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

16
13-09-2022
F.08/14/460
NL:TZ:0000009396:F002
04-06-2014

R-C
Curator

mr. M.C. Bosch
mr G.W. Weenink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Pongers B.V.

23-10-2018
5

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pongers B.V.

23-10-2018
5

Activiteiten onderneming
Pongers B.V. is van van oudsher een sloopbedrijf in de ruimste zin van het
w oord. Daarnaast
is Pongers B.V. een gecertificeerde asbestverw ijderaar c.q. saneerder.

23-10-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 7.569.427,00

€ 292.438,00

€ 3.247.848,00

2012

€ 7.017.928,00

€ 66.364,00

€ 3.470.285,00

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
De geconsolideerde groepsomzet over het jaar 2012 bedroeg netto €
7.017.928,00. Over het
jaar 2013 bedroeg de netto omzet € 7.569.427,00
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W inst en verlies:
Het resultaat van Pomatex over 2013 bedroeg € 241.829,35 negatief. Het
resultaat over 2014 tot de datum van het faillissement bedraagt € 226.073,44
negatief. Het resultaat van Pongers over 2013 bedroeg € 26.031,69 positief.
Over 2014 bedraagt het resultaat € 34.895,29 positief.
De hier genoemde cijfers zijn afkomstig uit de grootboekadministratie c.q.
auditfiles van de
gefailleerde vennootschappen. Op basis van de jaarrekening 2012 en de
inmiddels
gereedgemaakte conceptjaarrekening 2012 komt het volgende
(geconsolideerde) beeld naar
voren:
2012: € 66.364,00
2013: € 292.438 -/Met betrekking tot het jaar 2014 tot aan de datum faillissement zal in een
volgend verslag
aandacht w orden gegeven aan de w inst en verliesrekening.
Zoals in het hoofdstuk rechtmatigheid van het onderhavige verslag reeds is
gemeld, zal een
registeraccountant de bevindingen van de curator nog eens tegen het licht
houden. Deze heeft zijn bevindingen nog niet gereed, zodat hierover in dit
verslag nog niets gemeld kan w orden. De curator verw acht dat zulks in een
volgend openbaar verslag w el het geval zal zijn.
De door de curator ingeschakelde registeraccountant heeft inmiddels zijn
bevindingen op
schrift gesteld. Deze zullen op korte termijn met de bestuurder en diens
financieel adviseur
w orden besproken. Daarna zal - vervroegd - verslag w orden gelegd van de
uitkomst van het
onderzoek. Door drukke w erkzaamheden van alle betrokkenen, alsmede de
vakantieperiode,
is deze kw estie eerst nu w eer aan de orde en zal op korte termijn w orden
afgew ikkeld.
De curator heeft ervoor gekozen om de bevindingen van de registeraccountant
eerst te
delen met de rechter-commissaris, om deze vervolgens met de bestuurder te
bespreken. In dat kader heeft onlangs een bespreking plaatsgevonden. In de
komende
verslagperiode zal deze kw estie w orden afgew ikkeld.
Balanstotaal:
Pomatex 2013: € 3.650.442,57
Pomatex 2014: € 3.595.971,15
Pongers 2013: € 17.477.845,01
Pongers 2014: € 18.846.972,50
De hier genoemde cijfers zijn afkomstig uit de grootboekadministratie c.q.
auditfiles van de
gefailleerde vennootschappen. Op basis van de jaarrekening 2012 en de
inmiddels
gereedgemaakte conceptjaarrekening 2012 komt het volgende
(geconsolideerde) beeld naar
voren:

2012: € 3.470.285,00
2013: € 3.247.848,00
Met betrekking tot het jaar 2014 tot aan de datum faillissement zal in een
volgend verslag
aandacht w orden gegeven aan het balanstotaal.
Zie de nadere toelichting bij 'w inst en verlies'.

