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

18
10-06-2021
F.09/17/53
NL:TZ:0000011160:F001
14-02-2017

R-C
Curator

mr. R. Cats
mr E.C. van Lent

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bow ling & Party Centrum Noordw ijk B.V.

14-06-2018
6

Gegevens onderneming
Bow ling & Party Centrum Noordw ijk B.V.
Van Panhuysstraat 100
2203 JS NOORDW IJK
KvK-nummer: 28048171

14-06-2018
6

Activiteiten onderneming
Exploitatie van een bow lingcentrum met restaurant.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 415.700,00

€ -336.759,00

€ 164.261,00

2014

€ 409.984,00

€ -359.388,00

€ 134.802,00

2015

€ 429.949,00

€ -187.806,00

€ 116.636,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-06-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
13

14-06-2018
6

Boedelsaldo
€ 15.172,74

14-06-2018
6

€ 0,00

11-03-2020
13

Toelichting
Curatorsalaris opgenomen.
€ 5.759,23

10-06-2021
18

Verslagperiode
van
14-3-2018

14-06-2018
6

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

18-09-2018
7

t/m
14-9-2018
van
14-9-2018

18-12-2018
8

t/m
14-12-2018
van
14-12-2018

14-03-2019
9

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

14-06-2019
10

t/m
14-6-2019
van
11-2-2020

11-12-2019
12

t/m
10-12-2019
van
11-12-2019

11-03-2020
13

t/m
10-3-2020
van
11-3-2020

11-06-2020
14

t/m
11-6-2020
van
12-9-2020

10-12-2020
16

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

10-03-2021
17

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021

10-06-2021
18

t/m
10-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

0 uur 14 min

7

1 uur 11 min

8

16 uur 32 min

9

6 uur 22 min

10

11 uur 18 min

11

14 uur 6 min

12

2 uur 6 min

13

15 uur 0 min

14

2 uur 6 min

15

3 uur 12 min

16

24 uur 0 min

17

1 uur 48 min

18

9 uur 18 min

totaal

107 uur 13 min

Toelichting bestede uren
C.A. Merkestein-de Jong 0,24 uur.
In de procedure tegen De Raad Beheer B.V. is een conclusie van antw oord

14-06-2018
6

ingediend.
Er zal een comparitie van partijen w orden bepaald.
De comparitie van partijen zal w orden gehouden 11 juli a.s. bij de rechtbank
Den Haag.
mr. P.L. de Lange 0,24 uur.
C.A. Merkestein-de Jong 0,18 uur.

18-09-2018
7

In de procedure tegen De Raad Beheer B.V. is een conclusie van antw oord
ingediend.
Er zal een comparitie van partijen w orden bepaald.
De comparitie van partijen zal w orden gehouden 11 juli a.s. bij de rechtbank
Den Haag.
Op instigatie van de rechtbank is de comparitie van partijen uitgesteld. De
nieuw e datum w aarop de comparitie zal w orden gehouden is 14 november
2018.
De comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. De zaak is nadien
aangehouden voor overleg tussen partijen.

18-12-2018
8

De comparitie heeft plaatsgevonden op 14 november 2018.

14-06-2019
10

De Raad Beheer Beheer B.V. heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis
van de rechtbank. In hoger beroep zijn ene memorie van grieven door De Raad
Beheer B.V. en een memorie van antw oord door de curator ingediend. Thans
staat de zaak voor pleidooibepaling.

11-09-2019
11

Pleidooi zal plaatsvinden op 17 februari 2020 om 10.00 uur.

11-12-2019
12

Het pleidooi in hoger beroep heeft op 17 februari 2020 plaatsgehad. Arrest is
bepaald op 28 april 2020.

