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Gegevens onderneming
Statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2266 EK) Leidschendam aan de
Tol 8, ingeschreven in de Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 27093257.
De inhoud van de verslagen in de faillissementen van Schouten B.V. en
Schouten Holding B.V. is gelijkluidend. Tevens zullen de kosten en opbrengsten
die voortvloeien uit de afw ikkeling van de faillissementen evenredig over de
beide boedels w orden verdeeld. Dat komt doordat beide gefailleerde
vennootschappen het bouw bedrijf als één gezamenlijke onderneming hebben
gedreven en dat er sprake is van een verregaande mate van juridische en
financiële onderlinge verw evenheid. Een belangrijke oorzaak daarvan ligt in de
w ijziging van de juridische structuur die in eind 2015 heeft plaatsgevonden. De
w erk- en holdingmaatschappij zijn toen ‘omgedraaid’, w aardoor de voormalige
holding (J. Schouten Beheersmaatschappij B.V.) als w erkmaatschappij is gaan
functioneren onder de naam Schouten B.V. De voormalige w erkmaatschappij
(Bouw - en Aannemingsmaatschappij Schouten B.V.) w erd op haar beurt de
holdingmaatschappij en omgedoopt tot Schouten Holding B.V. Volgens de
directie w as de reden hiervan dat de voormalige w erkmaatschappij een slechte
solvabiliteit had w aardoor zij niet voldeed aan de criteria om in aanmerking te
komen voor w erk van grote opdrachtgevers. De balans van de voormalige
holding voldeed daar toen kennelijk nog w el aan. Om grote w erken te kunnen
blijven aannemen heeft men toen op advies van hun accountant besloten om
van de holding de w erkmaatschappij te maken en vice versa.
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De bestaande contracten van Schouten Holding B.V. w erden na de
structuurw ijziging echter niet overgezet op Schouten BV. Hierdoor bleven de
w erknemers in dienst van Schouten Holding B.V. en zijn diverse
bouw projecten, duurovereenkomsten en nutsaansluitingen ten laste van
Schouten Holding B.V. blijven doorlopen, die bij de onderneming behoren die
vanuit de w erkmaatschappij zou dienen te w orden gedreven. Zelfs de
bankrekeningen van Schouten Holding B.V. w erden niet overgezet op Schouten
B.V. Het betalingsverkeer van de onderneming is dus steeds via Schouten
Holding B.V. blijven lopen. Ook bleef Schouten Holding B.V. de handelsnaam
Bouw - en Aannemingsmaatschappij Schouten gebruiken. Hierdoor w as het
voor leveranciers en onderaannemers met w ie na 2015 zaken w erd gedaan
niet altijd duidelijk met w elke vennootschap zij zaken deden. Bij diverse
crediteuren w as enkel het e-mailadres facturen@schoutenbouw .nl bekend.
Hier w erden alle facturen naartoe gezonden. De meeste crediteuren hebben
‘Schouten’ dan ook altijd als één bedrijf gezien. Hierdoor zijn de nodige
misverstanden ontstaan. Zo zijn er zelfs diverse vonnissen gew ezen tegen de
verkeerde vennootschap, omdat de betreffende schuldeisers een andere
vennootschap hebben gedagvaard dan de formele contractspartij.
Verder geldt dat de tw ee vennootschappen een fiscale eenheid vormen voor
de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Tot slot is door Rabobank
U.A. een kredietfaciliteit verstrekt, w aarvoor Schouten Holding B.V. en
Schouten B.V. zich ieder als kredietnemer hoofdelijk hebben verbonden. Ook in
fiscaal en bancair opzicht is er dus sprake van een gezamenlijke
verbondenheid. Zow el Schouten B.V. als Schouten Holding B.V. hebben
onroerende zaken in eigendom, maar ook daarvan kan w orden gesteld dat zij
dienstbaar w aren aan de (gezamenlijk) gedreven onderneming. Dat geldt ook
voor het personeel. Dat w as formeel in dienst van Schouten Holding B.V., maar
w erd ingezet voor de onderneming van en doorbelast aan de
w erkmaatschappij. Schouten Holding B.V. heeft de eigendom van de
bedrijfslocaties w aar (ook) Schouten B.V. gebruik van maakte (kantoren aan
De Tol en het Schietlood). Schouten B.V. bezit enkele parkeerlocaties
(vermoedelijk behorende bij oude projecten). De roerende zaken zijn
geadministreerd als eigendom van Schouten B.V. Overigens heeft Schouten
B.V. in juli 2018 al haar materieel verkocht aan RECO en terug gehuurd (sale
and lease back) en is er sindsdien alleen maar sprake van eigendom van
kantoorinventaris en enkele vervoermiddelen. De door Schouten Holding B.V.
gemaakte kosten w erden (in de jaarrekeningen) administratief doorbelast. Of
dat op correcte en volledige w ijze is gebeurd zal moeten blijken uit nader
onderzoek. De nieuw e bouw projecten zijn vanaf eind 2015 formeel door
Schouten B.V. gecontracteerd. Ten tijde van de faillietverklaring stonden vrijw el
alle projecten op naam van Schouten B.V. en w aren alle w erknemers in dienst
van Schouten Holding B.V. De administratie w erd gezamenlijk gevoerd.

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Het aannemen en uitvoeren van hei-, grond-, bouw -, en
w aterbouw kundige w erken en van herstellings- en onderhoudsw erken, het
exploiteren van aannemersmateriaal en onroerende goederen; uitvoeren van
(bouw kundige)beveiligingsw erkzaamheden onder andere in het kader van het
politie keurmerk veilig w onen”.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 641.353,00

€ -145.232,00

€ 18.385.890,00

2017

€ 1.136.058,00

€ -142.837,00

€ 18.671.485,00

Toelichting financiële gegevens
2018: Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling van het
faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden gedaan;
2019 (t/m 7 oktober): Nog onbekend, voor zover relevant voor de afw ikkeling
van het faillissement zal ter zake nader onderzoek w orden gedaan.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
129
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1

Boedelsaldo
€ 277.106,43

22-11-2019
1

€ 312.662,68

24-02-2020
2

€ 161.792,89

15-05-2020
3

€ 57.270,21

19-05-2020
4

Toelichting
BEDRAG VERSLAG 3 KOMT TE VERVALLEN.
DIT IS HET JUISTE VERSLAG 3!
€ 112.776,68

18-08-2020
5

€ 238.876,48

10-11-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-10-2019

22-11-2019
1

t/m
4-11-2019
van
5-11-2019

24-02-2020
2

t/m
16-2-2020
van
17-2-2020

15-05-2020
3

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

18-08-2020
5

t/m
5-8-2020
van
5-8-2020

10-11-2020
6

t/m
29-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

235 uur 6 min

2

244 uur 54 min

3

80 uur 6 min

4

80 uur 6 min

5

117 uur 0 min

6

50 uur 24 min

totaal

807 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren, kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de afw ikkeling
van de faillissementen van Schouten B.V. en Schouten Holding B.V. zullen met
machtiging van de rechter-commissaris evenredig over de beide boedels
w orden verdeeld.
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Helft van 117,00 (Schouten Holding B.V. en Schouten B.V.)

18-08-2020
5

Helft van 50,40 (alle uren staan in Schouten Holding B.V.)