Gemiddeld aantal personeelsleden
16

23-10-2018
5

Boedelsaldo
€ 124.344,35

23-10-2018
5

€ 124.344,35

01-03-2019
6

€ 97.921,58

02-07-2019
7

€ 73.197,04

05-06-2020
9

€ 64.975,08

30-09-2020
10

€ 55.228,53

26-02-2021
11

€ 46.037,10

22-06-2021
12

€ 43.042,35

11-10-2021
13

€ 33.297,17

19-01-2022
14

€ 75.469,29

09-05-2022
15

€ 23.018,84

13-09-2022
16

Verslagperiode
van
26-3-2018

23-10-2018
5

t/m
23-10-2018
van
23-10-2018

01-03-2019
6

t/m
1-3-2019
van
1-3-2019

02-07-2019
7

t/m
2-7-2019
van
3-7-2019

11-02-2020
8

t/m
11-2-2020
van
12-2-2020

05-06-2020
9

t/m
5-6-2020
van
6-6-2020

30-09-2020
10

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

26-02-2021
11

t/m
26-2-2021
van
27-2-2021

22-06-2021
12

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

11-10-2021
13

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

19-01-2022
14

t/m
19-1-2022
van
20-1-2022

09-05-2022
15

t/m
9-5-2022
van
10-5-2022

13-09-2022
16

t/m
13-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

23 uur 15 min

6

19 uur 54 min

7

6 uur 54 min

8

4 uur 48 min

9

7 uur 42 min

10

1 uur 36 min

11

2 uur 18 min

12

3 uur 36 min

13

2 uur 30 min

14

3 uur 42 min

15

2 uur 54 min

16

0 uur 18 min

totaal

79 uur 27 min

Toelichting bestede uren
In totaal is in het onderhavige faillissement 352,25 uur besteed.

23-10-2018
5

In totaal is in het onderhavige faillissement 372,15 uur besteed.

01-03-2019
6

In totaal is in het onderhavige faillissement 383,15 uur besteed.

11-02-2020
8

In totaal is in het onderhavige faillissement 391,55 uur besteed.

05-06-2020
9

In totaal is in het onderhavige faillissement 395,45 uur besteed.

26-02-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De structuur van de onderneming is als volgt.
Pongers B.V. is een dochtermaatschappij van Pomatex B.V. (100%
aandeelhouder). Pomatex
B.V. is op haar beurt een dochtermaatschappij van G.J. Pongers Holding B.V.
(100%
aandeelhouder). De laatstgenoemde holding verkeert niet in staat van
faillissement. Middellijk
bestuurder van de voornoemde vennootschappen is de heer G.J. Pongers,
w onende te
Rijssen.
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1.2 Lopende procedures
Pongers B.V. is verw ikkeld in een gerechtelijke procedure met een Duitse
vennootschap ter
zake een sloopproject in Fürstenau. De duise vennootschap heeft Pongers B.V.
gedagvaard
en een fors aantal (derden)beslagen ten laste van Pongers B.V. gelegd. Een
deel van deze
beslagen is als gevolg van een kort geding vonnis van de voorzieningenrechter
in de
rechtbank Overijssel, locatie Almelo, opgeheven. Een deel is in stand gelaten.
Per de datum
van het faillissement zijn alle beslagen van rechtsw ege komen te vervallen.
De voornoemde procedure kw alificeert als een procedure als bedoeld in art. 29
Fw . en is
derhalve van rechtsw ege geschorst. De zaak stond nog niet voor vonnis.
De curator zal zich in de komende verslagperiode een beeld vormen van de
procedure en met de rechter-commissaris overleg voeren over de vraag of
voortzetting van de procedure in het belang van de faillissementsboedel
opportuun is.
Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heeft de
curator de procedure voortgezet. Daarin w ordt de curator bijgestaan door de
advocaat die aanvankelijk voor Pongers B.V. optrad in de procedure. Door de
curator is een bevoegdheidsincident
opgew orpen. Daarop is door de w ederpartij geantw oord. Thans staat de zaak
voor akte
uitlating aan de zijde van de curator. De akte uitlating aan de zijde van de
curator is ingediend. Hierop heeft de w ederpartij eveneens een akte genomen.
De zaak staat nu voor vonnis in het incident op 10 juni 2015.
Bij vonnis in het incident van 10 juni 2015 heeft de rechtbank zich bevoegd
verklaard om van de vordering(en) kennis te nemen. Thans staat de zaak voor
conclusie van antw oord aan de zijde van Pongers B.V.
De conclusie van antw oord is eind augustus genomen. Vervolgens is de
w ederpartij in de
gelegenheid gesteld om een conclusie van repliek in te dienen. De w ederpartij
heeft deze
conclusie inmiddels genomen. Thans ligt de zaak voor beraad bij de rolrechter.
In een volgend verslag w ordt op deze kw estie teruggekomen.
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De zaak is door de rolrechter verw ezen naar de rol voor doorprocederen.
Inmiddels heeft een nieuw e conclusiew isseling plaatsgevonden. Namens de
curator is een conclusie van dupliek in reconventie, tevens conclusie van repliek
in reconventie genomen. De zaak staat thans op de rol van 11 april 2016 voor
conclusie van dupliek in reconventie aan de zijde van de w ederpartij. Daarna
zal -naar verw achting - vonnis w orden gew ezen.
De curator heeft pleidooi verzocht. De rechtbank heeft zulks toegestaan. De
rechtbank heeft
pleidooi bepaald op dinsdag 20 september om 09.30 uur.
Bij tussenvonnis van 21 december 2016 heeft de rechtbank de w ederpartij in
de gelegenheid
gesteld om bij akte nadere bew ijsstukken in het geding te brengen. Deze akte
is inmiddels
genomen. De curator staat op de rol van 22 februari 2017 voor het nemen van
een
antw oordakte.
De antw oordakte is inmiddels genomen en daarop heeft de w ederpartij w eer
een akte
genomen. Laatstgenoemde akte heeft voor de rolrechter aanleiding gegeven
om de curator in de gelegenheid te stellen hier bij akte nog op te reageren w el
ter rolle van 31 mei 2017.
Aan de zijde van de curator is een vordering ex art. 843 Rv ingediend. De
w ederpartij heeft
hierop geantw oord en geconcludeerd tot afw ijzing. Vervolgens heeft de
rechtbank een
tussenvonnis gew ezen w aarin is aangekondigd dat het verzoek onder
voorw aarden zal w orden toegew ezen, met aanstelling van een deskundige.
Partijen hebben zich uitgelaten over de persoon van de deskundige. De
rechtbank heeft op 27 september 2017 vonnis gew ezen, de vordering van de
curator toegew ezen met dien verstande dat de w ederpartij het door de
curator gevorderde document dient te overhandigen aan een door de
rechtbank aangestelde notaris, die vervolgens op basis van het betreffende
document door de rechtbank gestelde vragen dient te beantw oorden. In dit
kader is de procedure verw ezen naar een roldatum in januari 2018.
De notaris heeft inmiddels zijn rapport uitgebracht. Partijen hebben daarop
hun
w ederzijdse reactie gegeven. De zaak staat thans voor vonnis op 4 april 2018.
De rechtbank heeft op 3 oktober 2018 een tussenvonnis gew ezen en daarbij
aan de curator een bew ijsopdracht verstrekt. Ter rolle van 17 oktober 2018
heeft de curator laten w eten dat hij bew ijs w enst te leveren door middel van
het horen van getuigen. Het getuigenverhoor is inmiddels bepaald op 18
december 2018.
Op 18 december 2018 is een viertal getuigen aan de zijde van de curator
gehoord. Op 8 maart aanstaande vindt de voortzetting van de
getuigenverhoren plaats en zal tevens een getuige aan de zijde van de
w ederpartij w orden gehoord.