11-03-2020
13

Het gerechtshof heeft op 26 mei 2020 een tussenarrest gew ezen. Het hof
heeft thans overw ogen dat de gezamenlijke schuldeisers zijn als gevolg van
de gevestigde pandrechten zijn benadeeld alsmede dat De Raad Beheer
daarmee boven de andere schuldeisers is bevoordeeld. Het gerechtshof heeft
voorts overw ogen dat op voorhand dient te w orden aangenomen dat sprake is
van samenspanning in de zin van artikel 47 Fw (overleg), e.e.a. behoudens
door De Raad Beheer te leveren tegenbew ijs. De Raad Beheer is door het hof
toegelaten om tegenbew ijs te leveren.

11-06-2020
14

Een op 27 augustus 2020 gepland getuigenverhoor heeft geen doorgang
gevonden w egens ziekte aan de zijde van De Raad Beheer. Het
getuigenverhoor staat thans geagendeerd voor 2 oktober a.s.

11-09-2020
15

Het gerechtshof Den Haag heeft op 6 april 2021 arrest gew ezen in de zaak
tegen De Raad Beheer. Het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd voor
zover de primaire vordering van de curator w as toegew ezen en heeft,
opnieuw rechtdoende, voor recht verklaar dat de kredietovereenkomsten en
de pandaktes, geregistreerd op 28 oktober 2016, 26 januari 2017 en 31
januari 2017 rechtsgeldig door de curator zijn vernietigd. Voor het overige

10-06-2021
18

heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en heeft het hof De
Raad Beheer veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. De Raad
Beheer heeft de curator laten w eten te berusten in dit arrest. Om die reden
heeft de curator een bespreking gevoerd met de heer Brandjes van De Raad
Beheer en de heer Van der Zee van BVA teneinde afspraken te maken over
de veiling van de roerende zaken.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Statutair bestuurder van curanda is de heer A.X. Knoppien.

14-06-2018
6

De Raad Vastgoed B.V. (een vennootschap van de heer Brandjes) is
gevolmachtigde van
curanda. De volmacht is niet op schrift gesteld, maar w el bij de Kamer van
Koophandel
aangemeld als "volledige" volmacht.
Feitelijk w as de heer Knoppien de bedrijfsleider van curanda vanw ege de
horecavergunningen die op zijn naam staan. Enige verdergaande zeggenschap
lijkt de heer Knoppien echter niet te hebben gehad. Betalingen w erden slechts
uitgevoerd door (de organisatie van) de heer Brandjes, in zijn hoedanigheid
van gevolmachtigde.
Vanaf januari 2016 w erd de heer Cordes door de heer Brandjes - klaarblijkelijk
in zijn
hoedanigheid van gevolmachtigde - benoemd tot bedrijfsleider en bepaalde de
heer Brandjes dat de heer Knoppien w erd geacht de aanw ijzingen van de heer
Cordes op te volgen.
De heer Knoppien is in juli 2016 ziek gew orden. Partijen (Knoppien en curanda
vertegenw oordigd door de heer Brandjes) zijn nadien verw ikkeld geraakt in
een juridische
procedure.

1.2 Lopende procedures
Er liep een procedure tegen de heer A.X. Knoppien. In deze procedure is
(eind)vonnis
gew ezen, maar het vonnis is niet ten uitvoer gelegd.

14-06-2018
6

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn opgevraagd. Voor zover nodig zullen de verzekeringen
w orden beëindigd.
Er w aren ten tijde van faillissement geen lopende verzekeringen meer.

1.4 Huur

14-06-2018
6

1.4 Huur
De huurovereenkomst is voor datum faillissement reeds beëindigd met
w ederzijds goedvinden,
e.e.a. in het kader van de bodemverhuurconstructie.

14-06-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Brandjes heeft de curator medegedeeld dat er reeds jarenlang sprake
w as van
aanzienlijke verliezen. Deze verliezen w erden gefinancierd door De Raad
Beheer B.V. Toen
de heer Brandjes eind 2016 ontdekte dat de bedrijfsleider, de heer M. Cordes,
geld zou
hebben ontvreemd (hetgeen overigens door de heer Cordes jegens de curator
w ordt ontkend),
heeft de heer Brandjes besloten dat het faillissement moest w orden
aangevraagd, hetgeen
ook is geschied. De curator heeft e.e.a. in onderzoek.