10-11-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 27 februari
1978. Sinds 2 februari 2002 is C.P. Schouten Beheer B.V. en sinds 17 december
2002 is Hymia B.V. gezamenlijk bevoegd bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De heer C.P. Schouten is op zijn beurt alleen/zelfstandig
bevoegd bestuurder van C.P. Schouten Beheer B.V. en de heer J.P.M.
Disseldorp is alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van Hymia B.V.
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1.2 Lopende procedures
Per datum faillissement w as sprake van een aantal lopende procedures. Deze
procedures zijn ex artikel 29 Faillissementsw et geschorst. In de aankomende
verslagperiode zal een en ander nader inzichtelijk w orden gemaakt.
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1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten.
Inmiddels heeft een inventarisatie plaatsgevonden. De overbodige
verzekeringen zullen w orden beëindigd. Een deel van de verzekeringen w as
reeds door betalingsachterstand voor het uitspreken van het faillissement
beëindigd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Er w as per datum faillissement sprake van een aantal voortdurende
huurovereenkomsten. Tw ee huurovereenkomsten zien op onroerend goed en
tien huurovereenkomsten op roerende zaken.
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De curator heeft de huurovereenkomsten ten aanzien van de panden aan de
Prisma 32 en 34 te Den Haag met w ederzijds goedvinden met de verhuurder
beëindigd. Het pand aan de Prisma 34 te Den Haag w erd door Schouten B.V.
met toestemming van de verhuurder onderverhuurd. De te ontvangen
huurpenningen ter zake deze verhuur bedroegen bij aanvang van het
faillissement € 1.250,00 per maand. Voornoemde huurpenningen vallen op
grond van het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 1987, NJ 1987, 530
(W UH/Onex) in de boedel. Inmiddels is een bedrag ad € 1.250,00 ontvangen
uit hoofde van huur na datum faillissement. De onderhuurovereenkomst loopt
tot 28 januari 2020 en tot en met deze datum zal de onderhuurder de
verschuldigde huur aan de boedel voldoen.
Voorts w as sprake van een aantal huurovereenkomsten ter zake rijplaten,
printers, metselsio’s, toilet accessoires, een frankeermachine, koffieautomaten
en schilderijen. De curator heeft deze huurovereenkomsten met w ederzijds
goedvinden beëindigd en de verhuurders in de gelegenheid gesteld hun
eigendommen retour te nemen. De verhuurder van de schilderijen heeft
afstand gedaan van haar eigendommen.
De onderhuurder is haar betalingsverplichtingen volledig nagekomen en heeft
in totaal een bedrag ad € 3.750,00 incl. btw aan de boedel voldaan. Inmiddels
is het pand aan de verhuurder opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De financiële problemen van de gefailleerde vennootschappen vinden blijkens
opgave van de (middellijk) bestuurders hun oorsprong in de vastgoedcrisis. De
verlieslatende exploitatie zou destijds tot een liquiditeitstekort hebben geleid,
dat kon w orden opgevangen door het uitstel van betaling dat door de fiscus
zou zijn verleend en gedeeltelijk zou zijn gedoogd. In 2017 zou door de fiscus
zijn aangekondigd dat de fiscale schuld volledig diende te w orden afgebouw d.
Een gedeelte daarvan kon w orden ingelost door het aantrekken van
geldleningen. De aflossing zou echter ook tot een forse inperking van het
w erkkapitaal hebben geleid, w aardoor de crediteurendruk zou zijn
toegenomen. Dit leidde volgens de (middellijk) bestuurders tot discussies met
onderaannemers en toeleveranciers, w aardoor w erken vertraging zouden
hebben opgelopen. Door de vertragingen op de w erken zouden de kosten
toegenomen zijn (w aardoor de marges afnamen). Bovendien zouden
bouw termijnen zijn overschreden, w aardoor forse boetes verschuldigd zouden
zijn gew orden. In 2019 verstreek de looptijd van de financieringen die w aren
aangegaan om de belastingschuld af te lossen. Er zou zijn getracht een
gegadigde te vinden voor overname van gronden en
projectontw ikkelingsposities in eigendom van Schouten & De Jong
Projectontw ikkeling B.V. Deze vennootschap is niet economisch of juridisch
verbonden aan de gefailleerde vennootschappen, maar heeft dezelfde
bestuurders en aandeelhouders. Beoogd w erd om door middel van verkoop
van ontw ikkelposities vanuit Schouten & De Jong Projectontw ikkeling B.V.
liquide middelen vrij te maken, zodat deze konden w orden aangew end om het
liquiditeitstekort bij de gefailleerde vennootschappen te financieren. Vanw ege
de steeds nijpender w ordende liquiditeitspositie w as de tijd volgens opgave
van de (middellijk) bestuurders uiteindelijk tekort om tot een verkoop te
kunnen komen en hebben de vennootschappen op 3 oktober 2019 een
verzoek tot surseance van betaling moeten doen. Deze surseances van
betaling w erden op 4 oktober 2019 verleend met bepaling van een
afkoelingsperiode van tw ee maanden. Op 8 oktober 2019 is door de
bew indvoerder verzocht de surseances van betaling van de vennootschappen
overeenkomstig art. 242 Fw . in te trekken onder het gelijktijdig uitspreken van
de faillissementen. De reden hiervan w as dat handhaving van de surseances
van betaling niet langer w enselijk w as en er geen vooruitzicht bestond dat de
vennootschappen na verloop van tijd hun schuldeisers konden bevredigen.
Rabobank U.A. had het krediet opgezegd en er w aren geen liquide middelen,
w aardoor de lopende verplichtingen, w aaronder de lonen van de w erknemers
niet betaald konden w orden. Op dezelfde dag zijn de vennootschappen failliet
verklaard, w ederom met een afkoelingsperiode van tw ee maanden. Uiteraard
zal de curator nog een nader onderzoek instellen naar de achtergronden en
oorzaak van de deconfitures.
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Voornoemd onderzoek zal in de aankomende verslagperiode plaatsvinden.

18-08-2020
5

Voornoemd onderzoek heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden
en de curator heeft de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met zijn
bevindingen. Thans is hij in afw achting van een reactie van de (middellijk)
bestuurders.

10-11-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
125
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
130

22-11-2019
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Toelichting
Circa 130.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-10-2019

125

In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut
W erknemersverzekeringen heeft er een collectieve intake voor de
loongarantieregeling en een personeelsbijeenkomst
plaatsgevonden.

totaal

125

2.4 Werkzaamheden personeel
- Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de
gefailleerde vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UW V;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeelsleden;
- Correspondentie en telefonisch overleg personeelsleden;
- Personeelsbijeenkomst.
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- Overleg en correspondentie met het UW V;
- Correspondentie en telefonisch overleg personeelsleden.

24-02-2020
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- Geen

19-05-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Bedrijfspand aan de Tol 8 te
Leidschendam

€ 900.000,00

€ 1.700.000,00

€ 5.000,00

Bedrijfspand aan het Schietlood 16 te
Den Haag

€ 405.000,00

€ 600.000,00

€ 5.000,00

Zandpad 12 te Maassluis
Parkeerplaatsen (één van de
parkeerplaatsen is verkocht)

€ 1.500,00

W egen
Kleine percelen grond
totaal

€ 1.306.500,00

€ 10.000,00

Toelichting onroerende zaken
Duidelijk is dat de onroerende zaken aan de Tol 8 te Leidschendam, het
Schietlood 16 te Den Haag en de parkeerplaatsen in eigendom toebehoren
aan Schouten Holding B.V. Het Zandpad 12 te Maassluis, de w egen en de
kleine percelen grond behoren in eigendom toe aan Schouten B.V.
De Tol 8 te Leidschendam
(i) Reeds voor het uitspreken van het faillissement w as het pand aan de Tol 8
te Leidschendam met instemming van Rabobank U.A. door de (middellijk)
bestuurders verkocht aan een tw eetal kopers. De koopovereenkomst w as per
datum faillissement door kopers ingeschreven in het Kadaster. De curator is,
na machtiging rechter-commissaris, akkoord gegaan met voornoemde verkoop
van het pand aan de kopers, maar heeft w el een nieuw e koopovereenkomst
opgesteld w aarin geen garanties staan vermeld. Deze onroerende zaak is
belast met een recht van eerste hypotheek ad € 1.700.00,00 te vermeerderen
met 35% rente en kosten ten behoeve van Rabobank U.A.
Voorts is op voornoemde onroerende zaak ten laste van Schouten Holding B.V.
door zes crediteuren beslag gelegd. Het betreft: (i) een conservatoir beslag
ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek B.V. ad € 52.000,00, (ii)
een conservatoir beslag ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek
B.V. ad € 52.000,00, (iii) een executoriaal beslag ten behoeve van Van Meijel
Automatisering B.V., (iv) een executoriaal beslag ten behoeve van HTV Groep
B.V. ad € 3.365,00, (v) een conservatoir beslag ten behoeve van Stedin
Netbeheer B.V. ad € 107.000,00 en (vi) een conservatoir beslag ten behoeve
van Dunea N.V. ad € 117.831,00. Al deze beslagen zijn ex artikel 33
Faillissementsw et van rechtsw ege vervallen.
Inmiddels is de verkoop van het bedrijfspand aan de Tol 8 te Leidschendam
geformaliseerd en heeft levering van het bedrijfspand aan de kopers
plaatsgevonden. Alvorens levering kon plaatsvinden heeft de curator het
bedrijfspand met behulp van een verhuisbedrijf moeten ontruimen, daar deze
in gebruik w as bij Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. Kopers hebben ten
behoeve van deze ontruiming aan de curator een vergoeding betaald ad €
5.000,00 incl. btw .

