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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cecon NL B.V.
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Gegevens onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CECON NL B.V. (hierna: “Cecon”)
Statutair gevestigd te Leiden
Vestigingsadres: 2332 LG Leiden, Haagse Schouw w eg 8N
Kamer van Koophandel: 52841537
RSIN: 850624423
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Activiteiten onderneming
Het leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling.
Het aangaan van diepzeeconstructie-projecten zoals het leggen van
pijpleidingen, het hijsen van zw are voorw erpen en het herstel en onderhoud
van diepzeepijpleidingen.
(activiteit volgens het handelsregister).

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -16.737.131,00

€ 11.503.524,00

2014
2013
2012

€ 916.614,00

€ -1.098.498,00

€ 2.287.760,00

2011

€ 352.435,00

€ -368.572,00

€ 234.693,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
7-3

12-07-2018
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Boedelsaldo
€ 233.580,88

12-07-2018
11

€ 233.580,88

21-03-2019
12

€ 118.174,66

28-10-2019
13

€ 118.174,66

02-06-2020
14

€ 1.093.051,32

21-12-2020
15

Verslagperiode

Verslagperiode
van
3-3-2018

12-07-2018
11

t/m
13-6-2018
van
14-6-2018

21-03-2019
12

t/m
14-3-2019
van
15-3-2019

28-10-2019
13

t/m
27-10-2019
van
28-10-2019

02-06-2020
14

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

21-12-2020
15

t/m
16-12-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

11

9 uur 30 min

12

43 uur 6 min

13

107 uur 18 min

14

20 uur 12 min

15

39 uur 24 min

totaal

219 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede tijd: 1.824,9 uur

12-07-2018
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totaal bestede tijd: 1868 uur

21-03-2019
12

totaal bestede tijd: 1.965,8 uur

28-10-2019
13

totaal bestede tijd: 1.986,0 uur.

02-06-2020
14

totaal bestede tijd: 2.025,4 uur

21-12-2020
15

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Cecon is op 21 juni 2011 opgericht. Enig aandeelhouders sinds de oprichting
is: Cecon ASA. De heer T.P. Tellefsen (Noorw egen) is sinds de oprichting de
enige bestuurder en de heer
I.H. Halvorsen (Noorw egen) is sinds 14 juli 2011 volledig gevolmachtigde.
De heer H.J. van den IJssel is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder gew eest
vanaf
21 juni 2011 tot 1 juli 2014.
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1.2 Lopende procedures
Arbitrage in Londen.
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1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen zijn opgezegd.
De Noorse verzekeraar voor bestuurdersaansprakelijkheid heeft de door de
curator ingediende claim afgew ezen. Hierover w ordt geprocedeerd in
Noorw egen.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Cecon huurt sinds 31 mei 2011 van Nsi Kantoren B.V. 409 m2 kantoorruimte en
zes parkeerplaatsen aan de Haagse Schouw w eg 8N te Leiden. Met ingang van
1 oktober 2012 huurt Cecon aanvullend nog tw ee parkeerplaatsen voor €
137,13 incl. btw per maand.
De maandelijkse huurprijs bedraagt € 6.550,00 incl. btw en de servicekosten €
1.285,00 incl. btw . Volgens de huurovereenkomst is er een bankgarantie
verstrekt ter hoogte van € 1.500,00. Cecon heeft de huur tot en met het derde
kw artaal van 2014 betaald.
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De huurovereenkomst is door de curator met machtiging van de rechtercommissaris op
8 januari 2015 opgezegd. Het gehuurde is aan de verhuurder opgeleverd.
Cecon verhuurt met toestemming van de hoofdverhuurder, 25% van de ruimte
onderaan Marshall Aerospace Netherlands B.V. Vóór 31 mei 2011 w as Marshall
Aerospace Netherlands B.V. de hoofdhuurder en Cecon de onderhuurder.
De onderhuurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd op de
datum w aarop de hoofdhuurovereenkomst eindigt.
Zie verder onder Overige Activa.