01-03-2019
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Na de getuigenverhoren zijn aktes na enquête gew isseld. De procedure staat
nu voor vonnis. W egens de veranderde samenstelling van de meervoudige
kamer van de rechtbank is aan partijen verzocht kenbaar te maken in hoeverre
een mondelinge behandeling op prijs w ordt gesteld. De curator beraad zich
hierover nog nader.

02-07-2019
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De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden en bij tussenvonnis is de
w ederpartij in de gelegenheid gesteld om de door haar gestelde schade nader
te onderbouw en. De akte in dat verband is inmiddels ingediend; thans staat
de zaak voor antw oordakte aan de zijde van de curator.

11-02-2020
8

De curator heeft zijn antw oordakte genomen. De zaak staat thans voor vonnis,
dat nog voor de zomer w ordt verw acht.

05-06-2020
9

De rechtbank heeft bij tussenvonnis geoordeeld dat de w ederpartij nog een
herkansing krijgt om aan de bew ijsopdracht te voldoen. Daarop heeft de
w ederpartij een akte genomen; thans staat de zaak voor antw oordakte aan
de zijde van de curator.

30-09-2020
10

Nadat de curator een antw oordakte heeft genomen, is door de rechtbank een
eindvonnis gew ezen. Daarbij is het grootste deel van de vorderingen van de
w ederpartij afgew ezen. In afgeronde getallen is Pongers veroordeeld tot
betaling van een bedrag van € 24.000,00 aan schadevergoeding en een
bedrag van € 60.000,00 uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis, als
gevolg van de door de rechtbank uitgesproken ontbinding van de toenmalige
sloopovereenkomst. Daarnaast is Pongers veroordeeld in de kosten van de
procedure.

