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

17
03-06-2021
F.09/16/100
NL:TZ:0000012554:F001
23-02-2016

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr J.A. Dullaart

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ponsstar Holding B.V.

25-05-2018
5

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap Ponsstar Holding B.V. (kvk: 24415873), statutair
gevestigd te Gouderak, gemeente Ouderkerk, vestigingsadres Middelblok 191,
2831 BN Gouderak.

25-05-2018
5

Activiteiten onderneming
Uit de KvK blijkt dat gefailleerde als financiële holding optrad. Van de middellijk
bestuurder, dhr. A.J. Pons, heeft de curator begrepen dat gefailleerde ook vee
heeft gehouden en activiteiten heeft ontplooid met betrekking tot kunstmatige
inseminatie en het fokken van vee.

25-05-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
financiële gegevens onbekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

25-05-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

25-05-2018
5

Boedelsaldo
€ 0,00

25-05-2018
5

€ 0,00

27-08-2018
6

€ 0,00

11-12-2018
7

€ 0,00

26-02-2019
8

€ 0,00

24-05-2019
9

€ 0,00

30-08-2019
10

€ 0,00

26-11-2019
11

€ 0,00

20-02-2020
12

€ 0,00

25-05-2020
13

€ 0,00

24-08-2020
14

€ 0,00

19-11-2020
15

Toelichting
Nihil
€ 71.364,27

19-02-2021
16

03-06-2021
17

Verslagperiode
van
23-2-2018
t/m
22-5-2018

25-05-2018
5

van
23-5-2018

27-08-2018
6

t/m
22-8-2018
van
23-8-2018

11-12-2018
7

t/m
22-11-2018
van
23-11-2018

26-02-2019
8

t/m
22-2-2019
van
23-2-2019

24-05-2019
9

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

30-08-2019
10

t/m
25-8-2019
van
26-8-2019

26-11-2019
11

t/m
20-11-2019
van
21-11-2020

20-02-2020
12

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

25-05-2020
13

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

24-08-2020
14

t/m
17-8-2020
van
18-8-2020
t/m
19-11-2020

19-11-2020
15

van
16-11-2020

19-02-2021
16

t/m
15-2-2021
van
16-2-2021

03-06-2021
17

t/m
26-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

10 uur 36 min

6

58 uur 36 min

7

142 uur 12 min

8

50 uur 0 min

9

146 uur 18 min

10

140 uur 42 min

11

32 uur 48 min

12

110 uur 54 min

13

154 uur 48 min

14

106 uur 48 min

15

73 uur 6 min

16

210 uur 18 min

17

137 uur 0 min

totaal

1.374 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
verslag 9: bestede uren totaal: 579,3

25-05-2018
5

verslag 10: bestede uren totaal: 637,9

27-08-2018
6

verslag 11: bestede uren totaal: 780,10

11-12-2018
7

verslag 12: bestede uren totaal 830,10

26-02-2019
8

Verslag 13: bestede uren totaal 976,4

24-05-2019
9

verslag 14: bestede uren totaal 1117,1

30-08-2019
10

verslag 15: bestede uren totaal 1139,8

26-11-2019
11

verslag 16: bestede uren totaal 1250,7

20-02-2020
12

verslag 17: bestede uren totaal: 1.405,5

25-05-2020
13

verslag 18: bestede uren totaal: 1512,3

24-08-2020
14

Bestede uren totaal: 1.585,4

19-11-2020
15

Totaal bestede uren: 1.795,7 uur.

19-02-2021
16

totaal bestede tijd: 1.932,7

03-06-2021
17

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft de heer Pons inmiddels aansprakelijk gesteld w egens
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
(12) De curator bespreekt deze kw estie momenteel met de heer Pons.

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen verdere ontw ikkelingen. Er zal w aarschijnlijk een
procedure gevoerd moeten w orden ter vaststelling van aansprakelijkheid, nu
deze door de bestuurder w ordt betw ist. Prioriteit is gegeven aan andere, al
lopende procedures tegen de heer Pons en aan hem gelieerde rechtspersonen
of entiteiten.

