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Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht

01-05-2018
6

Gegevens onderneming
de STICHTING BEDRIJVENCENTRUM SLIEDRECHT, statutair gevestigd te
Sliedrecht en
kantoorhoudende aan Prisma 100 te (3364 DJ) te Sliedrecht.

01-05-2018
6

Door invoering van een nieuw model openbaar verslag staan niet alle
gegevens van voorgaande verslagen in het onderhavige verslag. Verw ezen
w ordt naar openbaar verslag 9 voor voorgaande ontw ikkelingen.

Activiteiten onderneming
Beheer van onroerend goed.
Curanda heeft tot doel:
a. Het ontw ikkelen, verw erven, exploiteren, huren, verhuren en beheren van
een
bedrijvencentrum, speciaal gericht op startende ondernemers;
b. Het verlenen van managementondersteuning aan startende ondernemers;
c. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
van het w oord.

Financiële gegevens

01-05-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 331.871,00

€ 19.630,00

€ 1.662.152,00

2012

€ 318.201,00

€ 3.793,00

€ 1.624.650,00

2013

€ 281.647,00

€ -73.972,00

€ 1.527.686,00

2014

€ 236.852,00

€ -35.091,00

€ 1.456.897,00

2015

€ 104.964,00

€ -27.354,53

€ 1.396.493,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers van 2014 komen uit de concept jaarrekening: volgens balans/w inst
en verliesrekening 29 juni 2015 -/- € 23.215,49
De cijfers over 2015 zijn tot 29 juni 2015 volgens de balans/w inst en
verliesrekening.

01-05-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

01-05-2018
6

Boedelsaldo
€ 5.166,60

01-05-2018
6

€ 4.236,60

02-08-2018
7

€ 4.702,60

31-10-2018
8

€ 15.985,28

01-02-2019
9

Toelichting
Gedeeltelijke uitkering vanuit uitdeling faillissement BC Drechtsteden
ontvangen.
€ 16.735,28

06-05-2019
10

€ 15.617,78

07-08-2019
11

€ 15.269,58

21-11-2019
12

€ 16.019,58

20-02-2020
13

€ 11.365,57

20-05-2020
14

€ 10.884,16

20-08-2020
15

€ 12.281,72

19-11-2020
16

€ 12.281,72

18-02-2021
17

Verslagperiode
van
31-1-2018

01-05-2018
6

t/m
24-4-2018
van
25-4-2018
t/m
25-7-2018

02-08-2018
7

van
26-7-2018

31-10-2018
8

t/m
28-10-2018
van
29-10-2018

01-02-2019
9

t/m
28-1-2019
van
29-1-2019

06-05-2019
10

t/m
29-4-2019
van
30-4-2019

07-08-2019
11

t/m
1-8-2019
van
2-8-2019

21-11-2019
12

t/m
12-11-2019
van
13-11-2019

20-02-2020
13

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

20-05-2020
14

t/m
17-5-2020
van
18-5-2020

20-08-2020
15

t/m
12-8-2020
van
13-8-2020

19-11-2020
16

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020
t/m
9-2-2021

18-02-2021
17

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

6 uur 24 min

7

19 uur 30 min

8

28 uur 30 min

9

15 uur 48 min

10

9 uur 24 min

11

6 uur 42 min

12

4 uur 12 min

13

4 uur 6 min

14

14 uur 6 min

15

11 uur 42 min

16

9 uur 48 min

17

13 uur 18 min

totaal

143 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 622,80 uur

01-05-2018
6

Totaal aantal uren: 642,30 uur

02-08-2018
7

Totaal aantal uren: 670,80

31-10-2018
8

Totaal aantal uren: 686,60

01-02-2019
9

Totaal aantal uren: 696

06-05-2019
10

Totaal aantal uren: 702,70

07-08-2019
11

Totaal aantal uren: 711

20-02-2020
13

Totaal aantal uren: 725,10

20-05-2020
14

Totaal aantal uren: 736,80

20-08-2020
15

Totaal aantal uren: 746,60

19-11-2020
16

Totaal aantal uren: 759,90

18-02-2021
17

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is opgericht op 2 oktober 1997 met statutaire zetel te Sliedrecht.
Curanda staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 41122271. De in het
handelsregister geregistreerde bestuurders van curanda zijn:
T.E.D. Rommelse (Secretaris); A.de W aard; A.M. Pausma;
R.E.A.J. de Vries (Penningmeester); C.J.M. de Bruin (Voorzitter);
J.P. Tanis en N.C.A. W epster, allen gezamenlijk bevoegd met andere
bestuurders; Omstreeks juni 2015 is de heer Tanis afgetreden als
bestuurslid w aarvoor in de plaats is gekomen de heer C. Nuijten.
De heer A.M. Pausma zou het bestuur verlaten hebben w aarvoor in
de plaats is gekomen de heer N.C.A. W epster. Deze mutatie w as nog
niet in het handelsregister verw erkt. Bestuurders verrichten

