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Gegevens onderneming
Bulneth Holland BV
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Activiteiten onderneming
Organisatie ter verkoop van turnkey tuinbouw projecten
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Tastbaar heeft Bulneth nooit w inst gemaakt. W elisw aar zouden er, volgens de
jaarre-keningen over 2006 en 2007, in die jaren w insten zijn gerealiseerd van
€ 47.000,00 res-pectievelijk € 516.000,00, maar het lijkt erop alsof die
w instberekeningen slechts tot stand zijn gekomen naar aanleiding van het
opvoeren van aanzienlijke omzetten terza-ke van onderhanden w erk. In ieder
geval is over 2008 een resultaat gerealiseerd van € 1.900.000,00 verlies. Per
ultimo 2008 (de laatste officiële balansdatum) bedroeg het ei-gen vermogen €
2.800.000,00 negatief.
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Volgens de jaarrekeningen over 2007 en 2008 zou het balanstotaal ongeveer
€ 9.000.000,00 hebben bedragen.

Gemiddeld aantal personeelsleden
8
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Boedelsaldo
€ 151,55
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€ 135,65
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

134 uur 40 min

6

0 uur 20 min

7

0 uur 25 min

8

0 uur 10 min

9

0 uur 10 min

10

0 uur 15 min

11

0 uur 15 min

12

0 uur 10 min

13

0 uur 30 min

14

0 uur 15 min

15

0 uur 20 min

16

0 uur 10 min

17

0 uur 10 min

totaal

137 uur 50 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
20 min. = 0,33 uur
: 8.080 min. = 134,67 uur
: 20 min. = 0,33 uur
: 8.100 min. = 135 uur
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Dit verslag is exact hetzelfde als het 18de verslag van 26 juni 2018, zow el
omdat er in de financiële positie van de boedel niets is gew ijzigd, alsook omdat
er helemaal niets is gebeurd, aangezien met de verkoop van de percelen
grond in Bulgarije vooralsnog w ordt gew acht totdat de w aardes ervan een
meer aanvaardbaar niveau hebben bereikt.
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
25 min. = 0,41 uur
: 8.125 min. = 135,41 uur

Dit verslag is exact hetzelfde als het 18de verslag van 26 juni 2018 en het
19de verslag van 26 september 2018, zow el omdat er in de financiële positie
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van de boedel niets is ge-w ijzigd, alsook omdat er helemaal niets is gebeurd,
aangezien met de verkoop van de percelen grond in Bulgarije vooralsnog
w ordt gew acht totdat de w aardes ervan een meer aanvaardbaar niveau
hebben bereikt.
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
10 min. = 0,17 uur
: 8.135 min. = 135,58 uur

01-05-2019
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Dit verslag is exact hetzelfde als het 18de verslag van 26 juni 2018 en het
19de verslag van 26 september 2018 alsook het 20ste verslag van 2 januari
2019, zow el omdat er in de fi-nanciële positie van de boedel niets is gew ijzigd,
alsook omdat er helemaal niets is gebeurd, aangezien met de verkoop van de
percelen grond in Bulgarije vooralsnog w ordt gew acht totdat de w aardes
ervan een meer aanvaardbaar niveau hebben bereikt.
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
10 min. = 0,17 uur
: 8.145 min. = 135,75 uur
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Dit verslag is exact hetzelfde als het 18de verslag van 26 juni 2018, het 19de
verslag van 26 september 2018, het 20ste verslag van 2 januari 2019 en het
21ste verslag van 1 mei 2019, zow el omdat er in de financiële positie van de
boedel niets is gew ijzigd, alsook omdat er helemaal niets is gebeurd,
aangezien met de verkoop van de percelen grond in Bul-garije vooralsnog
w ordt gew acht totdat de w aardes ervan een meer aanvaardbaar ni-veau
hebben bereikt.

Inmiddels w ordt nagegaan of de percelen grond in Bulgarije alsnog binnen
afzienbare tijd voor een aanvaardbare prijs van de hand gedaan kunnen
w orden, maar dat onder-zoek heeft tot op heden nog geen tastbare
resultaten opgeleverd. De curator zet zijn pogingen echter voort.
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Inmiddels is helaas aannemelijk gew orden dat de percelen grond in Bulgarije
ged-rende de afgelopen jaren niet meer maar zelfs minder w aard zijn
gew orden. Desalniettemin zal de curator alles in het w erk stellen om op korte
termijn alsnog die percelen voor een aanvaardbare prijs verkocht te krijgen.
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Thans is dat echter nog niet gelukt.