Schietlood 16 te Den Haag
(ii) Het bedrijfspand aan het Schietlood 16 te Den Haag is met machtiging van
de rechter-commissaris en instemming van de hypotheekhouder verkocht aan
Niersman Vastgoed B.V. Deze onroerende zaak is belast met een recht van
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eerste hypotheek ad
€ 600.00,00 te vermeerderen met 35% rente en
kosten ten behoeve van Rabobank U.A.
Voorts is op voornoemde onroerende zaak ten laste van Schouten Holding B.V.
door zes crediteuren beslag gelegd. Het betreft: (i) een conservatoir beslag
ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek B.V. ad € 52.000,00, (ii)
een conservatoir beslag ten behoeve van Smits Zoetermeer Elektrotechniek
B.V. ad € 52.000,00, (iii) een executoriaal beslag ten behoeve van Van Meijel
Automatisering B.V., (iv) een executoriaal beslag ten behoeve van HTV Groep
B.V. ad € 3.365,00, (v) een conservatoir beslag ten behoeve van Stedin
Netbeheer B.V. ad € 107.000,00 en (vi) een conservatoir beslag ten behoeve
van Dunea N.V. ad € 117.831,00. Al deze beslagen zijn ex artikel 33
Faillissementsw et van rechtsw ege vervallen.
Inmiddels is de verkoop van het bedrijfspand aan het Schietlood 16 te Den
Haag geformaliseerd, doch dient levering van het bedrijfspand aan de koper
nog plaats te vinden. Levering zal op korte termijn plaatsvinden.
Zandpad 12 te Maassluis
Schouten B.V. heeft blijkens het Kadaster een perceel grond van 20m2 in
eigendom w elk perceel grond is belast met een eerste recht van hypotheek ad
€ 272.268 te vermeerderen met 35% aan rente en kosten ten behoeve van
VSB Onroerend Goed Financieringen B.V. en Friesch Hollandsche
Hypotheekbank N.V. Naar voornoemd perceel grond en de mogelijkheden van
verkoop zal nader onderzoek w orden gedaan.
Parkeerplaatsen
Schouten Holding B.V. heeft blijkens het Kadaster een aantal parkeerplaatsen
in eigendom. Deze onroerende zaken zijn niet belast met enige hypotheek.
Naar voornoemde parkeerplaatsen en de mogelijkheden van verkoop zal nader
onderzoek w orden gedaan.
W egen
Schouten B.V. heeft blijkens het Kadaster een aantal w egen in eigendom. Deze
onroerende zaken zijn niet belast met enige hypotheek. Naar voornoemde
w egen en de mogelijkheden van verkoop zal nader onderzoek w orden
gedaan.
Kleine percelen grond
Schouten B.V. heeft blijkens het Kadaster een aantal kleine percelen grond in
eigendom. Deze onroerende zaken zijn niet belast met enige hypotheek. Naar
voornoemde percelen en de mogelijkheden van verkoop zal nader onderzoek
w orden gedaan.

De Tol 8 te Leidschendam:
In de afgelopen verslagperiode heeft de financiële afrekening ter zake het
bedrijfspand aan de Tol 8 te Leidschendam plaatsgevonden. De boedel heeft
van de notaris een bedrag ad € 6.050,00 incl. btw ontvangen aan
boedelbijdrage en een bedrag ad € 5.000,00 incl. btw aan
onkostenvergoeding. Voorts heeft er een verrekening van de zakelijke lasten
plaatsgevonden op basis w aarvan een bedrag ad € 428,05 aan de boedel is
toegekomen en heeft de curator ex artikel 138 lid 3 W aterschapsw et
aanspraak gemaakt op een bedrag ad
€ 199,60 ten behoeve van het
W aterschap.
Schietlood 16 te Den Haag:
In de afgelopen verslagperiode heeft de levering van het pand aan het
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Schietlood 16 te Den Haag plaatsgevonden en heeft een financiële afrekening
plaatsgevonden. De boedel heeft van de notaris een bedrag ad € 6.050,00
incl. btw ontvangen aan boedelbijdrage. Voorts heeft er een verrekening van
de zakelijke lasten plaatsgevonden op basis w aarvan een bedrag ad € 129,67
aan de boedel is toegekomen en heeft de curator ex artikel 138 lid 3
W aterschapsw et aanspraak gemaakt op een bedrag ad € 139,31 ten behoeve
van het W aterschap.
Zandpad 12 te Maassluis:
In de afgelopen verslagperiode is een start gemaakt met voornoemd
onderzoek en is de notaris verzocht nader onderzoek te doen. Het perceel
grond is w aarschijnlijk aan te merken als snippergroen en het vermoeden
bestaat dat het de bedoeling w as dat dit perceel na realisering van het
bouw complex terug geleverd had moeten w orden aan de Gemeente, maar een
en ander per abuis nimmer heeft plaatsgevonden. In de aankomende
verslagperiode zal contact w orden opgenomen met de Gemeente.
Parkeerplaatsen:
In de afgelopen verslagperiode is onderzoek verricht naar deze
parkeerplaatsen. Het blijken parkeerplaatsen te zijn die bij een nieuw bouw
appartementencomplex horen en destijds bij de verkoop van de
appartementen niet verkocht zijn. Inmiddels heeft zich een derde bij de curator
gemeld die mogelijk interesse heeft in de koop van de parkeerplaatsen. In de
aankomende verslagperiode zal bezien w orden of de parkeerplaatsen verkocht
kunnen w orden.
W egen:
In de afgelopen verslagperiode is een start gemaakt met voornoemd
onderzoek en is de notaris verzocht nader onderzoek te doen. Het betreffen
openbare w egen met aan w eerszijde van de w eg openbare parkeerplaatsen.
Het vermoeden bestaat dat het de bedoeling w as dat dit perceel na realisering
van het bouw complex terug geleverd had moeten w orden aan de Gemeente,
maar een en ander per abuis nimmer heeft plaatsgevonden. In de
aankomende verslagperiode zal contact w orden opgenomen met de
Gemeente.
Kleine percelen grond:
In de afgelopen verslagperiode is een start gemaakt met voornoemd
onderzoek en is de notaris verzocht nader onderzoek te doen. De percelen
grond zijn w aarschijnlijk aan te merken als snippergroen en het vermoeden
bestaat dat het de bedoeling w as dat deze percelen na realisering van het
bouw complex terug geleverd hadden moeten w orden aan de Gemeente, maar
een en ander per abuis nimmer heeft plaatsgevonden. In de aankomende
verslagperiode zal contact w orden opgenomen met de Gemeente.
Mbt Zandpand 12 te Maasluis:
Voornoemd contact heeft nog niet plaatsgevonden, daar eerst de juiste
contactpersoon binnen de Gemeente moet w orden gevonden. Dit traject zal in
de aankomende verslagperiode w orden voortgezet.
Mbt Parkeerplaatsen:
In de afgelopen verslagperiode heeft veelvuldig contact plaatsgevonden met
de voorzitter van de VVE van het appartementencomplex w aar de
parkeerplaatsen bij horen. Voorts heeft er een w aardebepaling van de
parkeerplaatsen plaatsgevonden. Thans ben ik aan het bezien of de
parkeerplaatsen verkocht kunnen w orden. Daartoe is een voorstel gedaan aan
de voorzitter van de VVE. Dit traject zal in de aankomende verslagperiode
w orden voortgezet.
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Mbt W egen:
Voornoemd contact heeft nog niet plaatsgevonden, daar eerst de juiste
contactpersoon binnen de Gemeente moet w orden gevonden. Dit traject zal in
de aankomende verslagperiode w orden voortgezet.
Mbt Kleine percelen grond:
Voornoemd contact heeft nog niet plaatsgevonden, daar eerst de juiste
contactpersoon binnen de Gemeente moet w orden gevonden. Dit traject zal in
de aankomende verslagperiode w orden voortgezet.
Mbt Zandpad 12 te Maassluis:
In de afgelopen verslagperiode is contact gelegd met de Gemeente. De curator
is thans in afw achting van een reactie.
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Mbt Parkeerplaatsen:
In de afgelopen verslagperiode is er één parkeerplaats verkocht aan een
bew oner van het appartementencomplex voor een bedrag ad € 1.500,00 k.k.
Levering van de parkeerplaats heeft inmiddels plaatsgevonden. De overige
bew oners hebben aangegeven geen interesse te hebben. Thans w ordt bezien
aan w ie de overige partkeerplaatsen verkocht kunnen w orden.
Mbt W egen:
In de afgelopen verslagperiode is contact gelegd met de Gemeente. De curator
is thans in afw achting van een reactie.
Mbt Kleine percelen grond:
In de afgelopen verslagperiode is contact gelegd met de Gemeente. De curator
is thans in afw achting van een reactie.