Toelichting
(21) Er is een schikking bereikt met de heer Pons en Pons c.s. w aarmee een
totaalregeling is getroffen; het o.g. aan het Middelblok 191 Gouderak is
vrijw illig door de heer Pons c.s. ontruimd en inmiddels retour
overgedragen/geleverd aan de boedel, d.w .z. dit o.g. staat thans w eer op
naam van Ponsstar Holding B.V. Alle lopende procedures tussen Pins c.s. en
de boedel zijn gestaakt en/of ingetrokken. In het kader van deze
totaaloplossing is tevens een schikkingsbedrag betaald op de
boedelrekening. In een volgend verslag zal de schikking, voor zover nodig en
mogelijk, uitgebreider w orden toegelicht.

7.6 Paulianeus handelen

11-12-2018
7

26-02-2019
8

24-05-2019
9

03-06-2021
17

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator is nog steeds in afw achting van het vonnis.

Toelichting
Inmiddels is er vonnis gew ezen, de curator is grotendeels in het gelijk gesteld.

Toelichting
(12) Er is hoger beroep ingesteld door Holstar. Er moeten nog grieven w orden
genomen.

Toelichting
De grieven zijn genomen, de curator zal t.z.t. een memorie van antw oord
nemen.

Toelichting
(14) De MvA is genomen op 23 juli 2019. De w ederpartij verzocht een akte en
heeft een eenmalige aanhouding gekregen voor het nemen van de akte tot 3
september 2019.

Toelichting
(15) ) De w ederpartij heeft pleidooi verzocht. Inmiddels heeft het Hof Den
Haag de datum voor het pleidooi bepaald.

Toelichting
17) Er w as pleidooi bepaald. Gezien de huidige omstandigheden (Corona) vond
de zitting geen doorgang. Er is een nieuw e datum bepaald, helaas vooralsnog
pas in december dit jaar.

Toelichting
(18) Het Hof Den Haag heeft de datum voor pleidooi bepaald op 12 januari
2021

Toelichting
De datum voor het arrest is bepaald op 23 maart 2021.

Toelichting
Het arrest in de pauliana procedure is (bij vervroeging) gew ezen op 2 maart
2021. Zie verder onder 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

25-05-2018
5

27-08-2018
6

26-02-2019
8

24-05-2019
9

30-08-2019
10

26-11-2019
11

25-05-2020
13

24-08-2020
14

19-02-2021
16

03-06-2021
17

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
(10) Het bestuderen van de (beperkte) administratie, het onderzoeken van
paulianeuze handelingen en het onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Het ten uitvoer leggen van het vonnis en – voor zover noodzakelijk –
het voeren van procedures.

27-08-2018
6

(11) Idem.

11-12-2018
7

(12) Voeren procedure in hoger beroep.

26-02-2019
8

(13) Idem.

24-05-2019
9

Idem. Zie ook hierna onder H.9, procedures.

19-02-2021
16

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 587.429,00

20-02-2020
12

€ 468.896,00

25-05-2020
13

€ 468.896,00

19-02-2021
16

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 274.244,72

25-05-2020
13

€ 274.244,72

19-02-2021
16

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
(10) Inmiddels is er vonnis gew ezen, de curator is grotendeels in het gelijk
gesteld.

27-08-2018
6

(11) De curator heeft een procedure opgestart ter ontruiming van het
onroerend goed.

11-12-2018
7

(12) Laatst bedoelde procedure loopt nog. Er is hoger beroep ingesteld tegen
het vonnis w aarin de curator in het gelijk is gesteld.

26-02-2019
8

(13) De curator staat voor antw oord in hoger beroep.

24-05-2019
9

(14) De MvA is genomen op 23 juli 2019. De w ederpartij verzocht een akte en
heeft een eenmalige aanhouding gekregen voor het nemen van de akte tot 3
september 2019

30-08-2019
10

(15) De w ederpartij heeft pleidooi verzocht. Inmiddels heeft het Hof Den Haag
de datum voor het pleidooi bepaald.