21-04-2020
12

Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
10 min. = 0,17 uur
: 8.185 min. = 136,42 uur
21-07-2020
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Omdat het UW V als boedelcrediteur de belangrijkste (zelfs enige)
belanghebbende is bij het te gelde maken van de percelen grond in Bulgarije,
is aan UW V voorgesteld om de tegeldemaking ter hand te (laten) nemen.
Bovendien is eenzelfde verzoek ook reeds aan de fiscus gedaan, voor het
geval UW V niet geïnteresseerd zou blijken te zijn.
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
15 min. = 0,25 uur
: 8.230 min. = 137,17 uur

De belastingdienst heeft al vrij snel aan de curator laten w eten dat die niet
geïnteres-seerd is in overname van het vastgoed in Bulgarije. Ondanks een
rappel terzake heeft het UW V nog helemaal niet gereageerd. De curator zal
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het UW V een laatste termijn stellen en als er dan nog geen reactie komt
binnen een aanvaardbare manier zal de curator naar eigen bevind van zaken
gaan handelen, uiteraard in overleg met de Rech-ter-commissaris.
Het UW V heeft aan de curator enige informatie gevraagd en stukken
betreffende de percelen in Bulgarije. Die zijn door de curator verzameld, zow el
de Bulgaarse als de Nederlandse vertalingen daarvan en met een
begeleidende brief aan het UW V toegestuurd, w aarmee het UW V van de
nodige informatie en bew ijsstukken is voorzien, om een gefundeerde
beslissing te kunnen nemen. Die w ordt door de curator met belangstelling
afgew acht.

11-01-2021
15

Verder is in dit faillissement niet gebeurd.
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
10 min. = 0,17 uur
: 8.260 min. = 137,67 uur
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Tot op heden heeft de curator, ondanks een rappel, van het UW V nog geen
standpunt-bepaling vernomen.

Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
10 min. =
0,17
: 9.790 min. = 163,16
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Het UW V heeft nog steeds geen standpunt bepaald, maar, naar aanleiding
van een rappel van de curator, w el w eer nieuw e vragen aan de curator
gesteld, omtrent de percelen in Bulgarije.
Die vragen kunnen door de curator zelf echter niet w orden beantw oord. Hij
zal daarvoor middels de Bulgaarse-Nederlandse advocaat, die voor hem als
intermediair optreedt, de Bulgaarse taxateur/makelaar moeten benaderen,
met w eer verder tijdsverlies en verdere kosten tot gevolg. De curator gaat
zich beraden en overleg plegen met de Rechter-commissaris en aan de hand
daarvan zal duidelijk w orden of de curator gaat proberen om de door het
UW V gew enste antw oorden te verkrijgen of dat er besloten w ordt tot een
executoriale verkoop van de percelen.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bulneth maakt deel uit van het concern, dat in de loop van de tijd is opgericht
door de heer C.H.M. de Gier. Een organigram is bijgevoegd. Vanaf het begin af
aan is de directie over Bul-neth gevoerd door C.H.M. de Gier Management BV,
met als middellijk bestuurder de heer C.H.M. de Gier. Op 1 april 2006 is de heer
De Gier Jr, M.C.H. de Gier, tot de directie toegetre-den. De heer C.H.M. de Gier
is op 29 januari 2011 overleden.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Daarvan blijkt geen sprake te zijn.
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1.3 Verzekeringen
Duidelijk is gew orden dat bij lange na niet alle verzekeringen ten einde w aren
gekomen. Om die reden heeft de curator de nog lopende verzekeringen alle
opgezegd.
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1.4 Huur
Aangezien Bulneth BV met diens bedrijfsactiviteiten per 1 april 2010 definitief
zou zijn gestopt, afgezien van het continueren van de projecten die niet
formeel op een andere vennootschap, Bulneth Holland BV, overgeschreven
zouden kunnen w orden, is aan de huurovereenkomst per die datum een einde
gekomen en is sinds die datum Bulneth Holland BV huurder van het kantoorgebouw aan de Voorstraat te Poeldijk.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Bulneth hield zich bezig met de verkoop en bouw , middels diverse
onderaannemers, in het bij-zonder Dalsem, van grote agrarische projecten, in
het bijzonder in Oost-Europa, voornamelijk in Rusland. De heer C.H.M. de Gier
(De Gier Sr) heeft decennia lang niets anders gedaan dan, eerst bij een ander
kassenbouw bedrijf en later voor zichzelf, de verkoop en bouw van tuinbouw projecten te verzorgen. Daarbij ging het dan met name om de verkoop
van zogenaamde turnkey-projecten, grote tuinbouw bedrijven, zelfs voorzien
zijnde van een teelt.
Volgens de directie zou daarmee in 1997 een aanvang zijn gemaakt. Omdat
het gas en de arbeid in Rusland toen goedkoop w as lag er een grote markt
open. Kort daarop is in Rusland echter een financiële crisis ontstaan. Het
duurde daarom tot 2001 voordat het eerste grote project w erd gerealiseerd.
Dat w erd gefinancierd door Fortis, terw ijl bij Atradius de financiële risico’s voor
een belangrijk deel verzekerd w aren.
In 2002 en 2003 is niets verkocht, in 2004 pas w eer een project van 3 ha.
Volgens de directie zou vanaf 2005 de discontinuïteit ten einde zijn gekomen
en zouden de vooruitzichten steeds beter gew orden zijn. Dat w as onder
andere ook het geval omdat er een samenw erking met een grote agrarische
bank in Rusland op handen w as.
Diverse projecten w erden verw orven maar de klanten kregen de financieringen
niet rond, met als gevolg dat er in de praktijk w einig w erd gebouw d, terw ijl de
kosten w el doorliepen. Een geschil met Atradius (dat aan Bulneth €
2.600.000,00 zou hebben gekost) kw am daar nog bij.
In 2008/2009 zouden er grote projecten op stapel hebben gelegen in Iran,
Noord Korea en Rusland, maar in de praktijk is daarvan bijzonder w einig
terechtgekomen. De financiële positie van Bulneth w erd hoe langer hoe
slechter, het eigen vermogen hoe langer hoe negatiever en in april 2010 is
besloten om met de bedrijfsactiviteiten te stoppen.
Vanaf 1 april 2010 zijn de bedrijfsactiviteiten overgenomen door een
zustervennootschap, Bul-neth Holland BV, die inmiddels ook, op 19 juli 2011,
failliet is gegaan.
Overigens is de curator stellig van oordeel dat het uitblijven van projecten w el
een oorzaak van het faillissement is gew eest, doch slechts een oorzaak van
geringe betekenis, omdat verrew eg de belangrijkste oorzaak van het
faillissement gelegen is in het w anbeleid van de directie en het feit dat de
directie de financiële middelen/liquiditeiten bij Bulneth BV voor een belangrijk
deel heeft aangew end voor de financiering van andere projecten, bij
vennootschappen w aarbij de directie en de verdere familie nauw betrokken
w as, maar w aarbij Bulneth BV zelf geen enkel belang had.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens opgave nihil.

09-07-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
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Toelichting onroerende zaken
Nog in onderzoek. De kantoorinventaris is, voorzover die nog aanw ezig w as,
verkocht voor een bedrag van € 8.000,00 plus BTW . Het onderzoek naar de
enorme hoeveelheid niet aanw ezige inventarisgoederen w ordt voortgezet.
Thans w ordt gepoogd om de onroerende zaken in Bulgarije, met behulp van
een Nederland-se/Bulgaarse advocaat alhier en een makelaar aldaar verkocht
te krijgen voor een aanvaardbare prijs.
De makelaar in Bulgarije heeft aan de door de curator ingeschakelde advocaat
een voorstel ge-daan, maar namens hem is dat voorstel afgew ezen. Er w ordt
thans geprobeerd om de onroeren-de zaken aldaar op een andere manier, in
ieder geval voor een substantieel hogere prijs dan w erd voorgesteld, te
verkopen. Gemakkelijk zal dat niet zijn en zeker niet met de w inter voor de
boeg.
W at de uiteindelijke verkoopprijs w ordt is nog onduidelijk, maar de curator
gaat er w el vanuit dat die conform de destijds aan hem aangeleverde
taxatiew aardes is.
De verkoop van de percelen grond in Bulgarije vlot nog niet, omdat het zo
schijnt te zijn dat in Bulgarije de w aardes van onroerend goed enkele jaren
geleden aanzienlijk zijn gedaald en er vooralsnog van opleving van die
w aardes geen of vrijw el geen sprake is.
Daarnaast blijkt het zo te zijn dat in Bulgarije een bedrijf of natuurlijk persoon
die vastgoed in eigendom heeft, ook al is er van bedrijfsactiviteiten aldaar
helemaal geen sprake en is de vennootschap in een ander land gevestigd,
zoals Bulneth in casu, toch verplicht is om een jaarrekening voor Bulgarije op te
maken, Dat is jarenlang niet gebeurd, zodat dat w aarschijnlijk alsnog dient te
geschieden.
Het vastgoed in Bulgarije is door de boedel in (een soort economische)
eigendom verw orven, zonder dat daarvoor door de boedel iets is betaald
behoeven te w orden. De kosten die met de afhandeling van deze zaak zijn
gemoeid zijn echter substantieel.
Helaas bestaat er op dit moment nog geen zicht op verkoop van het vastgoed
in Bulgarije op korte termijn voor een reële prijs.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris

€ 8.000,00

totaal

€ 8.000,00

Boedelbijdrage

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Tegen de directie en tegen diverse gelieerde vennootschappen is ten behoeve
van de boedels van Bulneth BV en Bulneth Holland BV, met instemming van de
Rechter-commissaris, een Rechtbankprocedure aanhangig gemaakt, ter
opvordering van de rekening-courantvorderingen, terzake van
bestuurdersaansprakelijkheid van de directie en terzake van de pauliana, die
inge-roepen is ten aanzien van de eigendomsoverdracht van het partycentrum
Condor City, voor een prijs die in geen enkele reële verhouding stond tot de
w erkelijke w aarde van de inventaris en de goodw ill daarvan.
In die procedure is uitvoerig schriftelijk gedebatteerd en er heeft eind juni
2012 een pleidooizit-ting annex comparitie van partijen plaatsgevonden.
De tegen de directie en diverse gelieerde vennootschappen aanhangig
gemaakte procedure is geëindigd, op een vrijw el volledig succesvolle w ijze,
omdat de Rechtbank bij vonnis d.d. 30 januari 2013 de vorderingen vrijw el
volledig heeft toegew ezen. In het bijzonder geldt dat de vorderingen w egens
kennelijk onbehoorlijk bestuur en de paulianavorderingen, met als gevolg dat
de beide boedels, die van Bulneth BV en Bulneth Holland BV, tezamen recht
hebben ge-kregen op een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro.
Het executeren van het vonnis levert echter helaas w el de nodige problemen
op. De inbeslagge-nomen onroerende zaken w orden inmiddels door de
hypotheekhouders executoriaal verkocht, van tastbare inkomsten van de
directieleden lijkt vooralsnog geen sprake te zijn en van de tw ee
vennootschappen die in het verleden het partycentrum Condor City hebben
geëxploiteerd is één materieel totaal insolvent en één inmiddels failliet gegaan
en de voor de curator voor verhaal vatbare inventarisgoederen zijn door de
fiscus executoriaal verkocht, w aardoor helaas ook de goodw ill niet meer
verzilverd kan w orden.
Op de overige vennootschappen van de De Gier- en Condor City-organisatie
hebben de beide boedels ook enorme vorderingen, maar die zijn inmiddels
feitelijk ontbonden, zodat daar geen enkel verhaal meer mogelijk lijkt te zijn.
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De executie jegens de voormalige directie en de w eduw e van één van de
directieleden w ordt onverminderd voortgezet en desnoods zal er tot
faillissementsaanvragen jegens hen w orden overgegaan.
Overigens is er door laatstgenoemden, de heer M.C. de Gier en mevrouw H. de
Gier-Bom, te-gen het Rechtbankvonnis appèl ingesteld, maar dat is voor hen
een kansloze zaak, w ant het Rechtbankvonnis is feitelijk en juridisch juist
(hoogstens niet ten aanzien van de onterechte afw ijzing van de vordering van
de curator om tot reële executie over te mogen gaan) en het be-w ijsmateriaal
van het evidente w anbeleid liegt er niet om.
In de procedure bij het Gerechtshof is zow el door de advocaat van de heer De
Gier alsook me-vrouw De Gier-Bom alsmede door de curator uitvoerig
geconcludeerd. Omdat de advocaat van De Gier en Bom nog op de memorie
van antw oord van de curator w ilde reageren hebben beide partijen eind mei
2014 schriftelijk gepleit en inmiddels is er gefourneerd en aan het Hof gevraagd om uitspraak te doen.
Het Gerechtshof heeft in die zaak tegen De Gier en mevrouw De Gier-Bom bij
vervroeging arrest gew ezen en begin december 2014 het vonnis van de
Rechtbank, deels met verbetering van gronden, volledig bekrachtigd. Het ziet
er niet naar uit dat De Gier en De Gier-Bom van het arrest van het Hof met
enige kans op succes in cassatie zouden kunnen gaan.
Inmiddels heeft het arrest van het Hof kracht van gew ijsde gekregen, zodat de
vordering van de curator op de heer De Gier Jr en mevrouw De Gier-Bom
terzake van kennelijk onbehoorlijk bestuur ter hoogte van het complete
faillissementstekort definitief is gew orden.
Inmiddels zijn er w ederom her en der beslagen gelegd, maar die hebben tot
op heden nog w einig opgeleverd.
Onder de w erkgever van De Gier is inmiddels ook executoriaal derdenbeslag
gelegd. De betref-fende w erkgever heeft aangegeven dat De Gier slechts voor
een minimumloon w erkzaam zou zijn en de andere mogelijke w erkgevers
hebben aangegeven dat er van een rechtsverhouding tussen hen en De Gier
helemaal geen sprake zou zijn.
Aangezien de curator zeer sterke aanw ijzingen, zelfs bew ijzen, heeft van de
onjuistheid van die verklaringen derdenbeslag is er, met instemming van de
Rechter-commissaris een verklarings-procedure tegen de zes (mogelijke)
w erkgevers van De Gier aanhangig gemaakt, w aarin onder meer een beroep is
gedaan op het feitelijke gegeven dat De Gier volgens De Gier zelf en vol-gens
de betreffende w erkgever een inkomen zou genieten dat veel en veel te laag
is gelet op de aard en zw aarte van de functie.
De advocaat van de Hudson-organisatie (tevens de advocaat van De Gier
zijnd) heeft aanvan-kelijk verstek laten gaan maar alsnog het verstek
gezuiverd. Het verw eer, w aarvan de inhoud zich laat raden, w ordt begin
september verw acht en vermoedelijk zal enkele maanden later de mondelinge
behandeling van de zaak plaatsvinden.
Door de advocaat van de Hudson-vennootschappen is aan de Rechtbank
verzocht om de cura-toren in beide Bulneth-faillissementen ertoe te verplichten
om zekerheid te stellen, maar na verw eer van de curatoren is dat verzoek door
de Rechtbank afgew ezen. Daarna is door de Hudson-vennootschappen
inhoudelijk verw eer gevoerd en de Rechtbank heeft vervolgens een datum