Mbt tot Zandpad 12 te Maassluis:
Ondanks diverse herinneringen is de curator thans nog immer in afw achting
van een reactie van de Gemeente.
Mbt Parkeerplaatsen:
In de afgelopen verslagperiode is informatie verkregen omtrent een partij die
mogelijk interesse kan hebben in aankoop van de overige negen
parkeerplaatsen. In de aankomende verslagperiode zal contact w orden
gezocht met deze partij om te bezien of zij daadw erkelijk interesse heeft.
Mbt W egen:
Ondanks diverse herinneringen is de curator thans nog immer in afw achting
van een reactie van de Gemeente.
Mbt Kleine percelen grond:
Ondanks diverse herinneringen is de curator thans nog immer in afw achting
van een reactie van de Gemeente.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek kadaster;
- Onderzoek verkoop pand aan de Tol 8 te Leidschendam in het kader van
Vormerkung;
- Opstellen koopovereenkomsten;
- Aanpassen leveringsakte de Tol 8 te Leidschendam;
- Correspondentie kopers;
- Correspondentie notaris;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Onderzoek onroerende zaken en de mogelijkheden van verkoop daarvan.
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-

Financiële afrekening verkoop pand aan de Tol 8 te Leidschendam;
Financiële afrekening verkoop pand aan het Schietlood 16 te Den Haag;
Correspondentie notaris
Onderzoek onroerende zaken en de mogelijkheden van verkoop daarvan.
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- Correspondentie en overleg makelaar;
- Onderzoek onroerende zaken en de mogelijkheden van verkoop daarvan.
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- Correspondentie en overleg Gemeente;
- Verkoop en levering parkeerplaats;
- Onderzoek mogelijkheden verkoop restant parkeerplaats.
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- Correspondentie en overleg Gemeente;
- Onderzoek mogelijkheden verkoop resterende parkeerplaatsen.
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3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

2 voertuigen

€ 7.500,00

€ 5.000,00

aanhangw agen

€ 2.000,00

€ 5.000,00

10 voertuigen w aarvan er thans 1 onderhands is
verkocht en 9 verkocht zullen w orden middels
een internetveiling.

€ 28.460,00

€ 2.225,92

Overig materieel en (hand)gereedschap op de
projecten Molenpad, Eilandrijk,
Voorburgskw artier, Plaspoelkade, Landrijk 2,
Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen,
Van Polanenpark en Allemansge

€ 13.000,00

€ 5.000,00

Overig materieel en (hand)gereedschap op de
overige projecten
Kantoor- en bedrijfsmiddelen in het pand
Schietlood 16 te Den Haag

€ 25.000,00

Deel kantoorinventaris in het pand aan de Tol 8
te Leidschendam

€ 4.870,00

Deel kantoorinventaris in het pand aan de Tol 8
te Leidschendam

€ 5.267,59

Deel kantoorinventaris in het pand aan de Tol 8
te Leidschendam

€ 1.210,00

Roerende zaken op opslagterrein
totaal

€ 87.307,59

€ 17.225,92

Toelichting bedrijfsmiddelen
Schouten B.V. heeft per datum faillissement een beperkte hoeveelheid
bedrijfsmiddelen in eigendom bestaande uit kantoorinventaris,
bedrijfsmiddelen, tw aalf personenvoertuigen, één aanhangw agen en overig
materieel en (hand)gereedschap. In opdracht van Rabobank U.A. zijn deze
bedrijfsmiddelen door het NTAB getaxeerd. In de afgelopen verslagperiode zijn
tw ee voertuigen, een aanhangw agen, het overig materieel en
(hand)gereedschap op de projecten Molenpad, Eilandrijk, Voorburgskw artier,
Plaspoelkade, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van
Polanenpark en Allemansgeest en de kantoor- en bedrijfsmiddelen in het pand
aan het Schietlood 16 te Den Haag met instemming van de pandhouder en met
machtiging van de rechter-commissaris verkocht aan de partij die een doorstart
heeft gemaakt met Schouten B.V. en Schouten Holding B.V., zijnde Bouw bedrijf
Niersman B.V. Met Rabobank U.A. is gezamenlijk met de verkoop van het pand
aan de Schietlood 16 te Den Haag een boedelbijdrage afgesproken van €
5.000,00 excl. btw .
Voorts is in de afgelopen verslagperiode een deel van de kantoorinventaris
aanw ezig in de Tol 8 te Leidschendam met machtiging van de rechtercommissaris en instemming van de pandhouder voor een bedrag ad € 5.000,00
excl. btw verkocht en geleverd aan de nieuw e huurder van het pand.
De opbrengst van de kantoorinventaris in het pand aan de Schietlood 16 te
Den Haag en de Tol 8 te Leidschendam komt ex artikel 57 lid 3 Fw toe aan de
boedel. In de aankomende verslagperiode zal met Rabobank U.A. financieel
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w orden afgerekend ter zake de verkoop van de tw ee voertuigen, een
aanhangw agen, de bedrijfsmiddelen aanw ezig in het pand aan het Schietlood
16 te Den Haag en het overig materieel en (hand)gereedschap op de projecten
Molenpad, Eilandrijk, Voorburgskw artier, Plaspoelkade, Landrijk 2, Landrijk 4,
Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansgeest.
Thans w ordt bezien op w elke w ijze de restant kantoorinventaris, de restant
voertuigen en het overig materieel en (hand)gereedschap op de overige
projecten verkocht moet gaan w orden. Mogelijk zal een en ander middels een
internetveiling plaatsvinden.

De Tol 8 te Leidschendam:
Nog voor de formalisering van de koopovereenkomst is gebleken dat een
derde op tw ee van de door de nieuw e huurder over te nemen roerende zaken
een rechtsgeldige eigendomsaanspraak kon maken, zodat een prijsaanpassing
heeft plaatsgevonden en de roerende zaken uiteindelijk zijn verkocht voor een
bedrag ad € 4.870,00 incl. btw . Voornoemd bedrag is ontvangen op de
boedelrekening.
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Voorts heeft in de afgelopen verslagperiode een verkoop van een aantal
bureaus, kasten en bureaustoelen plaatsgevonden aan één van de (middellijk)
bestuurders voor een bedrag ad € 1.210,00 incl. btw nu dit een zeer goede
bieding w as gelet op de getaxeerde w aardes. Voornoemd bedrag is
ontvangen op de boedelrekening.
Inmiddels is één van de 10 voertuigen onderhands verkocht aan een
garagebedrijf nu dit voertuig total-loss is en reeds bij dit garagebedrijf w as
gestald. Het voertuig is met instemming van de pandhouder verkocht voor een
bedrag ad € 605,00 btw verlegd.
Schietlood 16 te Den Haag, de Tol 8 te Leidschendam en de projecten
Molenpad, Eilandrijk, Voorburgskw artier, Plaspoelkade, Landrijk 2, Landrijk 4,
Landrijk 5, Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansgeest:
De financiële afrekening met de pandhouder zal in de aankomende
verslagperiode plaatsvinden.
Overige projecten:
In de afgelopen verslagperiode is in overleg met de pandhouder besloten het
restant van de kantoorinventaris, de restant 9 voertuigen en het overig
materieel en (hand)gereedschap op de overige projecten te verkopen middels
een internetveiling bij BVA. De kantoorinventaris is inmiddels verkocht, hetgeen
heeft geresulteerd in een netto-opbrengst ad € 5.267,59. De restant
voertuigen, het overig materieel en (hand)gereedschap alsmede enkele
leasevoertuigen zullen middels een afzonderlijke internetveiling w orden
verkocht die op korte termijn zal plaatsvinden.

