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

5

Datum:

13-02-2018

Insolventienummer:

F.09/14/368

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000001802:F001

Datum uitspraak:

29-04-2014

Curator:

mr. J.D. Hartgring

R-C:

mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers

Algemeen
Gegevens onderneming
AGAF ADMINISTRATIES EN ADVIES B.V. (hierna: ³curanda´
5|QWJHQODDQ31
2719 DX ZOETERMEER

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamers van Koophandel Boekhoudkantoor en Advisering
op het gebied van management en bedrijfsvoering
Omzetgegevens
2010: € 1.271.000,-2011: € 1.232.000,-2012: € 255.945,--

Personeel gemiddeld aantal
1.
Saldo einde verslagperiode
€ 1.613,98
Verslag 8: € 2.524,85
Verslag 9: € 2.524,85
Verslag 10: € 2.524,85
€ 8.477,58
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Datum:

13-02-2018

Verslagperiode
29 april t/m 31 oktober 2016
Verslag 8: 2 november 2016 t/m 24 mei 2017
Verslag 9: 25 mei 2017 t/m 31 juli 2017
Verslag 10: 1 augustus 2017 t/m 27 oktober 2017
Verslag 11: 28 oktober 2017 ±januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
53,2
Verslag 8: 39,9 uur
Verslag 9: 12,6 uur
Verslag 10: 3,10 uur
Verslag 11: 22,80 uur
Bestede uren totaal
520,4 uur.
Verslag 8: 560,3 uur.
Verslag 9: 572,9 uur
Verslag 10: 576,00 uur
Verslag 11: 598,80 uur
Toelichting
De gegevens, in onderstaand verslag opgenomen, zijn ten dele ontleend aan mededelingen
van de bestuurder(s) van de schuldenaar. De curator kan in beginsel de juistheid van die
mededelingen niet garanderen. Dit openbaar verslag dient uitsluitend ter informatie aan de
belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

13-02-2018

De alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van curanda is de heer H.J.M. Frensch. De enig
aandeelhouder van curanda is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agaf
Beheer B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 27232518. Enig aandeelhouder en alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder van
Agaf Beheer B.V. is de heer H.J.M. Frensch.
1.2

Winst en verlies
In 2011 is er volgens de jaarrekening een winst (voor belasting) gerealiseerd van € 407.496,--.
In 2010 was er sprake van een winst (voor belasting) ad € 489.407,--. Op voorstel van de
directie is een bedrag van € 318.967,00 per 31 december 2011 uitgekeerd aan de
moedermaatschappij AGAF Beheer B.V.

1.3

Balanstotaal
Per ultimo 2013 bedroeg het balanstotaal van curanda € 70.740,--.

1.4

Lopende procedures
3HUGDWXPIDLOOLVVHPHQWLVHUVSUDNHYDQLQLHGHUJHYDOWZHHSURFHGXUHVppQWHJHQHHQH[
ZHUNQHPHUHQppQWHJHQHHQGHELWHXU'HFXUDWRUKHHIWYRRUQRHPGHSURFHGXUHVYRRUWJH]HW

1.5

Verzekeringen
Curanda is verzekeringnemer van diverse verzekeringen bij Nationale Nederlanden
Schadeverzekeringen N.V. De verzekeringen zijn opgezegd en er is aanspraak gemaakt op
premierestitutie.
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Datum:

13-02-2018

Huur
Curanda huurt, samen met aan de bestuurder en aandeelhouder gelieerde vennootschappen,
met ingang van 15 maart 2014NDQWRRUUXLPWHDDQGH5|QWJHQODDQ31 te Zoetermeer. De
huurovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar. Tot op heden zijn er geen huurpenningen
betaald aan de verhuurder. De huurovereenkomst is door de curator tegen het eerst mogelijke
tijdstip opgezegd.
Voorts huurde curanda bedrijfsruimte aan de Woudseweg 20 in Den Hoorn. De bestuurder
heeft verklaard dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Capricorn B.V.,
waarvan de bestuurder indirect 85% van de aandelen houdt, onderhuurder was van deze
ruimte. Huurpenningen zijn door Capricorn B.V. niet aan curanda betaald. Capricorn B.V. zal
worden verzocht om tot betaling van de achterstallige huur over te gaan. De huurovereenkomst is inmiddels door de curator opgezegd.
De verhuurder van het pand in Den Hoorn heeft inmiddels weer de beschikking over het pand
en zal haar vordering zal maximeren op twee maanden na datum opzegging door de curator,
derhalve komt er een maand minder huurpenningen ad € 2.005,30 ten koste van de boedel.
Capricorn Security Service B.V. h.o.d.n. Capricorn VCD Combinatie en Capricorn Beveiliging
Holding B.V. h.o.d.n. Capricorn Group zijn op 3 november 2015 in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr J.A. van Dorp tot rechter-commissaris en aanstelling van mrs
M. Spaa (Postbus 50, 2270 AB Voorburg, tel. 070-3870008) en H.M.D. Bentfort van
Valkenburg (Postbus 85850, 2508 CN 's-Gravenhage, tel. 070-3547054) tot curatoren. De
faillissementsnummers zijn (F.9/15/606) respectievelijk (F.9/15/607).
De curator heeft bovenstaande passage verwijderd uit de oorspronkelijke tekst. De hier
bedoelde failliete rechtspersonen zijn niet dezelfde als de eerder genoemde onderhuurder.
Ten tijde van deze rectificatie is de onderhuurder, voor zover de curator kan beoordelen, niet
in staat van faillissement verklaard.

1.7

Oorzaak faillissement
Medio 2012 is de onderneming die in curanda werd gedreven, door middel van een
activa/passivatransactie, overgedragen en ondergebracht in een nieuwe entiteit, te weten Agaf
De Administratie B.V. (hierna mede te noemen: ³Agaf DA´ Agaf DA is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53429907. Enig aandeelhouder
is De Administratie Groep B.V. Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurders zijn de heer Hans
Larooi en De Administratie Groep B.V.
Van Agaf DA hield bestuurder Frensch een derde van het aandelenkapitaal. In september
2013 is er een zakelijk conflict ontstaan tussen de overige aandeelhouders en Frensch,
waarbij laatstgenoemde op non-actief is gesteld door Agaf DA. Om een einde te maken aan
het conflict hebben partijen op 6 februari jl. een vaststellingsovereenkomst gesloten.
Doordat de activiteiten van curanda waren overgedragen aan Agaf DA maar de kosten wel
bleven doorlopen, heeft de bestuurder besloten het eigen faillissement van curanda aan te
vragen.

Verslag 8:
Werkzaamheden: In deze verslagperiode geen.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

13-02-2018

Ten tijde van het faillissement waren er twee werknemers in dienst van curanda. Op 18 april
2014 zijn partijen in goed onderling overleg overeengekomen dat de dienstverbanden per 31
PDDUW]LMQJHsLQGLJG%HLGHZHUNQHPHUV]LMQYHUYROJHQVSHUDSULOLQGLHQVW
getreden bij een aan bestuurder Frensch gelieerde vennootschap, Frensch Administraties en
Advies B.V.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
2.

2.3

Datum ontslagaanzegging
31 maart 2014.

2.4

Werkzaamheden
In deze verslagperiode geen.
In deze verslagperiode geen.
Verslag 8: In deze periode geen.
Verslag 9: In deze periode geen.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: In deze verslagperiode geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
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Datum:
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.
Verslag 8: Geen.
Verslag 9: Geen.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: In deze verslagperiode geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Diverse bedrijfsmiddelen zoals computers en kopieerapparaten. Deze bedrijfsmiddelen
bevinden zich in een bedrijfspand van een gelieerde entiteit gelegen aan de Rotterdamseweg
388 te Delft. Voorts dient Agaf De Administratie B.V. op grond van de
vaststellingsovereenkomst nog enig actief over te dragen aan curanda.
'HEHGULMIVPLGGHOHQ]LMQYHUSDQG'HEHVWXXUGHU)UHQVFKKHHIWDDQJHJHYHQJHwQWHUHVVHHUGWH
zijn in overname van het actief. De curator is momenteel in onderhandeling met Agaf Beheer
B.V. over overname van de bedrijfsmiddelen. Agaf Beheer B.V. heeft niet meer gereageerd op
het bod op de bedrijfsmiddelen. De curator zal de bedrijfsmiddelen aan een derde trachten te
verkopen. Verkoop heeft vooralsnog niet plaatsgehad.
Voorts leaset curanda een voertuig van het merk Mercedes. De leasemaatschappij zal worden
verzocht een opgave te doen van de resterende leasetermijnen en de restwaarde, teneinde te
beoordelen of een eventuele verkoop in het belang van de boedel is. Het voertuig is weer
terug bij de leasemaatschappij.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De bedrijfsmiddelen die zijn beschreven zijn bodemzaken. Nu het niet de verwachting is dat de
fiscus kan worden voldaan uit het vrije boedelactief, zal de curator ex artikel 57 lid 3 Fw. de
rechten van de fiscus uitoefenen.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
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Nummer:
5
Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Datum:

