dient te w orden afgew acht of beroep
in cassatie w ordt ingesteld en of het door de bestuurder te betalen bedrag
ook kan w orden geïncasseerd. De curator verw acht hierover meer duidelijkheid
in de komende verslagperiode.
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16e verslag, 17 december 2019:
De uitspraak in de procedure tegen de bestuurder is inmiddels onherroepelijk,
w aarmee vast staat dat de boedel nog een zeer fors bedrag van de
bestuurder te vorderen heeft. Helaas valt echter nog niet te zeggen in
hoeverre deze vordering ook kan w orden geïncasseerd.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Visser jr.
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9.2 Aard procedures
Vordering uit hoofde van rekening-courant.
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9.3 Stand procedures
W at de door de curator tegen de bestuurder aanhangig gemaakte procedure
betreft, w ordt
verw ezen naar hetgeen onder de overige activa hierover is vermeld.

9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De procedure tegen de bestuurder dient te w orden afgerond. De zaak speelt
nu in hoger beroep en pleidooi is bepaald in januari 2019. Daarna zullen de
andere kw esties nader moeten w orden beoordeeld of opgepakt.
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14e verslag, 19 maart 2019:
In de procedure is nu een nadere zitting voor pleidooi bepaald op 8 april 2018.
Pas nadat in deze procedure duidelijkheid is verkregen zullen de andere
kw esties nader w orden beoordeeld of opgepakt.
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16e verslag, 17 december 2019:
De uitspraak in de procedure tegen de bestuurder is onherroepelijk. Nog niet
duidelijk is of en in hoeverre het toegew ezen bedrag ook kan w orden
verhaald.
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17e verslag, 8 december 2020:
Er is nog geen nadere duidelijkheid te geven. De curator hoopt op een termijn
van circa een half jaar nadere informatie te kunnen geven.
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18e verslag, 7 juni 2021:
Afgew acht moet w orden of de Rabobank in de door haar tegen Visser
aanhangig gemaakte procedore hoger beroep instelt. Zo niet, dan kan
verdere actie w orden ondernemen om te komen tot verdeling van het door
diverse beslagen (w aaronder het beslag van de boedel) getroffen banksaldo.
Dit zal in de komende maanden duidelijk moeten w orden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling kan nog niet w orden voorspeld. Door de lopende
procedures is
echter te verw achten dat hiermee nog geruime tijd gemoeid zal zijn.
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10.3 Indiening volgend verslag
7-9-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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