Mbt kantoorinventaris Schietlood 16 Den Haag:
De financiële afrekening met de pandhouder zal in de aankomende
verslagperiode plaatsvinden.
Mbt eigendomsvoertuigen en leasevoertuigen:
Inmiddels zijn 9 eigendomsvoertuigen, het overig materieel en
(hand)gereedschap alsmede 4 leasevoertuigen middels een internetveiling bij
BVA verkocht. Met BVA heeft in de afgelopen verslagperiode een financiële
afrekening plaatsgevonden ten aanzien van de voertuigen, maar nog niet ten
aanzien van het overig materieel en het (hand)gereedschap. De

19-05-2020
4

leasevoertuigen zijn verkocht voor een bedrag ad € 58.232,98 incl. btw en BPM
en de eigendomsvoertuigen voor een bedrag ad € 27.855,00 excl. btw . De
veilingkosten bedroegen een bedrag ad € 4.667,88 inclusief btw . Rabobank
U.A. c.q. Rabo Lease heeft een bedrag ad € 2.225,92 incl. btw aan
boedelbijdrage betaald voor de door de curator verrichtte diensten. Ten
aanzien van de voertuigen heeft een financiële afrekening met de pandhouder
plaatsgevonden.
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat op het opslagterrein nog een
grote hoeveelheid roerende zaken staan. Reco claimt op een deel van deze
roerende zaken een eigendomsaanspraak te kunnen maken. Een en ander
w ordt thans onderzocht en ter zake vindt contact plaats met de advocaat van
Reco. Nadat duidelijk is w at eigendom is van de gefailleerde vennootschappen
zal een en ander w orden verkocht middels een internetveiling.
Een derde heeft zich op het standpunt gesteld dat een deel van de
bedrijfsmiddelen in het pand aan het Schietlood 16 te Den Haag haar
eigendom is. Om die reden heeft nog geen financiële afw ikkeling
plaatsgevonden met Rabobank U.A. Er vindt thans een onderzoek plaats naar
deze eigendomsaanspraak.
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Voornoemde eigendomsclaim is beoordeeld en afgew ikkeld. Reco heeft een
aantal roerende zaken w aaronder containers en keten opgehaald. De
resterende hoeveelheid roerende zaken is middels een internetveiling door
BVA verkocht. Er is nog geen afrekening van BVA ontvangen. Eerst nadat deze
is ontvangen zal de opbrengst inzichtelijk w orden gemaakt en financieel
w orden afgerekend met de pandhouder.
Mbt Schietlood 16 te Den Haag:
Voornoemde eigendomsaanspraak is in de afgelopen verslagperiode
rechtsgeldig bevonden en afgew ikkeld. De betreffende derde heeft de
betreffende machines opgehaald en de hiervoor door de doorstarter
betaalde koopprijs is terugbetaald. Thans resteert enkel nog de financiële
afw ikkeling met de Rabobank U.A.
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Mbt eigendomsclaim:
De afrekening van BVA is inmiddels ontvangen. Thans dient enkel nog
financieel afgerekend te w orden met de pandhouder.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementsw et de
belangen van de Ontvanger behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Inventarisatie eigendommen Schouten B.V. en Schouten Holding B.V.;
- Correspondentie kopers;
- Correspondentie pandhouder;
- Opstellen activaovereenkomsten;
- Overleg NTAB;
- Correspondentie rechter-commissaris.
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- Overleg NTAB en BVA.

24-02-2020
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- Overleg NTAB en BVA;
- Financiële afrekening BVA;
- Verkoop roerende zaken opslagterrein.
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- Financiële afrekening BVA;
- Afw ikkeling eigendomsclaim Reco;
- Begeleiding internetveiling.
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- Financiële afrekening BVA;
- Afw ikkeling eigendomsaanspraak;
- Financiële afrekening pandhouder.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraden: zie onder punt 3.3
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De eventuele op de w erken nog liggende voorraad is verkocht aan Bouw bedrijf
Niersman B.V. voor zover deze eigendom is van de gefailleerde
vennootschappen (zie punt 3.3).
Mogelijk w as nog sprake van onderhanden w erk. Nu de curator de
aannemingsovereenkomsten met de kopers niet gestand heeft kunnen doen
en het onderhanden w erk is verpand aan Rabobank U.A. is geen sprake van
enig boedelbelang ter zake het uit factureren van het onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderzoek aanw ezigheid voorraden;
- Overleg NTAB;
- Overleg pandhouder;
- Correspondentie koper.

22-11-2019
1

- Geen.

24-02-2020
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- Geen.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Projectinformatie project Den Hoven

€ 5.000,00

Restant batig saldo G-rekening

€ 5.454,29

Vergoeding Stedin stroomstoring
totaal

Boedelbijdrage

€ 395,00
€ 10.849,29

€ 0,00

Toelichting andere activa
In de afgelopen periode heeft de curator de resterende projectinformatie die
niet aan Bouw bedrijf Niersman B.V. is verkocht eveneens proberen te verkopen
aan andere gegadigden. Dit is helaas niet gelukt. Daarop heeft W oningborg
echter aangegeven zelf interesse te hebben in de projectinformatie van het
project Den Hoven, zodat zij daarmee zelf een nieuw e aannemer kan zoeken
voor het afbouw en van de w oningen. Het project heeft een beperkte omvang
nu het slechts 5 w oningen betreft. Met machtiging van de rechter-commissaris
is voornoemde projectinformatie verkocht aan W oningborg voor een bedrag ad
€ 5.000,00 excl. btw .
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Voornoemd bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening en komt
volledig toe aan de boedel.

24-02-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de Belastingdienst het saldo van de Grekening uitgew onnen. Na uitw inning resteerde een bedrag ad
€
5.454,29, hetgeen de Belastingdienst aan de boedel heeft voldaan.
Van Stedin is een vergoeding ad € 395,00 ontvangen w egens een
stroomstoring. Voornoemd bedrag komt toe aan de boedel.

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
-

Onderzoek mogelijkheden verkoop resterende projectinformatie;
Correspondentie en overleg gegadigden;
Overleg en correspondentie W oningborg;
Correspondentie rechter-commissaris;
Vastleggen gemaakte afspraken W oningborg.
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- Correspondentie Belastingdienst;
- Correspondentie Stedin.

24-02-2020
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- Geen.

19-05-2020
4

Geen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren Schouten B.V.

€ 2.330.478,45

Debiteuren Schouten Holding B.V.
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 68.675,00
€ 2.399.153,45

Toelichting debiteuren
De vordering van Schouten Holding B.V. ad 68.675,00 betreft een vordering op
Schouten B.V. en is vanw ege het faillissement derhalve oninbaar. Rabobank
U.A. heeft als pandhouder aangegeven de incasso van de vorderingen van
Schouten B.V. op derden zelf ter hand te nemen met inschakeling van Mirus.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso door
Mirus gemonitord. Deze monitoring zal in de aankomende verslagperiode
w orden voortgezet en Mirus zal w orden verzocht inzichtelijk te maken w elk
bedrag zij van debiteuren heeft kunnen incasseren.
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Met toestemming van de curator is er met één debiteur een minnelijke regeling
getroffen. In de aankomende verslagperiode zal Mirus inzichtelijk maken w elke
bedragen zij van debiteuren heeft kunnen incasseren. Voorts heeft er met
W oningborg correspondentie plaatsgevonden over verrekeningen.
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Van Mirus is nog geen inzicht verkregen in de afw ikkeling van de
debiteurenincasso. W el is bekend dat deze zeer moeizaam verloopt. In de
aankomende verslagperiode zal er bij Mirus aangedrongen w orden op de
verschaffing van een overzicht.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een tussentijdse update
inclusief het gevraagde overzicht ontvangen van Mirus. Tot op heden is er
door Mirus een bedrag ad € 72.000,00 van debiteuren geïncasseerd. Dit
bedrag komt volledig toe aan de pandhouder. Gelet op het moeizame verloop
van de debiteurenincasso en de hoogte van de vordering van de pandhouder
is geen belang voor de boedel te verw achten. Mirus verw achtte ten tijde van
de tussentijdse update nog enkele maanden nodig te hebben voor het
afronden van de debiteurenincasso. In de aankomende verslagperiode zal de
curator de debiteurenincasso derhalve blijven monitoren.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Bestuderen lijst met openstaande vorderingen op derden;
- Overleg Rabobank U.A. en Mirus;
- Monitoren debiteurenincasso.
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- Bestuderen lijst met openstaande vorderingen op derden;
- Overleg Mirus en W oningborg;
- Monitoren debiteurenincasso.

24-02-2020
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- Correspondentie Mirus en W oningborg;
- Monitoren debiteurenincasso.

19-05-2020
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- Correspondentie Mirus en W oningborg;
- Monitoren debiteurenincasso.
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- Correspondentie Mirus en W oningborg;
- Monitoren debiteurenincasso.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 6.304.728,20
Toelichting vordering van bank(en)
Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. bankieren bij Coöperatieve Rabobank
U.A. Per datum faillissement heeft Rabobank U.A. een bedrag ad €
6.304.728,20 + p.m. hoofdelijk van Schouten Holding B.V. en Schouten B.V. te
vorderen.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Per datum faillissement duurden er op naam van Schouten Holding B.V. en/of
Schouten B.V. in totaal veertig leaseovereenkomsten voort ten aanzien van
voertuigen. Van deze leaseovereenkomsten is sprake van 19 financial
leaseovereenkomsten met De Lage Landen Financial Services B.V. w aarbij
sprake is van een w ederzijdse zekerhedenregeling met Rabobank U.A., één
financial leaseovereenkomst met Volksw agen Bank GmbH h.o.d.n. Volksw agen
Bank en één financial leaseovereenkomst met BMW Financial Services B.V.
Daarnaast is sprake van 18 operational leaseovereenkomsten met W ittebrug
Lease B.V. en één operational leaseovereenkomst met Athlon Car Lease
Nederland B.V.
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De leasemaatschappijen zijn op de hoogte gesteld van de faillissementen. De
operational leasemaatschappijen zijn uitgenodigd hun eigendommen te komen
ophalen. Inmiddels zijn al deze voertuigen geretourneerd. Ten aanzien van de
financial leaseovereenkomsten w ordt nader onderzoek gedaan naar de vraag
bij w ie de eigendom van de voertuigen ligt. Nadat dit in kaart is gebracht zal
w orden bezien of de voertuigen zijn verpand en of verkoop door de boedel in
de rede ligt.