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op verzoek van een schuldeiser, Verbrugge Zeeland
Terminals B.V., uitgesproken.
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W erkzaamheden:
4,5 uur

21-12-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7
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Toelichting
2012: 7 (volgens handelsregister)

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

3-12-2014
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
In deze periode geen.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
In deze periode geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoorinventaris bestaande uit ongeveer: 8 bureaus, 23 (bureau)stoelen,
kasten, CAD computer, HP Monitoren, Multicopier, diverse laptops.
Cecon heeft (met de onderhuurder) het gezamenlijk eigendom van
(kantoor)inventaris van: de receptie, kantine en vergaderruimte(n) en diverse
andere kantoorinventaris.
De kantoorinventaris is met toestemming van de rechter-commissaris verkocht.
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Start-up pilaar en toebehoren, blijkt eigendom van Cecon ASA. Zie hieronder
onder punt 5.8.
Een leverancier w enste een bod te doen op een door haar geproduceerde en
aan curanda geleverde zaak, een grijper. De curator heeft de zaak niet
aangetroffen. Het is aannemelijk dat de zaak een bestanddeel is gew orden
van een andere hoofdzaak dan w el dat deze zaak aan een derde is verkocht
en geleverd. De hoogte van het bod, maakt dat verder onderzoek door de
curator niet verantw oord is.
Verkoopopbrengst:
€ 50,00 (gsm) + € 5.324,00 incl. btw (kantoorinventaris)
Boedelbijdrage:
De verkoopopbrengst komt aan de boedel toe.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In deze periode geen.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraad aangetroffen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In deze periode geen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie toelichting

€ 34.750,00

totaal

€ 34.750,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Kasgeld € 50,00.

12-07-2018
11

Intellectuele eigendom
Balans 2012 € 34.750,00.
Het onderzoek is afgerond. De intellectuele eigendommen zijn niet van enige
w aarde.
Verhuur inkomsten
Cecon verhuurt 25% van de door haar gehuurde kantoorruimte, onder aan
Marshall Aerospace Netherlands B.V.
De (onder) huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden per 8 april 2015
beëindigd. Onderhuurder heeft de huur vanaf 1 januari 2015 aan de boedel
betaald.

3.9 Werkzaamheden andere activa
In deze periode geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator onderzoekt een mogelijke vordering op Gaz de France (GDF).
Aangezien GDF niet heeft gereageerd op uitnodigingen van de curator tot
overleg, w ordt thans een procedure voorbereid.
Inmiddels is de concept dagvaarding gereed en vindt er verkennend overleg
plaats.
De gesprekken over een vaststellingsovereenkomst bevinden zich in de
afrondende fase.
Zonder hierdoor enige aansprakelijkheid te erkennen jegens de (failliete)
vennootschap Cecon, de curator of enige derde, heeft het inmiddels geheten
ENGIE E&P Nederland B.V., één van de schuldeisers van Cecon, met de curator
overeenstemming bereikt over een vaststellingsovereenkomst. Onderdeel van
deze vaststellingsovereenkomst is het verlenen van een boedelkrediet door
ENGIE aan de curator.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
In deze periode: geen.

5. Bank/Zekerheden
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5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen.
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5.2 Leasecontracten
Een sinds 2011 operationeel geleasede auto is voor faillissementsdatum bij de
leasemaatschappij ingeleverd.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Geen.
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5.4 Separatistenpositie
Cecon heeft ter zekerheid van geldleningen van haar moedervennootschap
Cecon ASA vorderingen op debiteuren verpand.
De (huidige) pandhouder maakt aanspraak op een bedrag van € 3 miljoen en $
1,377 miljoen.
Alleen de laatste vordering w ordt erkend voor w at betreft de verpanding van
enkele debiteuren door Cecon aan de pandhouder, w aaronder de vorderingen
op GDF.
Aan de huidige pandhouder is ex artikel 58 Faillissementsw et een termijn
gesteld voor de uitw inning. Daaraan is echter niet voldaan.
Het pandrecht is als gevolg daarvan komen te vervallen, terw ijl de pandhouder
w el zijn recht van voorrang behoudt op de opbrengst daarvan.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een leverancier heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud, maar dit
verder niet onderbouw d.
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5.6 Retentierechten
De curator onderzoekt het door tw ee crediteuren ingeroepen retentierecht. Ter
zake van een ingeroepen retentierecht blijkt uit de overgelegde informatie dat
de schuldeiser en degene op w iens grond de zaken, een ‘start-up-pilaar en
toebehoren’, zich bevinden, niet dezelfde rechtspersoon zijn. Het andere
ingeroepen retentierecht komt de curator vooralsnog rechtsgeldig voor. De
curator heeft de zaken ex artikel 60 lid 1 BW van de Faillissementsw et
opgeëist om te verkopen.
De schuldeiser heeft de curator een redelijke termijn ex artikel 60 lid 3 Fw
gesteld. Het is de curator niet gelukt om de zaken binnen de gestelde termijn
te verkopen. Vervolgens heeft de moedermaatschappij van curanda, Cecon
ASA, zich gemeld en gesteld eigenaar te zijn van de zaken. Uit de overlegde
stukken is het eigendom van Cecon ASA gebleken. De 'retentiehouder’ is
geïnformeerd.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met crediteuren die zich beroepen op een recht van
reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
0,2 uur
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0,2 uur