14-06-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
13

14-06-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
13

14-06-2018
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-2-2017
28-2-2017
9-10-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag aanzeggen van de w erknemers en contacten w erknemers en UW V.
De intake door het UW V heeft op 1 maart 2017 plaatsgevonden. Het UW V
heeft nog geen
(boedel)vordering ingediend terzake overgenomen verplichtingen
voortvloeiende uit
arbeidsovereenkomsten.
Het UW V heeft de boedelvordering ex artikel 66 W W ingediend.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

14-06-2018
6

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een bedrijfsinventaris, w elke zich thans bevindt in het voorheen gehuurde
bow lingcentrum en restaurant. De curator heeft vooralsnog geen zicht op de
totale inventaris en is daarover in discussie met de heer Brandjes (c.q. De
Raad Beheer B.V.) in het kader van de door De Raad Beheer B.V. gestelde
pandrechten.

14-06-2018
6

De discussie omtrent de rechtsgeldigheid van vestiging van pandrechten is nog
niet afgerond. Partijen hebben w el besproken dat de activa dienen te w orden
te gelde gemaakt, dat de opbrengst zal w orden gesepareerd op de
derdenrekening van de advocaat van De Raad Beheer BV en dat rekening en
verantw oording over de verkoop w ordt afgelegd, e.e.a. in afw achting van de
uitkomsten van de discussie tussen boedel en De Raad Beheer BV.
Deze discussie loopt nog.
De curator heeft een procedure tegen De Raad Beheer BV aanhangig gemaakt.
In deze procedure heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Op korte
termijn zal - na overleg tussen partijen - w orden besloten of de kw estie zal
w orden geregeld in der minne of dat vonnis zal w orden gevraagd.

18-12-2018
8

De rechtbank Den Haag heeft op 13 februari 2019 vonnis gew ezen en voor
recht verklaard dat de pandrechten op de boekvorderingen en de inventaris
van het bow lingcentrum niet tot stand zijn gekomen als gevolg van het
ontbreken van een toereikende volmacht. Tevens is De Raad Beheer
veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantw oording voor de verkoop
van de voorraad en de inventaris alsmede tot afdracht van de opbrengst van
de verkochte zaken, vermeerderd met de w ettelijke rente over deze bedragen
vanaf de dag van verkoop. De Raad Beheer is tevens veroordeeld tot het
afleggen van rekening en verantw oording over de opbrengst van de incasso
van debiteuren alsmede tot de afdracht van de opbrengst van de uitgew onnen
debiteuren, te vermeerderen met w ettelijke rente. Tot slot is De Raad
veroordeeld in de proceskosten.

14-03-2019
9

Thans vindt overleg plaats met de advocaat van De Raad Beheer over de
uitvoering van het vonnis.
De Raad Beheer heeft hoger beroep ingesteld. Op korte termijn zal een datum
voor pleidooi w orden bepaald.

11-09-2019
11

Er staat een getuigenverhoor gepland op 6 juli a.s., maar de w ederpartij is
verhinderd op deze datum. De verhinderdata w orden een dezer dagen aan het
Hof doorgegeven.

11-06-2020
14

Naar verw achting zal arrest w orden gew ezen op 18 mei 2021.

10-03-2021
17

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft bodemvoorrecht. De curator behartigt de belangen van de
fiscus ex artikel 57
Fw en heeft de (vestiging van) pandrechten kort voor datum faillissement ex
artikel 42 / 47 Fw
vernietigd. De curator maakt derhalve aanspraak op de (w aarde van de)
inventaris.

14-06-2018
6

De curator heeft een procedure tegen De Raad Beheer BV aanhangig gemaakt.
Zie hiervoor onder 3.3.

18-12-2018
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Besprekingen De Raad Beheer BV.

14-06-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een voorraad. Ook hiervoor geldt dat De Raad Beheer B.V. pandrecht
claimt. De curator
betw ist dit pandrecht.