Onderzoek heeft uitgew ezen dat de voertuigen eigendom zijn van Schouten
B.V. of Schouten Holding B.V., doch zijn belast met een rechtsgeldig
eigendomsvoorbehoud van De Lage Landen Financial Services B.V. (thans:
Rabo Lease) en een rechtsgeldig eerste pandrecht van Rabobank U.A. Met
instemming van de leasemaatschappij en Rabobank U.A. alsmede machtiging
van de rechter-commissaris zijn 12 voertuigen verkocht aan Bouw bedrijf
Niersman B.V. voor een bedrag ad € 175.000,00 incl. btw , drie voertuigen aan
een voormalig w erknemer ad € 51.500,00 incl. btw , heeft ter zake één voertuig
contract overneming plaatsgevonden door een aan de gefailleerde
vennootschappen gelieerde vennootschap en zullen 4 voertuigen middels een
internetveiling w orden verkocht. De financial leaseovereenkomst met
Volksw agen Bank GmbH h.o.d.n. Volksw agen Bank en de financial
leaseovereenkomst met BMW Financial Services B.V. zijn overgenomen door
een aan de gefailleerde vennootschappen gelieerde vennootschap. De
verkoop van de voertuigen middels een internetveiling door BVA dient nog
plaats te vinden, doch is al w el opgestart.

24-02-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft een financiële afrekening
plaatsgevonden ten aanzien van de verkoop van de leasevoertuigen en
eigendomsvoertuigen. Een aantal voertuigen zijn middels een internetveiling
verkocht en een aantal onderhands aan derden. Uit hoofde van de
internetveiling is rekening houdend met de kosten en boedelbijdrage netto
een bedrag ad € 79.194,18 aan Rabobank U.A. c.q. Rabo Lease toegekomen.
Ten aanzien van de onderhandse verkoop aan derden van de leasevoertuigen
is rekening houdend met de te betalen kosten en boedelbijdrage een bedrag
ad € 209.444,68 aan Rabo Lease toegekomen. Ten aanzien van de
onderhandse verkoop aan derden van eigendomsvoertuigen is rekening
houdend met de te betalen kosten en boedelbijdrage een bedrag ad €
8.963,50 Rabobank U.A. toegekomen.

19-05-2020
4

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank U.A. heeft de bedrijfsactiviteiten van Schouten B.V. en Schouten
Holding B.V. gefinancierd en uit dien hoofde, per faillissementsdatum, een
bedrag van € 6.304.728,20 + p.m. van de Schouten B.V. en Schouten Holding
B.V. te vorderen. Tussen Rabobank W estland U.A. en De Lage Landen Financial
Services B.V. zou sprake van een w ederzijdse zekerhedenregeling.

22-11-2019
1

Rabobank U.A. stelt een eerste recht van hypotheek te hebben verkregen op
het pand aan de Tol 8 te Leidschendam en het pand aan de Schietlood 16 te
Den Haag. Deze hypotheekrechten zijn rechtsgeldig bevonden. Voorts stelt
Rabobank U.A. een eerste pandrecht te hebben verkregen op de huidige en
toekomstige inventaris, machines, voorraden, transportmiddelen, vorderingen
op derden en de huidige vorderingen op de aandeelhouders van Schouten
Holding B.V. en Schouten B.V. alsmede op alle rechten en vorderingen die
voortvloeien uit de huidige en toekomstige aannemingsovereenkomsten van
Schouten Holding B.V. De rechtsgeldigheid van de vermeende pandrechten van
Rabobank U.A. dienen nog onderzocht te w orden.
Naast deze zekerheidsrechten geldt voor het bedrag ad € 6.304.728,20
hoofdelijke aansprakelijkheid van Schouten & de Jong Holding B.V., Schouten &
de Jong Projectontw ikkeling B.V., Schouten Projecten B.V.,
Ontw ikkelingsmaatschappij De Zijde I B.V., Ontw ikkelingsmaatschappij de Zijde
II B.V., Ontw ikkelingsmaatschappij de Zijde III B.V., De Zijde IV B.V., De Zijde V
B.V., De Zijde VI B.V., CP Schouten Beheer B.V., Esmaran B.V. en Hymia B.V.
Voor een deel van de vordering is voorts sprake van hoofdelijke
aansprakelijkheid van C.A.M. de Jong Beheer B.V. Door derden zijn voor de
vordering van Rabobank U.A. op Schouten B.V. en Schouten Holding B.V.
eveneens (vermeende) zekerheden verstrekt, zijnde een eerste recht van
hypotheek op het pand aan de Stompw ijksew eg 15A te Leidschendam van
Esmaran B.V., een tw eede recht van hypotheek op het pand aan de
Stompw ijksew eg 15A te Leidschendam van Esmaran B.V., een eerste
pandrecht op de huidige en toekomstige inventaris, machines,
transportmiddelen en vorderingen op derden van Esmaran B.V., een eerste
pandrecht op de huidige en toekomstige vorderingen op derden van C.P.
Schouten Beheer B.V., C.A.M. de Jong Beheer B.V. en Hymia B.V. en een eerste
pandrecht op de aandelen op naam van Schouten Holding B.V. van C.P.
Schouten Beheer B.V., C.A.M. de Jong Beheer B.V. en Hymia B.V. Voorts zou
sprake zijn van een verstrekte borgstelling door de heer C.A.M. de Jong, de
heer C.P. Schouten en de heer J.P.M. Disseldorp, ieder voor een bedrag ad €
100.000,00.

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

22-11-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich een aantal crediteuren gemeld die een beroep op een
eigendomsvoorbehoud hebben gedaan. Thans w orden deze
eigendomsaanspraken inhoudelijk beoordeeld en afgew ikkeld.

22-11-2019
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de eigendomsaanspraken van derden
inhoudelijk beoordeeld en afgew ikkeld. De derden van w ie de
eigendomsaanspraken rechtsgeldig zijn bevonden en w aarvan de zaken nog
aanw ezig w aren zijn in de gelegenheid gesteld hun eigendommen op te halen.
Een aantal derden heeft afstand gedaan van hun eigendomsaanspraken.

24-02-2020
2

Gebleken is dat op het terrein aan de Stompw ijksew eg 15a te Leidschendam
nog een grote hoeveelheid roerende zaken staan. Ten aanzien van een deel
van deze zaken claimt Reco eigenaar te zijn. Thans w ordt een en ander
onderzocht.

19-05-2020
4

Voornoemde eigendomsclaim is beoordeeld en afgew ikkeld. Reco heeft een
deel van de door haar geclaimde roerende zaken opgehaald w aaronder
containers en keten. Voorts heeft zij de eigendom geclaimd van een aantal
machines die op het Schietlood 16 te Den Haag staan en reeds w aren verkocht
aan de doorstarter. Thans vindt onderzoek plaats naar de rechtsgeldigheid
van deze eigendomsclaim.

18-08-2020
5

Voornoemde eigendomsaanspraak is in de afgelopen verslagperiode
rechtsgeldig bevonden en afgew ikkeld. Reco heeft de betreffende machines
opgehaald en de hiervoor door de doorstarter betaalde koopprijs is
terugbetaald. Thans resteert enkel nog de financiële afw ikkeling met de
Rabobank U.A.