28-10-2019
13

0,3 uur

02-06-2020
14

0,4 uur

21-12-2020
15

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Cecon had haar activiteiten al geruime tijd gestaakt. Er w aren geen nieuw e
opdrachten.
Het personeel w as aangehouden om de lopende zaken af te handelen.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In deze periode geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Zie hierboven onder Voortzetten.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In deze periode geen.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie (kolommenbalans, grootboekkaarten en dagboek
mutatieverslagen) is over 2011 tot en met juni 2014 ontvangen. (De mutaties
zijn na juni 2014 niet meer ingevoerd in het boekhoudpakket.)
De curator beschikt over een groot deel van de fysieke administratie, maar
echter nog niet volledig. Zo ontbreken de afschriften van de Noorse
bankrekening.
De curator heeft de bestuurder diverse keren schriftelijk gesommeerd om de
administratie aan te vullen. De bestuurder heeft dit niet gedaan.
De curator is daarom vooralsnog van mening dat de administratie gebrekkig is
omdat daaruit niet op faillissementsdatum de rechten en plichten van failliet
kunnen w orden gekend.
In het kantoor van curanda staan, volgens de verhuurder, nog 33 dozen met
administratie van curanda. Op 2 juni 2015 is de bestuurder van curanda, Cecon
ASA, verzocht om de administratie veilig te stellen. De bestuurder heeft dit niet
gedaan.
De curator heeft op 27 augustus 2015 de nog in het kantoorpand aanw ezige
fysieke administratie (ongeveer 33 dozen) op laten halen en opgeslagen.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
Jaar Publicatiedatum Consequentie
2013 -te laat
2012 07-04-2014
te laat
2011 15-05-2014
te laat
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Cecon kw alificeert zich als een kleine onderneming en is ex artikel 2:396 lid 1
en 7 jo 2:393 lid 1 BW vrijgesteld.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Medio juni 2011 is een bedrag van € 18.500,00 bijgeschreven op de
bankrekening van failliet bij de ABN AMRO-bank. Er is sprake van een reële
volstorting.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de jaarrekeningen van 2011 en 2012 niet
tijdig zijn gepubliceerd ex art 2:394 lid 3 BW . Daardoor is niet voldaan aan de
w ettelijke publicatieplicht. Onderzocht w ordt of voldaan is aan de
administratieplicht ex artikel 2:10 BW .
Op grond van het enkele feit dat de jaarrekeningen niet tijdig zijn gepubliceerd
staat al vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Het betreft
hier een w eerlegbaar vermoeden ex art. 2:248 lid 2 BW dat onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is gew eest van het faillissement. Ter
zake is inmiddels melding gedaan bij de Noorse assuradeur D&O.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
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Toelichting
Hiervoor zijn geen aanw ijzingen gevonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurders ex artikel 2:248 BW aansprakelijk gesteld
voor het tekort in dit faillissement. Omdat de bestuurders omtrent een aantal
aangelegenheden ook inhoudelijk het nodige valt te verw ijten zijn de
bestuurders daarnaast aansprakelijk gesteld ex artikel 2:9 BW w egens
onbehoorlijke vervulling van hun bestuurstaak. De bestuurders zijn
uitgenodigd daarop hun visie te geven.
Inmiddels hebben besprekingen plaatsgevonden met (de raadslieden van) de