14-06-2018
6

Zie hiervoor bij "Bedrijfsmiddelen".
De curator heeft een procedure tegen De Raad Beheer BV aanhangig gemaakt.
Zie hiervoor onder 3.3.

18-12-2018
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Correspondentie De Raad Beheer B.V.

14-06-2018
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

14-06-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Ten aanzien van de debiteuren geldt eveneens dat de curator het pandrecht
van De Raad
Beheer B.V. betw ist en/of heeft vernietigd.

14-06-2018
6

De discussie omtrent de rechtsgeldigheid van de pandrechten loopt nog.
De curator heeft een procedure tegen De Raad Beheer BV aanhangig gemaakt.
Zie hiervoor onder 3.3.

18-12-2018
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie debiteuren en correspondentie De Raad Beheer B.V.

14-06-2018
6

Procedure voeren tegen De Raad Beheer B.V.
De rechtbank Den Haag heeft op 13 februari 2019 vonnis gew ezen en voor
recht verklaard dat de pandrechten op de vorderingen niet tot stand zijn
gekomen, zie hiervoor. De Raad Beheer is tevens veroordeeld tot het afleggen
van rekening en verantw oording over de opbrengst van de incasso van
debiteuren alsmede tot de afdracht van de opbrengst van de uitgew onnen
debiteuren, te vermeerderen met w ettelijke rente.

14-03-2019
9

Thans vindt overleg plaats met de advocaat van De Raad Beheer over de
uitvoering van het vonnis.
De Raad Beheer heeft hoger beroep ingesteld. Op korte termijn zal een datum
voor pleidooi w orden bepaald.

11-09-2019
11

Het pleidooi zal op 17 februari 2020 plaatsvinden.

11-12-2019
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Geen.

5.2 Leasecontracten

14-06-2018
6

5.2 Leasecontracten
Geen.

14-06-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t. ten aanzien van een bank. De Raad Beheer B.V., een vennootschap van
de
gevolmachtigde, de heer Brandjes, heeft pandrechten gevestigd, w elke door
de curator zijn
betw ist / vernietigd.

14-06-2018
6

De curator heeft een procedure tegen De Raad Beheer BV aanhangig gemaakt.
De rechtbank Den Haag heeft op 13 februari 2019 vonnis gew ezen, zie
hiervoor.

14-03-2019
9

De Raad Beheer heeft hoger beroep ingesteld. Op korte termijn zal een datum
voor pleidooi w orden bepaald.

11-09-2019
11

17 februari jl. heeft het pleidooi plaatsgevonden.

11-03-2020
13

5.4 Separatistenpositie
Dit is afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken tussen de curator en De
Raad Beheer
B.V.

14-06-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn derden die zich bij de curator hebben gemeld in verband met het
ophalen van hun
eigendommen (bow lingballen, koffiemachine en een horeca-oven). De curator
brengt deze
derden in contact met de verhuurder / de heer Brandjes, nu de
huurovereenkomst in het kader
van de bodemverhuurconstructie is beëindigd en de curator deze zaken niet
beheert.

14-06-2018
6

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

14-06-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie zekerheden en eigendommen derden.

14-06-2018
6

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

14-06-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden w aren per datum faillissement reeds gestaakt.

14-06-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

6.6 Opbrengst
€ 0,00

14-06-2018
6

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-06-2018
6

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

14-06-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is aangeleverd in een goed geordende staat.

14-06-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: 9 februari 2015;
2014: 19 februari 2016;
2015: 26 januari 2017.

14-06-2018
6

De concept jaarrekening is onlangs aangeleverd en de curator zal tot
bestudering hiervan
overgaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering tot volstorting is verjaard.

14-06-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal dit onderzoeken.