10-11-2020
6

5.6 Retentierechten
Door één partij, zijnde Spindler Installatietechniek B.V., w erd op de
verschillende bouw projecten van de gefailleerde vennootschappen een
retentierecht gepretendeerd. De rechtsgeldigheid van het gepretendeerde
retentierecht is door de curator onderzocht en niet rechtsgeldig bevonden daar
er geen sprake w as van feitelijke macht. De retentor is zulks schriftelijk
medegedeeld. Subsidiair heeft de curator ex artikel 60 lid 2 Fw met machtiging
van de rechter-commissaris het (vermeende) retentierecht doorbroken en de
op de bouw projecten liggende zaken opgeëist. Spindler Installatietechniek B.V.
heeft zich hierbij niet w illen neerleggen. Teneinde medew erking van Spindler
Installatietechniek B.V. aan vrijgave van de bouw projecten aan de curator af te
dw ingen is de curator met machtiging van de rechter-commissaris een kort
geding gestart. Bij vonnis van 24 oktober 2019 is de curator door de
Voorzieningenrechter in het gelijk gesteld en heeft hij geoordeeld dat Spindler
Installatietechniek B.V. geen rechtsgeldig retentierecht toekomt. Spindler
Installatietechniek B.V. heeft zich hierbij neergelegd en de bouw projecten aan
de curator vrijgegeven.

22-11-2019
1

Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich bij het vonnis van de
Voorzieningenrechter neergelegd en de bouw projecten vrijgegeven aan de
curator.

24-02-2020
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

22-11-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator heeft ter zake afspraken gemaakt met de (vermeend) pandhouder.
Zie punt 3.

€ 19.963,44

22-11-2019
1

19-05-2020
4

Toelichting
Rabobank U.A. c.q. Rabo Lease hebben ten aanzien van de verkoop van de
eigendomsvoertuigen en leasevoertuigen in totaal een boedelbijdrage ad €
19.963,44 incl. btw voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
-

Correspondentie Rabobank U.A.;
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten;
Afw ikkeling eigendomsvoorbehouden;
Kort geding i.v.m. retentierecht;
Bespreking en correspondentie retentor.
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten.

22-11-2019
1

24-02-2020
2

- Financiële afrekening Rabobank U.A. en Rabo Lease;
- Overleg en correspondentie advocaat Reco;
- Bezoek opslagterrein i.v.m. aanw ezigheid roerende zaken.

19-05-2020
4

- Financiële afrekening Rabobank U.A. en Rabo Lease;
- Overleg en correspondentie advocaat Reco;
- Afw ikkeling eigendomsclaim Reco.

18-08-2020
5

- Financiële afrekening Rabobank U.A. en Rabo Lease;
- Overleg en correspondentie advocaat Reco;
- Afw ikkeling eigendomsclaim Reco.

10-11-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de bedrijfsactiviteiten niet kunnen voortzetten. Door
verschillende partijen, o.a. onderaannemers en kopers, zijn de curator ex
artikel 37 Faillissementsw et termijnen gesteld tot nakoming van de
overeenkomsten. Na onderzoek en verkregen machtiging van de rechtcommissaris heeft de curator besloten geen overeenkomsten gestand te doen.
Voortzetting van de activiteiten bleek niet mogelijk.

22-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

22-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Correspondentie derden;
- Machtiging rechter-commissaris;
- Onderzoek of voortzetting in het belang van de boedel is.

22-11-2019
1

Geen.

24-02-2020
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke
verkoop om tot een voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te komen. Daartoe
is een informatiememorandum aan diverse mogelijk geïnteresseerde partijen
verstuurd. Naar aanleiding van dit informatiememorandum hebben een aantal
partijen aangegeven mogelijk interesse te hebben in het realiseren van een
doorstart c.q. in de projectinformatie ten aanzien van de bouw projecten. Na
ondertekening van geheimhoudingsverklaringen hebben er besprekingen met
een deel van deze partijen plaatsgevonden en is een beveiligd bidbook
toegezonden. De curator heeft hierop vier biedingen mogen ontvangen.
Tegelijkertijd hebben er besprekingen plaatsgevonden met W oningborg.
Nagenoeg alle lopende bouw projecten betroffen projectmatige nieuw bouw van
(eensgezins)w oningen c.q. appartementen die onder de W oningborg Garantieen w aarborgregeling Nieuw bouw 2016 (hierna: “W oningborg”) vielen. Kort
gezegd biedt W oningborg zekerheid op afbouw van de w oning in geval van
een faillissement van een aannemer. De kopers hebben bij aanvang van de
regeling W oningborg gevolmachtigd namens hen op te treden. In geval van
faillissement van de aannemer verzoekt W oningborg de curator of hij de
aannemingsovereenkomsten gestand doet. Indien de curator de
overeenkomsten vervolgens niet gestand doet (hetgeen in de meeste gevallen
het geval zal zijn) zoekt W oningborg vervolgens een geschikte aannemer om
de w oning af te bouw en. Deze w erkw ijze deed zich ook in onderhavig
faillissement voor. Daarop is de curator in contact getreden met W oningborg
en is met haar afgesproken dat de curator in staat w erd gesteld om de
projectinformatie ten aanzien van de W oningborg bouw projecten te verkopen
aan één van de gegadigden, mits dit een bij W oningborg aangesloten
aannemer betrof, en deze gegadigde vervolgens het recht kreeg om
gedurende een termijn van vier w eken op basis van exclusiviteit met
W oningborg te mogen onderhandelen over de voorw aarden w aaronder de

22-11-2019
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gegadigde de projecten kan afbouw en. Binnen die termijn zou W oningborg dus
geen andere aannemers contacten. In ruil hiervoor heeft W oningborg basale
informatie omtrent de bouw projecten gekregen. Door deze afspraak had de
curator daadw erkelijk iets te verkopen aan de gegadigden.
Uiteindelijk is het gelukt met machtiging van de rechter-commissaris met één
van de bieders een doorstart te realiseren. Ter zake is een
activaovereenkomst tot stand gekomen w aarbij het recht op kennisneming en
gebruik van de projectinformatie ten aanzien van de projecten Molenpad,
Voorburgs Kw artier, Plaspoelkade, Eilandrijk, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5,
Landrijk 8, Zuiderduinen, Van Polanenpark en Allemansgeest is verkocht aan
Bouw bedrijf Niersman B.V. w aarbij zij gedurende een termijn van vier w eken
op basis van exclusiviteit met W oningborg mag onderhandelen en de goodw ill
w aaronder het recht personeel een baan aan te bieden is verkocht. Voor de
projectinformatie is een bedrag ad € 240.000,00 betaald te vermeerderen met
een te betalen provisie, indien Bouw bedrijf Niersman B.V. de projecten gegund
krijgt door W oningborg en/of de opdrachtgever bij niet W oningborg projecten.
Deze provisie w ordt als volgt berekend:
• Projecten Molenpad, Voorburgs Kw artier en Plaspoelkade: 0,50% van de
door Bouw bedrijf Niersman B.V. te realiseren omzet (de all-in aanneemsom die
Bouw bedrijf Niersman B.V. excl. btw met W oningborg overeenkomt);
• Projecten Eilandrijk, Landrijk 2, Landrijk 4, Landrijk 5, Landrijk 8,
Zuiderduinen en Allemansgeest: 0,35% van de door Bouw bedrijf Niersman B.V.
te realiseren omzet (de all-in aanneemsom die Bouw bedrijf Niersman B.V. excl.
btw met W oningborg overeenkomt);
• Project Van Polanenpark: 0,35% van de door Bouw bedrijf Niersman B.V. te
realiseren omzet (de all-in aanneemsom die Bouw bedrijf Niersman B.V. excl.
btw met de opdrachtgever overeenkomt).
Voor de goodw ill is een bedrag ad € 25.000,00 betaald, te vermeerderen met
een bedrag ad € 750,00 per de door Bouw bedrijf Niersman B.V. in dienst te
nemen w erknemer van Schouten Holding B.V. Deze opbrengst komt volledig
toe aan de boedel.

In de afgelopen verslagperiode heeft een tussentijdse afrekening
plaatsgevonden met Bouw bedrijf Niersman B.V. ter zake de indienstneming
van w erknemers en de te betalen provisie ten aanzien van de gegunde
bouw projecten. In totaal heeft Bouw bedrijf Niersman B.V. 38 w erknemers in
dienst genomen w aarvoor zij een bedrag ad € 27.000,00 vrij van btw aan de
boedel heeft voldaan en het project Van Polanenpark, Allemansgeest en
Landrijk 2 van W oningborg gegund gekregen w aarvoor zij een provisie van in
totaal € 8.225,00 aan de boedel heeft voldaan. Deze opbrengst komt volledig
toe aan de boedel.

24-02-2020
2

In de afgelopen verslagperiode heeft w ederom een tussentijdse afrekening
plaatsgevonden met Bouw bedrijf Niersman B.V. ter zake de te betalen provisie
ten aanzien van de gegunde bouw projecten Landrijk 4, Landrijk 5 en
Voorburgskw artier. In totaal heeft zij een bedrag ad € 91.706,90 aan de
boedel voldaan. Deze opbrengst komt volledig toe aan de boedel.