bepaald voor de mondelinge behandeling, w elke op 15 maart 2016 heeft
plaatsgevonden.
De Rechtbank is echter tot de conclusie gekomen dat de curator onvoldoende
aannemelijk zou hebben gemaakt dat De Gier van de Hudsonvennootschappen
meer aan loon ontving dan door Hudson aan de curator en de Rechtbank w as
opgegeven. De beslaglegging bij de Hudsonven-nootschappen heeft daardoor
niets opgeleverd, omdat de curator de betreffende verklaringspro-cedure heeft
verloren.
Omdat de w eduw e van één van de tw ee directieleden, de heer C.H.M. de Gier,
mevrouw H. Bom, doordat zij de nalatenschap van haar echtgenoot heeft
overgenomen, ook een miljoenen-schuld aan de curatoren heeft, onder meer
op grond van door w ijlen haar echtgenoot gevoerd kennelijk onbehoorlijk
bestuur, en ook door haar op haar schuld nagenoeg helemaal niets w ordt
afbetaald, doch zij w el de eigendom bezit van de aandelen in Bulneth Bulgarije
(een vennoot-schap naar Bulgaars recht) w elke vennootschap eigenaar is van
bijna 20 ha landbouw grond in Bulgarije, heeft de curator tegen mevrouw Bom
een procedure aanhangig gemaakt, met de be-doeling die aandelen ten
behoeve van de beide boedels in handen te krijgen, zodat die percelen grond
kunnen w orden verkocht en de opbrengst daarvan, via Bulneth Bulgarije, aan
de curato-ren kan w orden uitgekeerd.
Aan een Bulgaarse advocaat is verzocht om de curatoren behulpzaam te zijn
bij het in eigen-dom verkrijgen van de percelen grond in Bulgarije en om de
verkoop daarvan aan derden te realiseren. Concrete vooruitgang terzake is
echter helaas nog niet geboekt.
Omdat de reeks van executiemaatregelen, die de curatoren tegen één van de
beide voormalige directieleden en de w eduw e van de andere directeur hebben
getroffen nauw elijks resultaten hebben opgeleverd, hebben de curatoren zich
ertoe genoodzaakt gezien om te proberen met hen tot een minnelijke regeling
te komen.
Dat is uiteindelijk gelukt. Hetgeen daardoor in de boedels terecht is gekomen
is minimaal, gelet op het feit dat de curatoren over een executoriale titel
beschikken voor het volledige tekort in beide boedels enerzijds, maar
anderzijds is het een, gelet op de omstandigheden, enigszins aan-vaardbare
oplossing gew eest, vanw ege het totale gebrek aan tastbare
verhaalsmogelijkheden bij die tw ee debiteuren.
Er is een schikkingsbedrag van € 50.000,00 betaald en de curatoren hebben
bovendien de macht over de percelen grond in Bulgarije verkregen. Die kunnen
bij verkoop mogelijkerw ijs ruim € 30.000,00 bruto gaan opleveren. Er gaat
thans geprobeerd w orden om die percelen grond binnen afzienbare tijd voor
een aanvaardbare prijs te verkopen.
Voor de gevolgen van de overname van de onroerende zaken in Bulgarije
w ordt naar paragraaf 3 verw ezen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er bestaat geen schuld aan een bank met w ie een kredietrelatie bestond. W el
is er sprake van een schuld aan de ABN Amrobank, althans volgens die bank,
terzake van niet betaalde verze-keringspremies die via de rekening van
Bulneth zouden zijn geïncasseerd.