02-08-2018
7

hun w erkzaamheden onbezoldigd.
Curanda is gelieerd aan Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden,
eveneens gefailleerd op 7 juli 2015; Verder bestaat er nog een
Stichting Bedrijvencentra Zuid- Holland Zuid, opgericht op
2 oktober 1997 met als activiteit: Kunstgalerieën en expositieruimten.
Deze stichting heeft als vestigingsadres het adres van Stichting
Bedrijvencentrum Drechtsteden en is geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer: 41122270. Het betreft een "slapende"
stichting.
Beide stichtingen w erden secretarieel ondersteund door ASK
secretariaatsservice. Per 1 juli
2015 is de assistentie ten behoeve van curanda op locatie Sliedrecht
door bestuur beëindigd. Zaken w orden in beperkte mate tegen
vergoeding w aargenomen door een van de huurders die daarover afspraken
heeft gemaakt met het bestuur vóór datum faillissement.
Faillissement van Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden is geëindigd door
het verbindend w orden van de slotuitdelingslijst op 9 september 2019.

21-11-2019
12

1.2 Lopende procedures
Geen procedures.

02-08-2018
7

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen, w aarbij curanda verzekeringnemer is, zijn, voor
zo ver nodig in in verband met de voortzetting van de exploitatie, (nog)
niet beëindigd. Aan de verzekeraar is verzocht om de verzekerde
herbouw w aarde naar beneden bij te stellen. Is gebeurd.
Verslag 5: Vanw ege verkoop en levering van het bedrijfspand zijn de lopende
verzekeringen beëindigd.

1.4 Huur

02-08-2018
7

1.4 Huur
Curanda is eigenaar annex verhuurder van het bedrijvencentrum te
Sliedrecht en verhuurt kantoor en bedrijfsruimte aan 9 bedrijven.
5 bedrijven hebben zogenaamde 0 m2 contracten en betalen daar
maandelijks een vaste vergoeding voor. Op 22 juli jl. en recent op
8 februari 2016 zijn huurders in gezamenlijke bijeenkomst geïnformeerd
over (de gevolgen voor hen van) het faillissement en de voortgang der
exploitatie. Huurnota's augustus en de daaropvolgende maanden w orden
verzonden nu de verhuur w ordt voortgezet. Er zijn zes opzeggingen
ontvangen. Een bedrijf is zonder inachtneming van geldende opzegtermijn
en met aanzienlijke huurschuld per 1 augustus jl. vertrokken. Dit bedrijf is
in rechte aangesproken. Zie hierna onder 9.
Op dit moment zijn er formeel nog 7 huurders. Dat zullen er per 1 mei as.
gelet op de rechtsgeldige opzeggingen nog 5 zijn w aarvan er daadw erkelijk
per 1 juni 2016 nog maar 2 in het gehuurde zullen verblijven naast een 4-tal
ondernemingen met 0m2 contracten. Zie hierna onder 6.
Verslag 5:
Tegen één huurder w ordt geprocedeerd vanw ege achterstallige
huurpenningen.
Met verkoop van het bedrijfspand per 1 juli 2016 zijn de huurovereenkomsten
overgegaan op de nieuw e eigenaar.
Verslag 6:
Tegen één huurder w ordt geprocedeerd vanw ege achterstallige
huurpenningen.
Op 8 december 2016 is vonnis gew ezen. Opeisbaar te vorderen is een bedrag
van € 27.651,41 per 16 december 2016 +PM. Uitspraak is onherroepelijk.
Maatregelen van executie w orden getroffen.
Verslag 7:
In beslag genomen goederen bleken van nul en generlei w aarde. Getracht
w ordt te komen tot een acceptabele betalingsregeling. Verder w ordt gekeken
naar de mogelijkheid om de onherroepelijke vordering over te dragen.
Verslag 8:
Banken zijn gepolst naar interesse overname vordering op voormalig huurder.
Nog geen inhoudelijke reactie ontvangen. Huurder betaald ondertussen af met
€ 200,00 per maand.
Verslag 11:
Inmiddels is de vordering via een akte van cessie overgedragen aan de
Rabobank.