19-05-2020
4

Inmiddels heeft een laatste afrekening plaatsgevonden met Bouw bedrijf
Niersman B.V. ter zake de te betalen provisie ten aanzien van de gegunde
bouw projecten Molenpad, Landrijk 8, Plaspoelkade en Zuiderduinen. Voor deze
projecten is zij in totaal een bedrag ad € 132.858,73 aan de boedel
verschuldigd. De curator is in afw achting van betaling van voornoemd bedrag.
Het gehele bedrag komt toe aan de boedel.

18-08-2020
5

Voornoemd bedrag ad € 132.858,73 is in de afgelopen verslagperiode
ontvangen op de boedelrekening in het faillissement.

10-11-2020
6

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

22-11-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 265.000,00

22-11-2019
1

Toelichting
Zie punt 6.4.
€ 300.225,00

24-02-2020
2

€ 391.931,90

19-05-2020
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

22-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurders van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek mogelijkheden doorstart;
- Opstellen tender;
- Correspondentie en besprekingen geïnteresseerde partij(en);
- Opstellen bidbook;
Besprekingen en correspondentie W oningborg;
Onderhandelingen gegadigde;
Opstellen activaovereenkomst;
Verzamelen projectinformatie verschillende projecten;
- Correspondentie rechter-commissaris.

22-11-2019
1

- Correspondentie en overleg Bouw bedrijf Niersman B.V.

24-02-2020
2

- Correspondentie en overleg Bouw bedrijf Niersman B.V.;
- Tussentijdse afrekening Bouw bedrijf Niersman B.V.

19-05-2020
4

- Correspondentie en overleg Bouw bedrijf Niersman B.V.;
- Eindafrekening Bouw bedrijf Niersman B.V.

18-08-2020
5

-

10-11-2020
6

Monitoren eindafrekening Bouw bedrijf Niersman B.V.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben de
administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter hand
gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.

22-11-2019
1

Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde
vennootschap heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De
curator heeft de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met zijn bevindingen
en is thans in afw achting van een inhoudelijke reactie daarop.

10-11-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de (boek)jaren 1990 t/m 2012 en 2014 t/m 2017 op
tijd gedeponeerd. De jaarrekeningen over de (boek)jaren 1989 en 2013 zijn te
laat ingediend. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het
(boek)jaar 2018 is nog niet verstreken.

22-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

22-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

22-11-2019
1

Door tijdsverloop is niet meer te achterhalen of reële volstorting heeft
plaatsgevonden. Een eventuele vordering is bovendien reeds verjaard.

10-11-2020
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal de curator beginnen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde
vennootschap, inclusief onderzoek naar onbehoorlijk bestuur, heeft in de
afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De curator heeft de (middellijk)
bestuurders geconfronteerd met zijn bevindingen en is thans in afw achting
van een inhoudelijke reactie daarop.

22-11-2019
1

18-08-2020
5

10-11-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.
In onderzoek

22-11-2019
1

18-08-2020
5

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal de curator beginnen met het
rechtmatigheidsonderzoek.

Toelichting
Het rechtmatigheidsonderzoek in de administratie van de gefailleerde
vennootschap, inclusief onderzoek naar paulianeus verrichte
rechtshandelingen, heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. De
curator heeft de (middellijk) bestuurders geconfronteerd met zijn bevindingen
en is thans in afw achting van een inhoudelijke reactie daarop.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

10-11-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Onderzoek Handelsregister;
- Bespreking met de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Eerste onderzoek bank- en grootboekadministratie.

22-11-2019
1

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

24-02-2020
2

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

19-05-2020
4

- Onderzoek stortingsverplichting aandelen;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2020
5

- Rechtmatigheidsonderzoek.

10-11-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

22-11-2019
1

Toelichting
Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen w orden de
vorderingen in verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en de
algemene en bijzondere faillissementskosten.

€ 4.083,75

15-05-2020
3

Toelichting
Betreft huurvordering
€ 954,61

19-05-2020
4

€ 33.441,23

18-08-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.039.194,00

22-11-2019
1

€ 6.711.357,75

24-02-2020
2

€ 3.720.093,00

15-05-2020
3

€ 6.711.953,75

19-05-2020
4

€ 6.711.953,75

18-08-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend
€ 0,00

22-11-2019
1

15-05-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

22-11-2019
1

€ 0,00

15-05-2020
3

€ 46.712,04

18-08-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

22-11-2019
1

54

24-02-2020
2

180

15-05-2020
3

Toelichting
En 1 betw iste concurrente crediteur
69

19-05-2020
4

Toelichting
Verslag 3 beschouw en als niet verzonden
96

18-08-2020
5

102

10-11-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 440.032,31

22-11-2019
1

€ 1.920.986,05

24-02-2020
2

€ 8.454.772,85

15-05-2020
3

Toelichting
En 1 betw iste crediteur ad € 1.400,00
€ 2.292.402,80

19-05-2020
4

Toelichting
Verslag 3 als niet verzonden beschouw en
€ 3.268.878,60

18-08-2020
5

€ 3.462.152,43

10-11-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

22-11-2019
1

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

24-02-2020
2

- Aanschrijven en verw erken van crediteuren.

10-11-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Spindler Installatietechniek B.V.

22-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Kort Geding op 22 oktober 2019 in verband met een door Spindler
Installatietechniek B.V. op de verschillende bouw projecten van de gefailleerde
vennootschappen geclaimd retentierecht. De rechtsgeldigheid van het
gepretendeerde retentierecht is door de curator onderzocht en niet
rechtsgeldig bevonden daar er geen sprake w as van feitelijke macht. De
retentor is zulks schriftelijk medegedeeld. Subsidiair heeft de curator ex artikel
60 lid 2 Fw met machtiging van de rechter-commissaris het (vermeende)
retentierecht doorbroken en de op de bouw projecten liggende zaken opgeëist.
Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich hierbij niet w illen neerleggen.
Teneinde medew erking van Spindler Installatietechniek B.V. aan vrijgave van
de bouw projecten aan de curator af te dw ingen is de curator met machtiging
van de rechter-commissaris een kort geding gestart. Bij vonnis van 24 oktober
2019 is de curator door de Voorzieningenrechter in het gelijk gesteld en heeft
hij geoordeeld dat Spindler Installatietechniek B.V. geen rechtsgeldig
retentierecht toekomt. Spindler Installatietechniek B.V. heeft zich hierbij
neergelegd en de bouw projecten aan de curator vrijgegeven.

22-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Afgerond.

9.4 Werkzaamheden procedures

22-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
- Correspondentie en overleg Spindler Installatietechniek B.V. en diens
advocaat;
- Opstellen dagvaarding;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen pleitnota;
- Bijw onen zitting;
- Bestuderen vonnis Rechtbank Rotterdam

22-11-2019
1

Geen.

24-02-2020
2

Geen.

19-05-2020
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Nog onbekend.

22-11-2019
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Zie w erkzaamheden beschreven onder punt 10.4

22-11-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

10-11-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
-

Nader onderzoek en afw ikkeling procedures;
Afw ikkeling huurovereenkomsten;
Onderzoek verkoop restant bedrijfsmiddelen, voorraad en voertuigen;
Afw ikkeling personeel;
Levering pand aan het Schietllood 16 te Den Haag;
Monitoren debiteurenincasso;
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten;
Afw ikkeling eigendomsaanspraken derden;
Afw ikkeling W oningborg;
Afw ikkeling doorstart.

22-11-2019
1

-

Nader onderzoek en afw ikkeling procedures;
Verkoop voertuigen;
Monitoren debiteurenincasso;
Onderzoek rechtsgeldigheid zekerheidsrechten;
Afw ikkeling W oningborg;
Afw ikkeling doorstart.

24-02-2020
2

-

Nader onderzoek en afw ikkeling procedures;
Financiële afw ikkeling verkoop overig materieel en (hand)gereedschap;
Monitoren debiteurenincasso;
Onderzoek eigendomsclaim Reco;
Afw ikkeling W oningborg;
Afw ikkeling doorstart.

19-05-2020
4

- Financiële afw ikkeling verkoop overig materieel en (hand)gereedschap
alsmede roerende zaken
opslagterrein;
- Monitoren debiteurenincasso;
- Onderzoek eigendomsclaim Reco;
- Afw ikkeling W oningborg;
- Afw ikkeling doorstart;
- Rechtmatigheidsonderzoek.

18-08-2020
5

- Financiële afrekening pandhouder;
- Verkoopinspanningen resterende parkeerplaatsen;
- Correspondentie Gemeente m.b.t “snippergroen”;
- Correspondentie n.a.v. rechtmatigheidsonderzoek.

10-11-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