14-06-2018
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft - zoals hiervoor vermeld - door De Raad Beheer B.V. voor
datum faillissement gevestigde zekerheden vernietigd, primair op grond van
artikel 42 Fw , subsidiair op grond van artikel 47 Fw . Op korte termijn zal een
gesprek hierover plaatsvinden met De Raad Beheer B.V.
Het gesprek heeft plaatsgevonden, maar tot op heden niet geleid tot een
oplossing. De curator beraadt zich op het nemen van juridische maatregelen.
Curator heeft na een verkregen machtiging van de rechter-commissaris een
dagvaarding
uitgebracht tegen de Raad Beheer B.V. in verband met door de curator
geconstateerde
paulianeuze handelingen. De zaak staat voor conclusie van antw oord op 10
januari 2018.
De Raad Beheer B.V. heeft een conclusie van antw oord ingediend. Op korte

14-06-2018
6

termijn zal
de rechtbank Den Haag overgaan tot datumbepaling van een comparitie van
partijen.
De comparitie van partijen zal plaatsvinden op 11 juli 2018 te 09.30 uur.

Toelichting
Op instigatie van de rechtbank is de comparitie van partijen uitgesteld. De
nieuw e datum w aarop de comparitie zal w orden gehouden is 14 november
2018.

Toelichting
Zie hiervoor. De comparitie van partijen heeft op 14 november 2018
plaatsgevonden.

Toelichting
De rechtbank Den Haag heeft op 13 februari 2019 vonnis gew ezen en voor
recht verklaard dat de pandrechten op de boekvorderingen en de inventaris
van het bow lingcentrum niet tot stand zijn gekomen als gevolg van het
ontbreken van een toereikende volmacht. Tevens is De Raad Beheer
veroordeeld tot het afleggen van rekening en verantw oording voor de verkoop
van de voorraad en de inventaris alsmede tot afdracht van de opbrengst van
de verkochte zaken, vermeerderd met de w ettelijke rente over deze bedragen
vanaf de dag van verkoop. De Raad Beheer is tevens veroordeeld tot het
afleggen van rekening en verantw oording over de opbrengst van de incasso
van debiteuren alsmede tot de afdracht van de opbrengst van de uitgew onnen
debiteuren, te vermeerderen met w ettelijke rente. Tot slot is De Raad
veroordeeld in de proceskosten.

18-09-2018
7

18-12-2018
8

14-03-2019
9

Thans vindt overleg plaats met de advocaat van De Raad Beheer over de
uitvoering van het vonnis.

Toelichting
De Raad is van het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gegaan en heeft
een memorie van grieven ingediend. De curator staat thans voor memorie van
antw oord.

Toelichting
De Raad Beheer heeft hoger beroep ingesteld. Op korte termijn zal een datum
voor pleidooi w orden bepaald.
Ja

14-06-2019
10

11-09-2019
11

11-12-2019
12

Toelichting
Pleidooi zal op 17 februari 2020 plaatsvinden.

Toelichting
Naar verw achting zal arrest w orden gew ezen op 18 mei 2021.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

10-03-2021
17

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor onder "Paulianeus handelen".

14-06-2019
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voeren gerechtelijke procedure tegen De Raad Beheer B.V.

14-06-2018
6

Voeren hoger beroep procedure tegen De Raad.

14-06-2019
10

Op 17 februari jl. heeft het pleidooi plaatsgehad. Arrest is bepaald op 28 april
a.s.

11-03-2020
13

Het gerechtshof heeft op 26 mei 2020 een tussenarrest gew ezen. Het hof
heeft thans overw ogen dat de gezamenlijke schuldeisers zijn als gevolg van
de gevestigde pandrechten zijn benadeeld alsmede dat De Raad Beheer
daarmee boven de andere schuldeisers is bevoordeeld. Het gerechtshof heeft
voorts overw ogen dat op voorhand dient te w orden aangenomen dat sprake is
van samenspanning in de zin van artikel 47 Fw (overleg), e.e.a. behoudens
door De Raad Beheer te leveren tegenbew ijs. De Raad Beheer is door het hof
toegelaten om tegenbew ijs te leveren.

11-06-2020
14

Een op 27 augustus 2020 gepland getuigenverhoor heeft geen doorgang
gevonden w egens ziekte aan de zijde van De Raad Beheer. Het
getuigenverhoor staat thans geagendeerd voor 2 oktober a.s.