02-08-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Zie voorgaand verslag.

01-05-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-3-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
0,00 uur

01-05-2018
6

0,00 uur

31-10-2018
8

0,00 uur

01-02-2019
9

0,00 uur

06-05-2019
10

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
0,00 uur

01-05-2018
6

0,00 uur

31-10-2018
8

0,00 uur

06-05-2019
10

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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Uitdeling RC vordering vanuit BC Drechtsteden

€ 10.532,68

Uitkering overschot uit vereffening BC
Drechtsteden

€ 58.798,54

tussentijdse teruggave OB

€ 21.118,00

totaal

€ 90.449,22

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Discussie met de Deutsche Bank omtrent de toegepaste verrekening met de
overeengekomen coulancevergoeding Uniform Herstelkader is nog niet
afgerond.

01-05-2018
6

Extern advies is ingew onnen. Curator overw eegt de bank in rechte aan te
spreken en zal daarvoor in overleg treden met de rechter-commissaris. Belang
is circa € 64.000.

02-08-2018
7

Inmiddels gesproken met meerdere curatoren in den lande die zich op een
zelfde standpunt stellen ten opzichte van de bank als het gaat om de
toegepaste verrekening van een RC vordering met de toegekende coulance
vergoeding. Concept-dagvaarding is gereed en zal aan RC w orden voorgelegd.

31-10-2018
8

Machtiging RC is ontvangen. Concept zal aan de bank w orden voorgelegd
teneinde te bezien of de bank alsnog bereid is tot het treffen van een
minnelijke regeling alvorens tot betekening zal w orden overgegaan.

01-02-2019
9

Curator is opmerkzaam gemaakt op paragraaf 3.6.7. van de op
w w w .derivatencommissie.nl gepubliceerde 'Toelichting herstelkader
rentederivaten, Vragen en Antw oorden '. Naar aanleiding daarvan is nader
advies ingew onnen. Dit advies is op 4 april jl. ontvangen. Conclusie is dat de
toelichting geen aanleiding geeft tot w ijziging van het standpunt omtrent de
verrekening. Bank zal thans w orden aangeschreven.

06-05-2019
10

Concept-dagvaarding is met een termijn aan bank gezonden. Bank is daarbij
gew ezen op het aanvullend advies maar persisteert in het standpunt dat
verrekening is toegestaan. Procedure ligt in het verschiet.

07-08-2019
11

Met diverse curatoren die ook zijn geconfronteerd met eenzelfde kw estie
aangaande de door banken gehanteerde verrekening van de
coulancevergoeding met een al of niet afgeboekte bancaire restschuld, is
contact gelegd. Naar aanleiding van de bevindingen is thans besloten om tot
dagvaarden over te gaan.

21-11-2019
12

Dagvaarding is uitgebracht. Zie verder onder 9 hierna.

20-05-2020
14

In het faillissement van de Stichting Bedrijvencentrum Drechtsteden w as na
uitdeling een surplus aanw ezig van € 70.121,50. In overleg met het bestuur
heeft vereffening van deze stichting plaatsgevonden. Van het surplus zijn de
niet-geverifieerde rentevorderingen alsmede de kosten van de vereffening
voldaan. Het restant ad € 58.798,54 is overgemaakt naar de boedel van de
Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht.

20-08-2020
15

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
0,00 uur

01-05-2018
6

0,00

31-10-2018
8

0,00 uren

01-02-2019
9

0,00 uren

06-05-2019
10

0,00 uren

07-08-2019
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Voormalig huurder aflossing huurschuld.

€ 9.660,19

€ 9.660,19

€ 0,00

totaal

€ 9.660,19

€ 9.660,19

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Eén debiteur (voormalig huurder) lost af. Nog te vorderen € 5.960,00.

02-08-2018
7

Van debiteur per 28 oktober 2018 nog te vorderen: € 5.210,00. Verder is er
zicht op een betaling van een bedrag van €10.532,67 dankzij de tussentijdse
uitkering aan crediteuren vanuit het faillissement van de Stichting
Bedrijvencentrum Drechtsteden.