13-02-2018

In deze verslagperiode geen.
Verslag 8: In deze verslagperiode geen.
Verslag 9: In deze verslagperiode geen.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: In deze verslagperiode geen.
3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.
Verslag 9: Geen.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: In deze verslagperiode geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
0:06 uur. Correspondentie met koper van onderneming curanda.
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0,3 uur.
Verslag 8: 0,7 uur.
Correspondentie.
Verslag 9: In deze periode geen.
VErslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: In deze verslagperiode geen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Conform de debiteurenlijst is er een debiteurenportefeuille van circa € 121.000,-- waarvan
volgens de bestuurder circa € 55.000,-- is verpand aan AGAF Beheer B.V. Met AGAF Beheer
B.V. is een boedelbijdrage van 50% overeengekomen. De debiteuren zijn gesommeerd om tot
betaling van de openstaande facturen over te gaan.
Voorts stelt de Rabobank een (eerste) pandrecht te hebben op de debiteuren. Met de
Rabobank is een boedelbijdrage van 50% overeengekomen. De debiteuren voeren allen
(hetzelfde) verweer. De curator onderzoekt deze verweren thans nader.

4.2

Opbrengst
Tot op heden is een bedrag van € 23.248,96 ontvangen op de faillissementsrekening.
De voortgang van de debiteurenincasso verloopt moeizaam. Zie hierover de opmerkingen van
de curator onder het onderdeel rechtmatigheid.
Tot op heden is een bedrag van € 23.248,96 ontvangen op de faillissementsrekening.

4.3

Boedelbijdrage
Zal worden vastgesteld na de beoordeling van de rechtsgeldigheid van voornoemde
verpandingen.
Verslag 8:
Voor het doorhalen van een hypotheekrecht en van een beslag van oude debiteuren is een
boedelbijdrage van € 623,31 (incl. BTW) respectievelijk € 211,21 (excl. BTW) bedongen. Het
eerste bedrag is ontvangen.
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Werkzaamheden
32:42 uur. Onderzoek debiteurenincasso, conferentie met bestuurder inzake
debiteurenincasso, correspondentie met debiteuren, correspondentie met bestuurder,
correspondentie met koper onderneming curanda.
12,1 uur. correspondentie met debiteur en met bestuurder inzake het aanleveren administratie
ten behoeve van de debiteurenincasso.
Verslag 8: 6,2 uur.
Onderzoek en correspondentie met debiteuren inzake doorhalen hypotheek en beslagen.
Verslag 9: In deze verslagperiode geen.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: 0,10 uur. Correspondentie

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend ad € 170.205,59.

5.2

Leasecontracten
Curanda leasede computerapparatuur en een personenauto.

5.3

Beschrijving zekerheden
De vorderingen van curanda op derden zouden zijn verpand aan AGAF Beheer B.V.
Voorts is uit de administratie gebleken van een pandakte daterend van 23 maart 1993 tussen
curanda en Beheer enerzijds en de Rabobank Schipluiden anderzijds. Volgens de bestuurder
van curanda zou deze verpanding reeds zijn doorgehaald. Dit zal nader worden onderzocht.
Uit nader onderzoek is gebleken dat de verpanding niet reeds is doorgehaald. De Rabobank
heeft haar vordering ingediend en zich beroepen op haar pandrecht.

5.4

Separatistenpositie
Met beide pandhouders is overeengekomen dat de curator de inning van de debiteuren voor
zijn rekening neemt.