26-11-2019
11

(16, 17) De eerder geagendeerde zitting heeft geen doorgang gevonden
w egens de Coronamaatregelen. Er is nu een datum in december ’20 bepaald.
Er zijn nu diverse procedures gevoerd en aanhangig. Als hierboven vermeld
heeft de curator een ontruimingsprocedure geëntameerd tegen de Coöperatie
Ponsstar U.A. en de heer en mevrouw Pons, hangende het hoger beroep ter
zake het paulianeus overgedragen onroerend goed (dat hoger beroep w erd
ingesteld door Holstar Top-Cow B.V. en de Coöperatie Ponsstar U.A.). In die
ontruimingsprocedure is uiteindelijk door de Pachtkamer van de rechtbank
vonnis gew ezen; de curator is in het gelijk gesteld. Gedaagden in deze
procedure hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. Er is van grieven
en antw oord gediend.Ook hier hebben appellanten pleidooi gevraagd.
Daarnaast zijn gedaagden tegen zojuist bedoeld ontruimingsvonnis
opgekomen middels een door hen aangespannen executie-kort geding. Ook in
die procedure zijn zij in het ongelijk, en is de curator in het gelijk gesteld. Ook
tegen het vonnis in dit kort geding is door de Coöperatie en Pons c.s. hoger
beroep aangetekend. Voorts is mevrouw Pons-Born een bodemprocedure
gestart tegen de curator, w aarin eis en antw oord zijn uitgew isseld.

25-05-2020
13

(18) in de procedure Hof Den Haag executiekortgeding staat de zaak op 25
augustus 2020 voor dagbepaling pleidooi; in de procedure Hof ArnhemLeeuw arden (hoger beroep in de ontruimingsprocedure) is de mondelinge
behandeling op 30 september 2020 bepaald; in de procedure Hof Den Haag
aangespannen door Coöperatie Ponsstar en Holstar Top-Cow (hoger beroep
pauliana procedure) is pleidooi bepaald op 12 januari 2021; in de procedure
gestart door mevrouw Pons-Born zijn de verhinderdata ingediend bij het
kanton Gouda en zijn w ij in afw achting van dagbepaling mondelinge
behandeling

24-08-2020
14

(19) Zow el het executiegeding in hoger beroep alsmede de
ontruimingsprocedure bij het Hof hebben geresulteerd in voor de curator
toew ijzende arresten. Op dit moment resteren het eerder genoemde hoger
beroep in de pauliana procedure alsmede de namens mevrouw Pons-Born
opgestarte bodemprocedure.

19-11-2020
15

Het arrest in de pauliana procedure is bepaald op 23 maart 2021. De
mondelinge behandeling in de namens mevrouw Pons-Born opgestarte
bodemprocedure is bepaald op 10 mei 2021.

19-02-2021
16

Het arrest in de pauliana procedure is (bij vervroeging) gew ezen op 2 maart
2021
De procedure namens mevrouw Pons-Born is door eiseres ingetrokken bij
brief van 25 maart 2021. Zie verder onder punt 7.5.

03-06-2021
17

9.4 Werkzaamheden procedures
Afronden procedure.

25-05-2018
5

(10) Ten uitvoerleggen van het vonnis en – voor zover nodig – het voeren van
procedures ter uitw inning van het onroerend goed.

27-08-2018
6

(11) procederen omtrent ontruiming.

11-12-2018
7

(13) Het kort geding i.v.m. ontruiming staat voor vonnis.

24-05-2019
9

(14) De pachtkamer heeft een tussenvonnis gew ezen in afw achting van de
beslissing van de grondkamer.

30-08-2019
10

(15) De pachtkamer heeft op 14 november 2019 eindvonnis gew ezen.

26-11-2019
11

(16, 17) Zie boven: voeren en afronden diverse procedures.

25-05-2020
13

Zie boven: voeren en afronden diverse procedures.

19-02-2021
16

geen.

03-06-2021
17

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(10) De curator zal in overleg met de rechter-commissaris tot een plan van
aanpak komen. In dit plan van aanpak zal o.a. w orden uitgew erkt op w elke
w ijze het onroerend goed te gelden zal w orden gemaakt.

27-08-2018
6

(13) Idem; Inmiddels is er een procedure tot ontruiming opgestart.

24-05-2019
9

(14) In verband met de vertrouw elijkheid w ordt verw ezen naar de
vertrouw elijke brief.

30-08-2019
10

In verband met de vertrouw elijkheid w orden hierover op dit moment geen
uitspraken gedaan.

19-02-2021
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2021

03-06-2021
17

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 'plan van aanpak'

Bijlagen
Bijlagen

11-12-2018
7