bestuurder(s). De procedure is verw ezen naar de parkeerrol in afw achting van
de ontw ikkelingen met de Noorse assuradeur D&O inzake de dekking.
In de afgelopen verslagperiode zijn de nodige voorbereidingen getroffen om
de Noorse assuradeur D&O in Noorw egen rechte te kunnen betrekken.
Inmiddels is een procedure in Noorw egen aanhangig gemaakt tegen de
Noorse assuradeur D&O.
Er lopen 2 procedures: in Nederland tegen de bestuurders, in Noorw egen
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tegen de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar.
In de Nederlandse procedure w as medio oktober 2016 overigens ook de
verzekeraar betrokken. In verband met het risico van litispendentie met de
Noorse procedure is de procedure in Nederland tegen de verzekeraar in de
afgelopen verslagperiode doorgehaald. De procedure tegen de bestuurders is
verw ezen naar de parkeerrol van 4 april 2018 in afw achting van de procedure
in Noorw egen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar zich verw eerd tegen de door de
curator ingestelde vordering. Een van de verw eren heeft betrekking op het
toepasselijk recht naar aanleiding w aarvan deze kw estie is “afgesplitst” van
de hoofdvordering en separaat op 2 zittingsdagen behandeld. Ter
voorbereiding op deze zitting zijn tussen partijen 7 nadere processtukken
uitgew isseld. De uitspraak w ordt medio december 2017 verw acht.
De Nederlandse procedure staat nog steeds op de parkeerrol van 4 april 2018.
Inmiddels heeft de Noorse rechtbank uitspraak gedaan en geoordeeld dat de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt. Daarbij is de
curator veroordeeld in de proceskosten van de verzekeraar ad € 50.000,-hetgeen betaald is. Tegen deze uitspraak is hoger beroep ingesteld en heeft
de verzekeraar zich verw eerd. Het w achten is op het plannen van de
zittingsdagen door het Noorse gerechtshof (de w achttijd daarvoor bedraagt
gemiddeld 20 maanden).
Verslag 11:
De Nederlandse procedure is verw ezen naar de parkeerrol van 3 oktober
2018.
Inmiddels zijn de zittingsdagen door het Noorse gerechtshof gepland voor eind
mei 2019.
Verslag 12:
Er zullen tijdens de zittingsdagen bij het Noorse gerechtshof in ieder geval
drie getuigen gehoord w orden.
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Verslag 13:
Enkele w eken voorafgaand aan de zittingsdagen van 27-29 mei 2019 is in Oslo
de opzet en aanpak van het getuigenverhoor en de zitting uitgebreid
besproken tussen de curator en de Noorse advocaten.
Op 17 augustus 2019 heeft het Hof van Beroep van Bogarting uitspraak
gedaan over het beroep van de curator tegen het vonnis van de rechtbank
Oslo van 7 december 2017. Het Hof geeft aan te zullen oordelen over w elk
recht van toepassing is op de aansprakelijkheid van de bestuurders in een
directe procedure tussen de curator en de verzekeraar van de bestuurders
(IF). Na de rechtskeuze zal w orden geoordeeld of de
verzekeringsovereenkomst de aansprakelijkheid voor de desbetreffende
kw estie dekt.
Uitgangspunt is, zo overw eegt het Hof, naar Noors recht, dat als de
verzekering de aansprakelijkheid van de verzekerde dekt, de benadeelde
rechtstreeks schadevergoeding kan eisen van de verzekeringsmaatschappij.
Dat betekent echter niet dat de benadeelde recht heeft op iets meer of iets
anders dan w anneer hij de claim tegen de dader had gericht.
Naar het oordeel van het Hof geeft dit aan dat de onderhavige zaak moet
w orden
beoordeeld naar Nederlands recht, zelfs w anneer de vordering direct w ordt