5.5

Boedelbijdragen
Met beide pandhouders is een boedelbijdrage van 50% overeengekomen.
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Datum:

13-02-2018

Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

5.7

Retentierechten
Niet van gebleken.

5.8

Reclamerechten
Niet van gebleken.

5.9

Werkzaamheden
0:30 uur. correspondentie met bank.
0,8 uur. Correspondentie met bank.
Verslag 8: In deze verslagperiode geen.
Verslag 9: 0,60 uur.
Onderzoek bankafschriften in administratie failliet.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: 0,30 uur. Correspondentie bank faillissementsrekening.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.
Verslag 8: In deze verslagperiode geen.
Verslag 9: In deze verslagperiode geen.
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Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.
In deze verslagperiode geen.
Verslag 8: In deze verslagperiode geen.
Verslag 9: In deze verslagperiode geen.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: In deze verslagperiode geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De administratie van curanda is onvolledig. Voorts is er sprake van discrepanties in de
administratie. De bestuurder zal hierop worden aangesproken.
De bestuurder is hierop aangesproken. Tot op heden heeft de bestuurder er geen blijk van
gegeven te menen dat de mening van de curator onjuist is.
De bestuurder heeft aangegeven te kennen gegeven het met de constatering van de curator
oneens te zijn door bij verschillende instanties een klacht in te dienen tegen de curator.
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Datum:

13-02-2018

Depot jaarrekeningen
Jaar
2012
2011
2010

7.3

5

Publicatiedatum
24 april 2014
25 januari 2013
27 januari 2012

Consequentie
Te laat
Tijdig
Tijdig

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Een eventuele vordering wegens het niet voldaan hebben aan de stortingsplicht is reeds
verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator stelt zich op het standpunt dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft
vervuld. Er is sprake van de wettelijke fictie respectievelijk het wettelijk vermoeden als bedoeld
in artikel 2:248 lid 2 BW, te weten (1) dat vaststaat dat het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en (2) wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een
belangrijke oorzaak is van het faillissement, vanwege de te late deponering van de
jaarrekening 2012. De bestuurder is de mogelijkheid geboden om schriftelijk tegenbewijs te
bieden van voornoemd vermoeden. Van de bestuurder is echter geen enkel inhoudelijk
verweer ontvangen.
De bestuurder heeft zich overigens wel zich beklaagd bij velerlei instanties. Naar aanleiding
van het uitblijven van enige inhoudelijke reactie van de bestuurder, is de bestuurder
opgeroepen voor een faillissementsverhoor ten overstaan van de rechter-commissaris. Aan de
tijdens dit verhoor gemaakte afspraken, heeft de bestuurder gedeeltelijk voldaan.
Nadien is de bestuurder opnieuw opgeroepen voor een faillissementsverhoor. Tijdens dit
verhoor is hij in de gelegenheid gesteld om de vragen van de curator over de discrepanties in
de administratie te beantwoorden. De opnieuw gemaakte afspraken met de bestuurder zijn
door hem slechts gedeeltelijk nagekomen.

De bestuurder heeft nagelaten om de afspraken met de curator na te komen, ondanks
aanmaningen daartoe.
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Datum:

13-02-2018

Paulianeus handelen
De curator is van mening dat de enig aandeelhouder van curanda, Agaf Beheer B.V. (hierna:
³Beheer´ voor een bedrag van circa € 700.000,00 ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van
curanda. Tevens is er sprake van een vordering op Beheer uit hoofde van een rekeningcourantverhouding ter hoogte van € 125.301,55. Beheer is gesommeerd om tot betaling over
te gaan. Naar aanleiding van de sommatie is geen betaling ontvangen noch is er inhoudelijk
verweer gevoerd door Beheer.
De curator heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie verzocht om hem een garantstelling te
verlenen teneinde een procedure te kunnen entameren jegens de bestuurder en/of aan hem
gelieerde vennootschappen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de curator een
garantstelling verleend.