09-07-2018
5

5.2 Leasecontracten
Er w as slechts sprake van tw ee leasecontracten. Een operational
leasecontract betreffende een kopieermachine en een financial leasecontract
betreffende een auto. Beide zijn door de respec-tievelijke leasemaatschappijen
teruggenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
zie debiteuren

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 680.907,00
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
25
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 735.784,28
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Aangezien de executie van de uitspraken van de Rechtbank en het Hof w el
veel tijd en geld heeft gekost maar tastbaar vrijw el niets heeft opgeleverd,
w ordt thans geprobeerd om met de voormalige directie van de Bulnethvennootschappen alsnog tot een enigszins aanvaardbare schikking te komen.
Of dat lukt is echter nog allerminst zeker, maar als de beoogde schikking w el
tot stand zou komen zal die er, gelet op de hoogte van de faillissementskosten
en de ge-maakte proceskosten en beslagkosten, w aarschijnlijk slechts toe
kunnen leiden dat de faillisse-mentskosten en de proceskosten en
beslagkosten kunnen w orden betaald en dat aan de prefe-rente crediteuren
een geringe uitkering gedaan zal kunnen w orden. De kans dat de concurrente
crediteuren een uitkering tegemoet kunnen zien is nihil.
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Zodra de percelen grond in Bulgarije ten behoeve van de beide boedels te
gelde zijn gemaakt zullen beide faillissementen kunnen w orden opgeheven
danw el vereenvoudigd w orden afge-w ikkeld.
Verw ezen w ordt naar paragraaf 3, betreffende de percelen in Bulgarije.
Verw ezen w ordt verder naar paragraaf 4 betreffende de debiteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De activa bestaan enkel en alleen uit de vorderingen op M.C. de Gier en
mevrouw H. de Gier-Bom en de curatoren w enden alle aan hen ten dienste
staande mogelijkheden aan om te probe-ren die vorderingen alsnog voor een
substantieel deel geïncasseerd te krijgen.
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De zeer gedeeltelijke afw ikkeling van de vorderingen op de voormalige directie
zal nog w el de nodige tijd vergen en voor de tegeldemaking van de percelen
grond in Bulgarije, w elke tot de failliete boedels zullen gaan behoren, geldt
hetzelfde.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Omdat de executie van het vonnis van de Rechtbank en het arrest van het Hof
nog in volle gang is en de beslissing van de Rechtbank in de procedure tegen
de Hudson-vennootschappen moet w orden afgew acht alsook de aan de
boedels toekomende, doch formeel niet op hun naam staande, percelen grond
in Bulgarije te gelde moeten w orden gemaakt, zullen deze faillissemen-ten nog
w el geruime tijd duren.
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Zie paragraaf 8.
Verw ezen w ordt verder naar paragraaf 4 betreffende de debiteuren.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Over drie maanden of zoveel eerder als er belangrijke ontw ikkelingen te
melden zijn.
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Over drie maanden of zoveel eerder als er belangrijke ontw ikkelingen te
melden zijn.
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Bijlagen
Bijlagen