31-10-2018
8

Tussentijdse uitkering is ontvangen. Verder w ordt maandelijks een bedrag van
€ 250,- afbetaald door de debiteur. Nog te ontvangen: € 4.460,- per 28 januari
2019.

01-02-2019
9

Nog te ontvangen: € 3.710,- .

06-05-2019
10

In deze verslagperiode € 1.000,- ontvangen. Nog te ontvangen: € 2.710,-

07-08-2019
11

In deze verslagperiode € 750,- ontvangen. Nog te ontvangen: € 1.960,-

21-11-2019
12

In deze verslagperiode €750,- ontvangen. Nog te ontvangen: € 1.210,-

20-02-2020
13

In deze verslagperiode € 750,- ontvangen. Nog te ontvangen: € 460,-

20-05-2020
14

Het volledige bedrag is van de voormalig huurder ontvangen. Dit punt is
daarmee afgew ikkeld.

20-08-2020
15

4.2 Werkzaamheden debiteuren
0,00 uur

01-05-2018
6

0,00 uur

31-10-2018
8

0,00 uur

01-02-2019
9

0,00 uur

06-05-2019
10

0,20 uur

07-08-2019
11

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Zie voorgaand verslag.

01-05-2018
6

Verslag 10: Deutsche Bank en Rabobank hebben buiten de boedel om een
regeling getroffen met de Gemeente Sliedrecht (zie verslag 9). Een
eindafrekening vanuit de Deutsche Bank is ontvangen. Van de Rabobank is nog
geen eindafrekening gezien.

Toelichting vordering van bank(en)
Restvordering Deutsche Bank € 124.014,85.
Vordering Rabobank bedraagt per 15 mei 2018 € 82.335,05 excl. lopende
rente, provisie en kosten terzake hypotheek.

Toelichting vordering van bank(en)
Gemeente Sliedrecht is door de banken aangesproken op borgstelling. Curator
is in afw achting van indiening regresvordering.

Toelichting vordering van bank(en)
DB: restvordering: € 124.014,85 per 17 januari 2018te vermeerderen met
rente en kosten;
Rabobank: lening: € 82.335,05; rekening-courant: € 36.637,49 en rentepost: €
442,53;

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

02-08-2018
7

31-10-2018
8

01-02-2019
9

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
1,80 uur

01-05-2018
6

16,70 uur

31-10-2018
8

1,40 uur

01-02-2019
9

0,40 uur

06-05-2019
10

0,10 uur

07-08-2019
11

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
0,00 uur

01-05-2018
6

0,00 uur

31-10-2018
8

0,00 uur

01-02-2019
9

0,00 uur

06-05-2019
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan boekhoudplicht is voldaan.

01-02-2019
9

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie voorgaande verslagen

01-02-2019
9

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet nodig.

01-02-2019
9

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

01-02-2019
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Extern deskundige is benaderd voor advies terzake van
bestuurdersaansprakelijkheid. Naar verw achting zal de uitkomst van het
advies in het volgend verslag w orden verw erkt.

Toelichting
Verslag 11:
Advies van de extern deskundige is ontvangen. In afw achting ter bespreking
met de rechter-commissaris over de voortgang.

Toelichting
Aanvullende vragen zijn gesteld aan deskundige en inmiddels beantw oord.
Overleg met RC dient nog plaats te vinden.

Toelichting
De uitkomst van het voorlopig getuigenverhoor, de ingew onnen adviezen van
een extern deskundige en overleg met de rechter commissaris geven curator
reden om het onderzoek te sluiten en er verder geen (juridisch) gevolg aan te
verbinden. Het bestuur is van het besluit op de hoogte gesteld.

01-05-2018
6

02-08-2018
7

31-10-2018
8

01-02-2019
9

7.6 Paulianeus handelen
Nee

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

31-10-2018
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
2,60 uur

01-05-2018
6

8,1 uur

31-10-2018
8

9,2 uur

01-02-2019
9

5,80 uur

06-05-2019
10

4,10 uur

07-08-2019
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.456,00

01-05-2018
6

Toelichting
Salaris en verschotten curator
€ 484,00

31-10-2018
8

Toelichting
50% van de factuur extern deskundige naar aanleiding van aanvullende
vragen.
€ 13.748,38

07-08-2019
11

Toelichting
Kosten aanvullend advies extern deskundige in verband met discussie bank
over UHK en de coulancevergoeding en voorschot op salaris curator;
€ 64.202,55

20-05-2020
14

Toelichting
Voorschot salaris curator en verschotten over periode 1 mei 2016 tot en met
30 juni 2017, kosten deurw aarder en aanvullend extern advies mbt UHK.
€ 0,00

20-08-2020
15

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 37.694,00

01-05-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

01-05-2018
6

25

06-05-2019
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 271.313,82

01-05-2018
6

Toelichting
Inclusief vorderingen van de bank.
€ 235.533,96

02-08-2018
7

Toelichting
Inclusief vorderingen banken. € 29.184,06 exclusief vorderingen banken.