De curator heeft onderzocht in hoeverre de boedel aanspraak heeft op een onroerende zaak in
Oostenrijk (als verhaalsobject of als aan de boedel toekomend actief). Vooralsnog is er geen
aanwijzing gebleken dat de boedel hierop aanspraken heeft. De informatie ten aanzien van de
onroerende zaak is gedeeld met de curatoren in de faillissementen van de aan AGAF
Admnistraties en Advies B.V. gelieerde personen.
7.7

Werkzaamheden
86:18 uur. Naar aanleiding van de verklaringen van de bestuurder in het eerste
faillissementsverhoor is onderzocht of deze konden worden ondersteund met de administratie
en documentatie van curanda. Dit arbeidsintensieve onderzoek hangt ook samen met de
voorbereiding op het tweede faillissementsverhoor dat recentelijk heeft plaatsgevonden. De
overige werkzaamheden betreffen correspondentie met derden, een conferentie met de kopers
van de onderneming van curanda en werkzaamheden die verband houden met garantstelling.
26,4 uur. correspondentie met bestuurder, verhaalsonderzoek en verweer op nieuwe klacht
van bestuurder.
Verslag 8: 12, 8 uur.
Op 21 december 2016 is AGAF Beheer B.V., enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet,
failliet verklaard. Frensch, middellijk bestuurder van de failliet, is vervolgens persoonlijk failliet
verklaard op 3 januari 2017. Met beide curatoren is overleg gevoerd over de afwikkeling van
deze faillissementen. Daarnaast is er de nodige correspondentie gevoerd met de rechtercommissaris.
Verslag 9: 6,20 uur.
Bespreking met andere curatoren in gelieerde faillissementen, correspondentie met Dienst
Justis, onderzoek naar administratie (bankafschriften failliet).
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: 16,50 uur. Rekening en verantwoording aan Dienst Justis inzake
garantstellingsregeling.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

13-02-2018

Salaris curator p.m. en huurpenningen € 3.314,54.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 137.714,-€ 267.662,-.
Verslag 9: € 137.714,-.
Verslag 10: € 137.714,--.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Niet bekend.

8.4

Andere pref. crediteuren
De Rabobank heeft haar vordering ingediend: € 170.205,59.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Ingediende vorderingen: 6.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Uit de door de bestuurder van curanda overgelegde crediteurenlijst blijkt een schuldenlast per
van circa € 105.000,--. De vordering van de bank heeft de bestuurder niet opgenomen in zijn
crediteurenlijst. Voorts heeft een ex-werknemer van curanda een vordering ingediend ter
hoogte van € 24.141,41. Totaal ingediende concurrente vorderingen: € 62.646,24.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet te voorspellen.
Verslag 8:
De curator verwacht dat dit faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

8.8

Werkzaamheden
1:48 uur.
0,7 uur. Correspondentie met fiscus.
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Verslag 8: In deze verslagperiode geen.
Verslag 9: In deze periode geen.
Verslag 10: In deze verslagperiode geen.
Verslag 11: In deze verslagperiode geen.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
- De heer M.H.C. Verzijl
- Micron Schilder- en onderhoudswerken.

9.2

Aard procedures
De procedure jegens de ex-werknemer de heer Verzijl heeft betrekking op een overtreding van
het contractuele relatie- en concurrentiebeding.
De procedure jegens Micron Schilder- en onderhoudswerken heeft betrekking op niet betaalde
facturen.
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Stand procedures
'HSURFHGXUHMHJHQV9HU]LMOVWDDWYRRUFRQFOXVLHQDHQTXrWH'HFXUDWRU]DOGH]HSURFHGXUH
voortzetten om betaling af te dwingen. Zowel de wederpartij als de curator heeft uitstel
gevraagd voor het verrichten van de volgende proceshandeling.
Beide partijen hebben de benodigde proceshandelingen verricht. Op 17 september 2014 zal
de kantonrechter in dezen uitspraak doen. De kantonrechter heeft de zaak aangehouden en
zal op 12 november 2014 uitspraak doen.
De kantonrechter heeft 14 januari 2015 uitspraak gedaan en Verzijl veroordeeld tot betaling
aan de boedel van € 5.000,00. Verzijl is tegen de uitspraak van de rechtbank tijdig in hoger
beroep gekomen. Voorts heeft Verzijl een incidentele vordering ingediend tegen de uitvoerbaar
bij voorraadverklaring. Op 12 mei 2015 heeft de curator een memorie van antwoord in het
incident ingediend. Het hof zal hier binnenkort op beslissen en een nieuwe roldatum bepalen
voor het nemen van antwoord in de hoofdzaak. In de huidige verslagperiode is de memorie
van antwoord geconcipieerd, waarbij tevens incidenteel hoger beroep ingesteld is. De
comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 27 augustus 2015. Vervolgens heeft Verzijl
een memorie van antwoord in het incidentele beroep genomen. De zaak staat thans op de rol
van 24 november voor akte zijdens Verzijl.
Verzijl heeft op 25 november 2015 een akte genomen. De curator heeft op 22 december een
antwoord-akte genomen. De zaak staat voor arrest op 31 mei 2016.
In de procedure jegens Micron zal de rechtbank Den Haag op 11 juni 2014 uitspraak doen.
De vorderingen van curanda op Micron zijn integraal toegewezen. Met Micron is getracht om
tot een minnelijke regeling te komen, hetgeen niet is gelukt. Het vonnis is inmiddels betekend
HQ]DOZRUGHQJHs[HFXWHHUG
De deurwaarder heeft geconcludeerd dat Micron thans niet over enige verhaalsmiddelen
beschikt. Zodra er sprake is van verhaalsmiddelen zal de deurwaarder zijn pogingen om het
vonnis te executeren hervatten.