26-02-2021
11

In de komende verslagperiode zal de curator het vonnis nader bestuderen en
ter zake met betrokken partijen overleggen. In hoeverre hoger beroep zal
w orden ingesteld, is per de datum van het onderhavige verslag nog niet
duidelijk.
Er is hoger beroep ingesteld door de w ederpartij. Van de zijde van de curator
is daarop incidenteel appel ingesteld. De grieven en memories zijn inmiddels
genomen (ook in incidenteel appel) en thans is de curator in afw achting van de
beslissing van het gerechtshof over de w ijze van voortprocederen.

09-05-2022
15

1.3 Verzekeringen
De curator is nog bezig met de inventarisatie van de lopende verzekeringen.
Tot op heden zijn
geen verzekeringen opgezegd. In een volgend faillissementsverslag komt de
curator hierop
terug. De lopende verzekeringen zijn inmiddels allemaal opgezegd. Slechts ter
zake de nog
niet verkochte activa is een verzekeringspolis (opnieuw ) afgesloten. De
verzekeringspolissen
zijn inmiddels opgezegd.

1.4 Huur

23-10-2018
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1.4 Huur
Pongers B.V. huurde tw ee bedrijfspanden. Het kantoor aan de
Fahrenheitstraat 13 w erd
gehuurd van het samenw erkingsverband La Cigale voor een bedrag van €
3.408,42
inclusief voorschot nutsvoorzieningen en exclusief BTW . Het magazijn,
buitenterrein en
kantoor aan de Fahrenheitstraat 8 w erd gehuurd van de echtgenote van de
bestuurder voor
een bedrag van € 3.000,00 excl. BTW per maand.

23-10-2018
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De huurovereenkomst van het pand aan de Fahrenheitstraat 8 is met ingang
van de datum van het faillissement met w ederzijds goedvinden beëindigd. De
huurovereenkomst van het pand aan de Fahrenheistraat 13 is met ingang van
1 augustus 2014 eveneens met w ederzijds goedvinden beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van de faillissementen is tw eeledig. Enerzijds heeft de procedure
jegens de Duitse vennootschap naar zeggen van de bestuurder ervoor
gezorgd dat opdrachten niet aan
Pongers w erden gegund door de gelegde beslagen. Zo zou er onder meer
beslag zijn gelegd
onder een partij die nog geen opdracht aan Pongers had verstrekt, maar w el
in een
vergevorderd stadium w as om een opdracht te gunnen. Toen onder deze
mogelijke
opdrachtgever beslag w erd gelegd, haakte de betreffende partij af.
Daarnaast zijn de marktomstandigheden debet aan het faillissement. In het
algemeen is de
crisis in de bouw als oorzaak aan te merken. Daar w aar nog opdrachten in
portefeuille w aren, zijn deze verliesgevend. Bovendien is sprake gew eest van
een sterk teruglopende omzet.
Uiteindelijk heeft de bestuurder ervoor gekozen om het faillissement van de
tw ee
vennootschappen aan te vragen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
16

23-10-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-6-2014

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzegging personeel, inschakelen UW V in het kader van de
loongarantieregeling. Het
UW V heeft in het kader van de loongarantieregeling een zogeheten intake
georganiseerd.
Inmiddels zijn de eerste betalingen verricht aan het personeel. In de komende
verslagperiode
zal de curator nog de jaaropgaven voor het personeel verzorgen. Daarna zijn
de
w erkzaamheden in deze rubriek afgerond.