ingesteld tegen de verzekeringsmaatschappij.
Het is niet mogelijk om in een verzekeringscontract te regelen w elk recht van
toepassing is tussen een benadeelde en een aansprakelijke partij.
De basis voor de vordering is de schending van vennootschapsrechtelijke
plichten van de bestuurders van Cecon NL BV. Dit betekent dat de
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rechtsverhouding w ordt gekenmerkt als een van vennootschapsrecht. Het
uitgangspunt is dan dat de aanspraak moet w ordt beoordeeld volgens de
w etgeving van het land van herkomst van de vennootschap. Cecon NL BV is in
Nederland geregistreerd en het hoofdkantoor w as ook in Nederland gevestigd.
Het Hof van Beroep komt daarom tot dezelfde conclusie als de rechtbank op
het gebied van de rechtskeuze.
De tw eede vraag is of de claim onder de verzekering valt (de dekking).
Overeengekomen is dat de dekking w ordt geregeld door onderdeel
Management Liability art. 3. Deze paragraaf luidt als volgt:
Tenzij anders overeengekomen, dekt de verzekering vermogensschade
- overal ter w ereld en
- w aarvoor de gevrijw aarde partij aansprakelijk is onder de momenteel
geldende w etgeving in Noorw egen.
Er bestaat zow el een Engelse als een Noorse versie van dit
verzekeringscontract. Het tw eede punt in de Noorse versie van de
overeenkomst luidt als volgt:
- w aarvoor de verzekerde aansprakelijk is voor schade onder de toepasselijke
w etgeving.
Het Hof oordeelt dat daarin is overeengekomen dat de Noorse versie voorrang
heeft en dat daarom het oordeel van Hof van Beroep w ordt gebaseerd op de
Noorse tekstversie.
Volgens het Hof is de formulering van de overeenkomst duidelijk. Volgens
natuurlijk taalkundig begrip, geeft de formulering aan dat de claim tot
schadevergoeding moet voortvloeien uit de huidige Noorse w etgeving. Niets in
de bew oording afzonderlijk w ijst erop dat de verzekerde claims uit andere
rechtsgebieden dan de Noorse w etgeving kan claimen.
Het principe van deze objectieve interpretatie geldt in het bijzonder in
overeenkomsten tussen commerciële partijen. Het Hof beschouw t Cecon ASA in
dit verband als een professionele partij. Dit w as een beursgenoteerde groep
die te maken had met gecompliceerde contracten in haar dagelijkse
activiteiten. Bovendien had de Groep een aanzienlijke omzet en boekte activa
in de miljardklasse. Op basis van het profiel van Cecon ASA is het Hof het met
de rechtbank eens dat kan w orden verw acht dat deze onderneming de nodige
juridische expertise zou hebben opgedaan bij het aangaan van de
verzekeringsovereenkomst. Bew ijs heeft niet aangetoond dat het voor de
verzekeringsmaatschappij duidelijk w as dat een speciale beoordeling van de
aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van Cecon NL BV vereist w as.
De conclusie is, dat het natuurlijke taalkundige begrip van de contracttekst
moet w orden gebruikt. Aangezien de claim moet w orden beoordeeld in
overeenstemming met Nederlands recht, valt de vordering tot
schadevergoeding buiten het bereik van de dekking.
IF is succesvol gew eest, zow el met de stelling dat het Nederlands recht van
toepassing is op de beoordeling van de aansprakelijkheid van de dader in de
zaak tussen de benadeelde en de verzekeringsmaatschappij en dat het
verzekeringscontract zelf deze Nederlandse
bestuurdersaansprakelijkheid niet dekt. Het beroep w ordt vervolgens
afgew ezen met een kostenveroordeling van bijna NOK 1.250.000 (125.000
euro).