Toelichting
€ 273.679,70 inclusief vorderingen van de banken.

31-10-2018
8

DB heeft vordering van € 124.014,85; Rabobank € 36.637,49 zakelijk krediet,
€ 82.335,05 lening en € 442,53 achterstallige rente. Vordering exclusief
banken: € 30.249,78.
€ 548.679,70
Toelichting
Gemeente Sliedrecht heeft regresvordering ingediend van € 275.000,-.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

06-05-2019
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

01-05-2018
6

Hangt af van verloop discussie met DB omtrent gehanteerde verrekening van
coulancevergoeding met pro resto vordering krediet en afbetaling schuld
debiteur;

01-02-2019
9

Dagvaarding zal w orden betekend.

21-11-2019
12

In reactie op aankondiging van de betekening van de dagvaarding zond de
bank uitspraak RB Amsterdam 24 december 2019 (
ECLI:NL:RBAMS:2019:9727). W ordt bestudeerd.

20-02-2020
13

Afhankelijk van de uitkomst van de procedure.

20-05-2020
14

8.8 Werkzaamheden crediteuren
0,30 uur

01-05-2018
6

0,10 uur

02-08-2018
7

0,2 uur

31-10-2018
8

0,4 uur

01-02-2019
9

0,4 uur

06-05-2019
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie vorige verslagen.

02-08-2018
7

9.2 Aard procedures
Discussie met bank over w el/niet mogen verrekenen van coulancevergoeding
UHK met restschuld uit kredietovereenkomst.

20-05-2020
14

9.3 Stand procedures
Procedure is geïntroduceerd op rolzitting van 15 april jl. bij rechtbank te
Amsterdam. De zaak staat voor antw oord op de rol van 27 mei 2020.

20-05-2020
14

W ederpartij heeft een conclusie van antw oord ingediend. Zaak is nu
aangehouden voor beraad mondelinge behandeling. Vanw ege de corona
maatregelen heeft de rechtbank Amsterdam de nodige vertraging opgelopen.
Een zittingsdatum dient nog te w orden bepaald.

20-08-2020
15

Op de rolzitting van 14 oktober 2020 is de zaak (w ederom) aangehouden tot
25 november as. voor beraad mondelinge behandeling.

19-11-2020
16

Bij tussenvonnis van 20 januari 2021 is er een mondelinge behandeling
bepaald op w oensdag 2 juni 2021 in het gebouw van de rechtbank te
Amsterdam.

18-02-2021
17

9.4 Werkzaamheden procedures
0,10 uur

01-05-2018
6

0,00 uur

02-08-2018
7

3,3 uur ivm voorbereiding mogelijke procedure DB naar aanleiding van
gehanteerde verrekening; belang : € 64.284,14

01-02-2019
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- extern advies inw innen op basis van uitkomst voorlopig getuigenverhoor;
- voortzetting discussie met Deutsche Bank AG aangaande de toegepaste
verrekening van de coulancevergoeding uit Uniform Herstelkader met rekening
courant vordering na verkregen advies Mr. Verdaas.

01-05-2018
6

- overleg rechter-commissaris
- voortzetting discussie met Deutsche Bank AG aangaande de toegepaste
verrekening van de coulancevergoeding uit Uniform Herstelkader met
rekening courant vordering na verkregen advies Mr. Verdaas.

02-08-2018
7

- overleg rechter-commissaris over voortgang bestuursaansprakelijkheid en
over de discussie met DB over de toegekende coulancevergoeding uit Uniform
Herstel Kader (UHK) ten behoeve van het verkrijgen van een machtiging om DB
aan te spreken op uitkering van de coulancevergoeding zonder verrekening
aan boedel.

31-10-2018
8

Machtiging is ontvangen. Getracht zal w orden te komen tot een minnelijke
regeling op basis van de concept-dagvaarding.