Het arrest in de procedure met de ex-werknemer is aangehouden tot 22 december 2016.
Verslag 8:
In de procedure tegen Verzijl hebben twee getuigenverhoren plaatsgevonden op 20 februari
2017 respectievelijk 2 mei 2017. De curator heeft afgezien van de mogelijkheid van contraHQTXrWH'H]DDNVWDDWYRRUPHPRULHQDHQTXrWHYRRU9HU]LMORS13 juni 2017.
Verslag 9:
1DKHWJHWXLJHQYHUKRRUKHHIWGHRXGZHUNQHPHUHHQPHPRULHQDHQTXrWHJHQRPHQ,Q
UHDFWLHKLHURSKHHIWGHFXUDWRUHHQDQWZRRUGPHPRULHQDHQTXrWHJHQRPHQ'H]DDNVWDDWQX
op de rol van 8 augustus 2017 voor fourneren.
Verslag 10: De zaak staat voor arrest op 14 november 2017.
Verslag 11:
Het Hof heeft bij arrest van 14 november 2017 de werknemer veroordeeld tot betaling
van een boete van € 10.000,- en tot betaling van de kosten (€ 4.603,-) van de procedure
aan de curator. Ondanks verzoek daartoe, is dit bedrag tot op heden is dit bedrag tot op
heden niet betaald.
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Werkzaamheden
XXU3URFHVVWXNNHQFRQFLSLsUHQFRUUHVSRQGHQWLHPHWUHFKWEDQNFRUUHVSRQGHQWLHPHW
wederpartij.
3,2 uur. Processtukken en correspondentie met hof.
Verslag 8: 14,0 uur.
Voorbereiden en bijwonen getuigenverhoor.
Verslag 9: 4,10 uur.
2SVWHOOHQDQWZRRUGPHPRULHQDHQTXrWH
Verslag 10: 0,70 uur. Correspondentie met gerechtshof.
Verslag 11: 3,50 uur. Kennisname arrest, correspondentie (advocaat-)wederpartij.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te geven.
Verslag 8:
Na afwikkeling procedure tegen werknemer.

10.2

Plan van aanpak
Onderzoek debiteurenincasso.
Afwikkeling debiteurenincasso.
Verslag 8:
- Procedure tegen werknemer volgen.
Verslag 11:
- incasso toegewezen bedrag
- afwikkeling faillissement

10.3

Indiening volgend verslag
29 oktober 2016.
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29 april 2017.
29 juli 2017.
29 oktober 2017.
29 januari 2018.
29 april 2018
10.4

Werkzaamheden
20:06 uur. Verslaglegging, correspondentie met rechter-commissaris
7,4 uur. Verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.
Verslag 8: 3,9 uur.
Verslaglegging.
Verslag 9: 1,7 uur.
Verslaglegging.
Verslag 10: 2,40 uur. Verslaglegging (tiende verslag).
Verslag 11: 2,40 uur. Verslaglegging.
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