23-10-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving:
De curator heeft een grote hoeveelheid bedrijfsmiddelen aangetroffen in de
vorm van rollend
materieel (rupskranen, minirupskranen, toebehoren bij de kranen,
zeecontainers, aanhangers. Deze bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de
curator getaxeerd door het NTAB.
De curator is per de datum van het onderhavige verslag in onderhandeling met
een koper van de activa. Op hoofdlijnen is overeenstemming bereikt over de
koopprijs. In een volgend
verslag komt de curator hierop terug.
Inmiddels is met toestemming van de rechter-commissaris en de pandhouder
een groot deel
van de bedrijfsmiddelen verkocht. De totale opbrengst van de bedrijfsmiddelen
bedraagt per
heden € 369.000,00 excl. BTW . Een deel van het niet verkochte materieel is
inmiddels ter
veiling aangeboden. Daarna resteert nog de verkoop van een tw eetal
rupsdieplepel
graafmachines met toebehoren.
De opbrengst van de veiling bedraagt € 18.436,77, na aftrek van kosten.
Voornoemd bedrag is door de curator ontvangen op de faillissementsrekening.
De tw ee rupsdieplepel graafmachines zijn nog niet verkocht. In de komende
verslagperiode zal de curator de verkoop hiervan ter hand nemen.
Eén rupsdieplepel graafmachine is geveild door tussenkomst van BVA-Auctions.
Tezamen met de hulpstukken heeft deze graafmachine in een (bruto)
verkoopopbrengst van € 39.825,00 excl. BTW . Hierop strekt nog in mindering
de courtage van BVA-Auctions en de één-op-één doorbelaste kosten van BVAAuctions. Het voornoemde bedrag dient nog te w orden vermeerderd met de
veilingkosten ad 16% excl. BTW . Deze veilingkosten komen aan de
faillissementsboedel ten goede. De opbrengst van deze kraan is inmiddels
ontvangen op de faillissementsrekening.
Ter zake de tw eede rupsdieplepel graafmachine (inclusief hulpstukken) heeft
de curator aan
de rechter-commissaris een voorstel gedaan om tot onderhandse verkoop te
komen. In een
volgend verslag komt de curator hierop terug. De tw eede rupsdieplepel
graafmachine is met
toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van €
52.500,00 exclusief BTW .
Boedelbijdrage:
5%. Van een boedelbijdrage is thans geen sprake meer; de vordering van de
ING-Bank
w aarvoor zekerheden w aren verstrekt, is door de opbrengst van verpande
zaken en
vorderingen geheel teniet gegaan.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, w at betreft de kantoorinventaris en de inventaris in het magazijn. Ook
hiervan is inmiddels
geen sprake meer; de zekerheden zijn allen uitgew onnen en de gehele
vordering van
pandhouder is door deze uitw inning teniet gegaan.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, verkoopinspanningen. Onderhandelingen ten aanzien van de
verkoop van de
activa. Verkoop activa.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen noemensw aardige (handels)voorraden aangetroffen.
Pongers B.V.
handelde niet in goederen, maar leverde diensten in de zin van sloopw erken.
De voorraad die
is aangetroffen betreft verbruiksvoorraad voor op het w erk. Deze voorraad is
verkocht in
combinatie met de bedrijfsmiddelen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie. De w erkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill c.q. immateriële activa

€ 21.000,00

totaal

€ 21.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill, zijnde de immateriële activa (klantenbestand, handelsnaam, etc.)
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandelingen met de koper van de activa.

4. Debiteuren
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4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteurenportefeuille

€ 524.111,88

totaal

€ 524.111,88

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren:
Op basis van de administratie van Pongers B.V. is sprake van een
debiteurenportefeuille met
een w aarde van € 524.111,88.
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Opbrengst:
Nog niet bekend, de curator neemt de incasso van de openstaande posten
debiteuren ter
hand. Inmiddels is een bedrag van € 316.254,35 geïncasseerd. Ter zake de
afw ikkeling van
een forse debiteurenpost heeft de curator inmiddels een voorstel gedaan aan
de rechter-commissaris. In een volgend verslag komt de curator hierop terug.
Met de voornoemde
debiteur is inmiddels tot overeenstemming gekomen, in die zin dat een
betaling aan de
faillissementsboedel heeft plaatsgevonden van € 55.000,00 (BTW verlegd). De
totale
opbrengst van de debiteuren komt hiermee op een bedrag van € 371.254,35.
Voorts heeft de curator nog een vordering aangetroffen op een
onderaannemer, zulks uit
hoofde van een door Pongers B.V. door toedoen van deze onderaannemer
geleden schade.
Deze vordering is inmiddels - na daartoe verkregen toestemming van de
rechter-commissaris - gecedeerd aan een derde partij voor een bedrag van €
45.000,00. Dit bedrag is inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.
Tenslotte is nog een overeenkomst gesloten met G.J. Pongers Holding B.V.,
w aarbij G.J.
Pongers Holding B.V. aan de faillissementsboedel heeft voldaan een bedrag
van € 20.000,00,
zulks uit hoofde van een door de faillissementsboedel verkregen
regresvordering op G.J.
Pongers Holding B.V. in verband met de financieringstructuur van de failliete
vennootschappen. G.J. Pongers Holding B.V. maakte onderdeel uit van de
zogenaamde
paraplu-financiering van ING. De door ING ingediende - en inmiddels geheel
voldane vordering had mede betrekking op een geldlening die aan G.J. Pongers Holding
B.V. w as
verstrekt.
De incasso van de debiteurenportefeuille is inmiddels afgerond.
Boedelbijdrage:
5%
Van een boedelbijdrage is geen sprake meer, aangezien de uitw inning van de
zekerheden van ING Bank ruimschoots toereikend zijn gew eest om de gehele
vordering van ING te voldoen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, eerste contacten met debiteuren. Incasso openstaande posten
debiteuren. De
w erkzaamheden in deze rubriek zijn thans afgerond.