Na overleg met Justis, die garanties heeft afgegeven voor de kosten daarvan,
is afgezien van het instellen van cassatie. De boedel beschikt over
onvoldoende actief om zelf deze kosten te financieren. De kosten daarvan en
van de vervolgens nog te voeren inhoudelijke procedures, zijn zeer aanzienlijk.
Die kosten w egen na ampel beraad voor Justis niet op tegen de kans op het
uiteindelijk met deze procedures tegen de verzekeringsmaatschappij te
realiseren actief. Justis w enst om die reden de kosten van deze Noorse
procedures niet langer te garanderen.

Vanw ege de negatieve boedel van curanda is vervolgens op 25 oktober 2019
met de tegenpartij IF overeenstemming bereikt over een betaling op de
uitgesproken kostenveroordeling tegen finale kw ijting voor 1 november 2019
door de curator van een bedrag van NOK 250.000 (25.000 euro).
De Nederlandse procedure tegen de bestuurders, die in afw achting van de
uitkomst van de Noorse procedures op de parkeerrol is gezet, zal de komende
verslagperiode w eer w orden geactiveerd.
Alvorens de Nederlandse procedure van de parkeerrol te halen zal ik nog een
poging doen met de Nederlandse bestuurder tot een vergelijk te komen. Er ligt
al van meet af aan beslag op zijn w oning. Hij is er echter niet van overtuigd
dat hem een verw ijt treft. Nochtans zijn de jaarrekeningen te laat
gedeponeerd en is er afgezien daarvan grond om de bestuurders w el een
ernstig verw ijt te maken, voor zover dat nog aan de orde mocht zijn. Het is
echter niet zo dat deze bestuurder verhaal biedt voor het hele tekort in dit
faillissement van meer dan 10 miljoen euro.

02-06-2020
14

Met de bestuurder is een regeling getroffen ter afkoop van de
aansprakelijkheid. Gelet op zijn betrokkenheid, de mate van verw ijtbaarheid,
zijn medew erking aan de afw ikkeling, zijn verhaalsmogelijkheden, maar ook
vanw ege de proceskansen, duur en kosten van een procedure is
overeenstemming bereikt over een afkoopsom van € 30.000. Dit bedrag is
inmiddels bijgeschreven op de faillissementsrekening.

21-12-2020
15

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1,9 uur

12-07-2018
11

22,4 uur

21-03-2019
12

7,1 uur

28-10-2019
13

10,3 uur

02-06-2020
14

14,7 uur

21-12-2020
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris en kosten curator: PM
Huur over de opzegperiode vanaf faillissementsdatum: PM

12-07-2018
11

UW V: € 46.707,48
ClaimsAgent: PM

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.989.999,00

12-07-2018
11

Toelichting
Inclusief een aanslag ter zake artikel 29 lid 2 W et Omzetbelasting 1968 ter
hoogte van
€ 3.156.730,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 35.732,19

12-07-2018
11

Toelichting
Het UW V heeft de loonbetalingsverplichting overgenomen.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Kosten faillissementsaanvrage: PM

12-07-2018
11

8.5 Aantal concurrente crediteuren
79

12-07-2018
11

Toelichting
De crediteuren zijn op 12 december 2014 door de curator over het faillissement
geïnformeerd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 54.351.686,90

12-07-2018
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling valt op dit moment nog niets te zeggen.

12-07-2018
11

Opheffing w egens gebrek aan baten.

21-12-2020
15

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
0,5 uur

12-07-2018
11

1,9 uur

21-03-2019
12

1,4 uur

28-10-2019
13

0,3 uur

02-06-2020
14

7,2 uur

21-12-2020
15

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie hierboven onder 1.5 en 7.7.

12-07-2018
11

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

12-07-2018
11

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

12-07-2018
11

9.4 Werkzaamheden procedures
1,9 uur

12-07-2018
11

5,5 uur

21-03-2019
12

89,5 uur

28-10-2019
13

7,60 uur

02-06-2020
14

2,7 uur

21-12-2020
15

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- bijhouden crediteurenadministratie
- procedures bestuurdersaansprakelijkheid

12-07-2018
11

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing w egens gebrek
aan baten.

21-12-2020
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Voor de afw ikkeling w ordt nog tenminste één jaar uitgetrokken.

12-07-2018
11

De eindafw ikkeling zal nog enige maanden in beslag nemen.
Dit is het laatste en eindverslag in dit faillissement.

21-12-2020
15

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
5,0 uur; verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

12-07-2018
11

3,8 uur; verslaglegging en correspondentie met rechter-commissaris.

21-03-2019
12

9,1 uur

28-10-2019
13

1,7 uur

02-06-2020
14

9,9 uur

21-12-2020
15

Bijlagen
Bijlagen