11-09-2020
15

De getuigenverhoren hebben plaatsgevonden. Nadien heeft nog een
conclusiew isseling (na getuigenverhoren) plaatsgehad.
De zaak staat thans voor het fourneren van stukken op 22 december a.s.
w aarna de zaak zal w orden verw ezen naar een rolzitting voor het w ijzen van
arrest.

10-12-2020
16

Het gerechtshof Den Haag heeft op 6 april 2021 arrest gew ezen in de zaak
tegen De Raad Beheer. Het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd voor
zover de primaire vordering van de curator w as toegew ezen en heeft,
opnieuw rechtdoende, voor recht verklaar dat de kredietovereenkomsten en
de pandaktes, geregistreerd op 28 oktober 2016, 26 januari 2017 en 31
januari 2017 rechtsgeldig door de curator zijn vernietigd. Voor het overige
heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd en heeft het hof De
Raad Beheer veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. De Raad
Beheer heeft de curator laten w eten te berusten in dit arrest. Om die reden
heeft de curator een bespreking gevoerd met de heer Brandjes van De Raad
Beheer en de heer Van der Zee van BVA teneinde afspraken te maken over
de veiling van de roerende zaken.

10-06-2021
18

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

€ 17.656,35

14-06-2018
6

Toelichting
UW V € 17.656,35
salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 9.836.324,00

14-06-2018
6

Toelichting
Klaarblijkelijk behoorde curanda tot een fiscale eenheid en is deze aanzienlijke
vordering
onlangs op basis van de fiscale eenheid ingediend. De curator onderzoekt
deze vordering
nader.
€ 4.931.464,00

14-06-2019
10

8.3 Pref. vord. UWV
€ 19.461,47

14-06-2018
6

€ 19.684.447,00

14-03-2019
9

Toelichting
€ 4.931.464,00 van Kooi Katw ijk B.V. en € 14.752.983,00 van de fiscale
eenheid VPB FE ratio Beheer W est B.V.
€ 19.461,47

14-06-2019
10

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-06-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

14-06-2018
6

31

10-03-2021
17

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 143.809,73

14-06-2018
6

€ 2.046.476,73

10-03-2021
17

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-06-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenlast.

14-06-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-06-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

14-06-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voeren gerechtelijke procedure tegen De Raad Beheer B.V. De comparitie van
partijen zal plaatsvinden op 11 juli 2018 te 09.30 uur.

14-06-2018
6

Op instigatie van de rechtbank is de comparitie van partijen uitgesteld. De
nieuw e datum w aarop de comparitie zal w orden gehouden is 14 november
2018 (9.30 uur).

18-09-2018
7

De comparitie heeft plaatsgevonden op 14 november 2018.

18-12-2018
8

Na afronding van de procedure zal het faillissement w orden beëindigd.
De uitkomst van de hoger beroep procedure dient te w orden afgew acht.

11-12-2019
12

De hoger beroep procedure is inmiddels afgerond. Verdere afw ikkeling
(verkoop roerende zaken door BVA Auctions) zal op korte termijn
plaatsvinden.

10-06-2021
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de lopende juridische procedure tegen de Raad Beheer B.V.

14-06-2018
6

Naar verw achting zal arrest w orden gew ezen op 28 april 2020.

11-03-2020
13

Het hof had een getuigenverhoor gepland op 6 juli a.s., maar de w ederpartij is
verhinderd op deze datum, zodat een nieuw e datum zal w orden bepaald.

11-06-2020
14

Een op 27 augustus 2020 gepland getuigenverhoor heeft geen doorgang
gevonden w egens ziekte aan de zijde van De Raad Beheer. Het
getuigenverhoor staat thans geagendeerd voor 2 oktober a.s.

11-09-2020
15

Na afronding van de juridische procedure zal op basis daarvan een afw ikkeling
plaatsvinden. Vervolgens zal het faillissement w orden afgew ikkeld.

10.3 Indiening volgend verslag
10-9-2021

10-06-2021
18

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

14-06-2018
6

Bijlagen
Bijlagen