23-10-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. heeft een vordering bij de curator ingediend ten bedrage van €
696.738,31. De (gesaldeerde) vordering op de beide failliete vennootschappen
bedraagt € 441.220,58. Het restant betreft een vordering op de niet
gefailleerde vennootschap G.J. Pongers Holding B.V.
Uit hoofde van een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst
zijn de failliete
vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
verplichtingen van
laatstgenoemde holding jegens de bank.
Door de compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst is een regresvordering
ontstaan op de niet gefailleerde vennootschap G.J. Pongers Holding B.V. Met
deze
vennootschap heeft de curator overeenstemming bereikt over een minnelijke
regeling.
Hiervoor heeft de curator toestemming ontvangen van de rechter-commissaris.
Gelet op de hoogte van de bankschuld en de gerealiseerde opbrengst van de
verpande activa, resteert thans geen vordering meer van ING Bank N.V. De
totale bankschuld is geheel voldaan.

5.2 Leasecontracten

23-10-2018
5

5.2 Leasecontracten
De curator heeft een viertal leasecontracten aangetroffen. Drie
leasecontracten betreft
operational lease, te w eten:
Lease Unlimited (4 bedrijfsauto's en 2 personenauto's)
Beltman Rijssen Lease (1 bedrijfsauto met oplegger)
Schippers Autolease (3 bedrijfsauto's en 1 personenauto).
De betreffende voertuigen zijn door de leasemaatschappijen opgehaald (Lease
Unlimited en
Beltman Rijssen Lease) c.q. met de leasemaatschappij zijn nadere afspraken
gemaakt door de koper van de activa (Schippers Autolease)

23-10-2018
5

Daarnaast heeft de curator een financial leaseovereenkomst aangetroffen met
betrekking tot
de lease van een tw eetal Liebherr 936 Litronic rupskranen met toebehoren. Op
basis van de
gegevens zoals deze aan de curator ter beschikking staan is geen sprake van
overw aarde binnen het leasecontract. De zaken zijn inmiddels
geïnventariseerd en de leasemaatschappij
(Deutsche Leasing) heeft een transporteur ingeschakeld om de zaken terug te
halen.
Deutsche Leasing heeft nadien haar restvordering bij de curator ter verificatie
ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden
Naast de compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst heeft de ING
Bank
zekerheden in de vorm van pandrecht op de inventaris, voorraad, rollend
materieel en de
debiteuren. Daarnaast is door de bestuurder een borgtocht afgegeven jegens
de ING Bank en
is hypothecaire zekerheid verstrekt door de bestuurder in de vorm van een
hypothecaire
inschrijving op zijn w oonhuis.

23-10-2018
5

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft met de separatist afspraken gemaakt over uitw inning van de
verpande zaken.

23-10-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft een dag voor de eigendomsvoorbehouden georganiseerd.
Een enkele
crediteur heeft hiervan gebruik gemaakt en een beperkt aantal goederen
opgehaald.

23-10-2018
5

5.6 Retentierechten
Er is niet gebleken van reclamerechten

5.7 Reclamerechten

23-10-2018
5

5.7 Reclamerechten
Een crediteur heeft ter zake een rupskraan die in reparatie stond bij de
betreffende crediteur
een retentierecht geclaimd. De curator heeft - na overleg met de rechtercommissaris en de
pandhouder - nadere afspraken met de retentor gemaakt om tot vrijgave van
de rupskraan te
geraken. De betreffende rupskraan is inmiddels naar een opslaglocatie in
Rijssen vervoerd,
w aarna de rupskraan is verkocht na daartoe verkregen toestemming van de
rechter-commissaris en de pandhouder.

23-10-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

23-10-2018
5

5%, zie ook bovenstaand.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, bespreking met de pandhouder, de leasemaatschappijen en de
retentor.

23-10-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

23-10-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

23-10-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

23-10-2018
5

6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

23-10-2018
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

23-10-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting

23-10-2018
5

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

23-10-2018
5

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie

23-10-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Is aan voldaan.

23-10-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

23-10-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing, gelet op de omvang van de onderneming.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

23-10-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

23-10-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

23-10-2018
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Toelichting
Voorshands niet gebleken, de curator verricht nog nader onderzoek. Er is de
curator niet
gebleken van onbehoorlijk bestuur. Een registeraccountant zal de bevindingen
van de curator nog eens tegen het licht houden. In een volgend verslag w ordt
hierop teruggekomen. De eerste bevindingen zijn inmiddels verw erkt in het
onderhavige verslag. Het onderzoek is nog gaande; in een volgend verslag
verw acht de curator een definitief standpunt in te kunnen nemen.
Zoals aan het begin van het onderhavige verslag al is gemeld, heeft de
register-accountant
zijn bevindingen nog niet afgerond. Het is de verw achting dat dit in de
komende
verslagperiode w el het geval zal zijn, zodat de curator deze bevindingen aan
de rechter-commissaris kan rapporteren en ter zake een voorstel voor
afw ikkeling van deze kw estie kan
doen.
De door de curator ingeschakelde registeraccountant heeft inmiddels zijn
bevindingen op
schrift gesteld. Deze zullen op korte termijn met de bestuurder en diens
financieel adviseur
w orden besproken. Daarna zal - vervroegd - verslag w orden gelegd van de
uitkomst van het
onderzoek. Door drukke w erkzaamheden van alle betrokkenen, alsmede de
vakantieperiode,
is deze kw estie eerst nu w eer aan de orde en zal op korte termijn w orden
afgew ikkeld.
In de komende verslagperiode zal deze kw estie definitief w orden afgew ikkeld.
Uit het nadere onderzoek van de registeraccountant volgt geen aanleiding om
de conclusie die de curator reeds had getrokken, te herzien.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Voorshands niet gebleken, de curator verricht nog nader onderzoek. Er is de
curator niet
gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

23-10-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie, onderzoek naar de rechtmatigheid.

23-10-2018
5

Het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond. De door de curator
ingeschakelde
registeraccountant heeft gerapporteerd en in de komende verslagperiode
zullen diens
bevindingen w orden besproken met de bestuurder. In een volgend verslag
komt de curator
hierop terug.
Afronden heropend rechtmatigheidsonderzoek.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

23-10-2018
5

Salaris curator, kosten taxatie.
Pongers: Fiscus: € 880,00, UW V: € 94.566,53.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 169.886,00

23-10-2018
5

Toelichting
De fiscus heeft inmiddels de aanslag op grond van artikel 29 lid 2 OB opgelegd
tot een bedrag
van € 130.918,00. Thans:
Pongers: € 169.886,00.
Pomatex: € 150.517,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 40.299,25

8.4 Andere pref. crediteuren

23-10-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.645,65

23-10-2018
5

Toelichting
Een personeelslid van Pongers B.V. heeft een preferente loonvordering ad €
1.645,65
ingediend bij de curator. Deze vordering valt niet onder de
loongarantieregeling.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
108

23-10-2018
5

Toelichting
108 (op basis van de administratie van de gefailleerde vennootschappen).
Thans hebben 62
crediteuren zich gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.252.149,00

23-10-2018
5

Toelichting
Thans ingediend:
Pongers B.V.: € 1.252.149,00.
PoMatEx B.V.: € 6.436,92.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
W aarschijnlijk zal het faillissement vereenvoudigd kunnen w orden afgew ikkeld.

23-10-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie

23-10-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Freizeit und Ferienpark Furstenau GmbH

9.2 Aard procedures

23-10-2018
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9.2 Aard procedures
De w ederpartij vordert schadevergoeding uit hoofde van w anprestatie.

23-10-2018
5

9.3 Stand procedures
Zie hierover hetgeen is vermeld bij 'lopende procedures'

23-10-2018
5

De zaak staat thans voor vonnis. Het vonnis w ordt nog voor de zomer
verw acht. Op voorhand is niet in te schatten in hoeverre van een eindvonnis
sprake zal zijn, dan w el dat de rechtbank opnieuw een tussenvonnis w ijst.

05-06-2020
9

De rechtbank heeft bij tussenvonnis geoordeeld dat de w ederpartij nog een
herkansing krijgt om aan de bew ijsopdracht te voldoen. Daarop heeft de
w ederpartij een akte genomen; thans staat de zaak voor antw oordakte aan
de zijde van de curator.

30-09-2020
10

Nadat de curator een antw oordakte heeft genomen, is door de rechtbank een
eindvonnis gew ezen. Daarbij is het grootste deel van de vorderingen van de
w ederpartij afgew ezen. In afgeronde getallen is Pongers veroordeeld tot
betaling van een bedrag van € 24.000,00 aan schadevergoeding en een
bedrag van € 60.000,00 uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis, als
gevolg van de door de rechtbank uitgesproken ontbinding van de toenmalige
sloopovereenkomst. Daarnaast is Pongers veroordeeld in de kosten van de
procedure.

26-02-2021
11

In de komende verslagperiode zal de curator het vonnis nader bestuderen en
ter zake met betrokken partijen overleggen. In hoeverre hoger beroep zal
w orden ingesteld, is per de datum van het onderhavige verslag nog niet
duidelijk.
Inmiddels heeft de w ederpartij hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van
de rechtbank. De dagvaarding is uitgebracht tegen de zitting van 24 augustus
2021 bij het gerechtshof Arnhem-Leeuw arden.

22-06-2021
12

De curator heeft zich namens de failliete boedel gesteld in de procedure bij het
Gerechtshof. Na verleend uitstel staat de zaak nu op de rol in november 2021
voor memorie van grieven aan de zijde van de w ederpartij.

11-10-2021
13

De w ederpartij heeft inmiddels de memorie van grieven genomen. De curator
staat nu voor memorie van antw oord op de rol. Deze memorie zal naar
verw achting medio februari 2022 genomen gaan w orden.

19-01-2022
14

De memorie van antw oord is genomen en daarbij zijn tevens grieven
geformuleerd in incidenteel appel. Daarop heeft de w ederpartij inmiddels
geantw oord. De curator is in afw achting van de (rol)beslissing van het
gerechtshof over de w ijze van doorprocederen.

09-05-2022
15

Het gerechtshof heeft inmiddels een mondelinge behandeling na antw oord
bepaald op 15 maart 2023 om 9:30 uur te Arnhem.

13-09-2022
16

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Er heeft in de afgelopen verslagperiode veelvuldig overleg plaatsgevonden met
de advocaat
die namens de faillissementsboedel optreedt in de procedure.

23-10-2018
5

Overleg met de advocaat die namens de faillissementsboedel optreedt in de
procedure.
Idem als de vorige verslagperiode.

01-03-2019
6

Idem als de vorige verslagperiode

11-02-2020
8

Geen w ijzigingen.

05-06-2020
9

Bestuderen vonnis.

26-02-2021
11

Inmiddels heeft de curator zich gemeld bij de Stichting Derdengelden Beheer
Stipt Advocaten te Zaltbommel. Voor datum faillissement is immers - ter
opheffing van een aantal door de w ederpartij ten laste van failliet gelegde
beslagen - door failliet een bedrag van € 150.000,00 in depot gestort bij (de
rechtsvoorganger van) voornoemde stichting derdengelden.

19-01-2022
14

Deze depotovereenkomst voorziet in een voorw aardelijke betaling na een
uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing in de bodemprocedure. De
voorw aarde is tw eeledig: als de w ederpartij een geldvordering (schade plus
kosten) toegew ezen krijgt van € 150.000,00 of meer, dan is de stichting op
eerste verzoek verplicht om het depotbedrag aan de w ederpartij uit te keren.
Als de w ederpartij een geldvordering (schade plus kosten) toegew ezen krijgt
die lager is dan het bedrag dat in depot staat, dan is de stichting op eerste
verzoek van failliet verplicht om het verschil tussen het toegew ezen bedrag en
het depotbedrag uit te keren. Dat verschil is door de curator per 25 januari
2022 becijferd op een bedrag van € 43.822,90.
De curator heeft inmiddels verzocht om dat bedrag over te boeken naar de
faillissementsrekening. In een volgend verslag w ordt hierop teruggekomen.
Deze kw estie is nog niet afgew ikkeld; in een volgend verslag komt de curator
hierop terug.

09-05-2022
15

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Afronden procedure.

23-10-2018
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling w ordt bepaald door de vraag hoe lang de procedure
tussen FFF en
de curator nog zal duren. Daarover kan op dit moment nog geen uitspraak
w orden gedaan.

23-10-2018
5

Naar verw achting zal dit voorjaar een eindvonnis w orden gew ezen.

11-02-2020
8

De verw achting over het verloop van de procedure moet w orden bijgesteld;
thans staat de zaak voor antw oordakte aan de zijde van de curator. Daarna
w ordt eindvonnis verw acht.

30-09-2020
10

In de komende verslagperiode zal duidelijk w orden in hoeverre hoger beroep
zal w orden ingesteld. De termijn voor afw ikkeling van het faillissement is
grotendeels afhankelijk van de vraag of een hoger beroep zal w orden
ingesteld.

26-02-2021
11

De afw ikkeling van het faillissement w ordt opgehouden, nu er hoger beroep is
ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De curator kan niet inschatten
hoe lang deze procedure nog zal duren.

22-06-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
1-5-2023

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-09-2022
16