01-02-2019
9

Aan de bank zal het concept van de dagvaarding w orden voorgelegd.

06-05-2019
10

Bank heeft in reactie op ontvangst concept-dagvaarding het (gew ijzigd)
standpunt ingenomen dat van ‘verrekenen’ op de voet van 53 FW )geen sprake
is w aartoe zij onder meer het navolgende heeft gesteld:

07-08-2019
11

"Het Uniform Herstelkader (het “Herstelkader”) is een instrument om op
enigszins van het dossier geabstraheerde w ijze en zonder erkenning van
aansprakelijkheid schade voortvloeiende uit mogelijke zorgplichtschendingen in
rentederivatendossiers vast te stellen. Het Herstelkader bepaalt hoe een
compensatie w ordt berekend. De compensatie is als volgt gedefinieerd: "de
financiële vergoeding die een Bank aan een MKB-Klant aanbiedt op grond van
het Herstelkader (de "Compensatie")”.
Paragraaf 3.6.7 van het Herstelkader bepaalt:
"Bij de vaststelling van de Compensatie moet rekening w orden gehouden met
eerdere financiële tegemoetkomingen van de Bank aan de MKB-Klant die
verband houden met een Rentederivaat w aarvoor het Herstelkader
Compensatie voorziet. Relevante financiële tegemoetkomingen kunnen (i)
betrekking hebben op eerdere tegemoetkomingen van de Bank met het oog op
het Rentederivaat en/of (ii) verband houden met het niet-invorderbaar stellen
of kw ijtschelden van aan de MKB-Klant verstrekte financiering, w aarbij gelet op
de kw etsbaarheid van deze klantgroep van de Bank w ordt verw acht dat de
Bank hiermee prudent omgaat. Vorenbedoelde financiële tegemoetkomingen
strekken in mindering op de uit hoofde van het Herstelkader eventueel
verschuldigde Compensatie."
In onderdeel IV.21 van de Q&A w ordt bevestigd dat voor de Bank de
mogelijkheid bestaat om in het verleden gedane afboekingen in mindering te
brengen op de uiteindelijk uit hoofde van het Herstelkader te betalen
Compensatie.
In onderdeel IV.21 staat:
"Er is een mogelijkheid voor de Bank om in het verleden gedane afboekingen
op de hoofdsom of niet-verkregen interestbetalingen te verrekenen met de
uiteindelijke te betalen Compensatie, voor zover (i) w ordt voldaan aan de
voorw aarden gesteld in paragraaf 3.6.7; en (ii) dit op prudente w ijze geschiedt
(bijvoorbeeld op basis van eerdere communicatie met de MKB-Klant w aarin de
betreffende afboekingen/kw ijtscheldingen helder zijn bericht)."

en:
"Bedoeld is dan ook dat het bedrag van een eerdere kw ijtschelding of
afboeking een component is van de Compensatie en als zodanig dient te
w orden betrokken in de berekening van de Compensatie.
Daarnaast, voor zover al sprake mocht zijn van verrekening, staat artikel 6:127
BW er niet aan in de w eg dat Deutsche Bank een aanbod doet w aarin een
verrekening is opgenomen die verder gaat dan de w et (zie bijvoorbeeld ook
artikel 25 van de Algemene Bankvoorw aarden 2009 en 2017 en artikel 19 van
de Algemene Bankvoorw aarden 1995). "
Curator heeft contact met andere curatoren in den lande die eveneens in het
verband van het UHK geconfronteerd w orden met een afw ijzende reactie van
de bank. Curator dient reactie nader te bestuderen.

Curator zal dagvaarding doen betekenen.

21-11-2019
12

Dagvaarding ligt bij deurw aarder ter betekening. Vraag is of de uitspraak van
de rechtbank Amsterdam van 24 december 2019 reden geeft om actie te
staken. W ordt bestudeerd.

20-02-2020
13

Procedure versus bank en verder laatste betalingen van debiteur.

20-05-2020
14

Procedure versus bank in het kader van verrekeningsdiscussie coulance
vergoeding UHK en restschuld.

20-08-2020
15

Procedure versus bank in het kader van verrekeningsdiscussie coulance
vergoeding UHK en restschuld. Daarbij w orden de ontw ikkelingen in de andere
procedures over dezelfde problematiek gevolgd.

19-11-2020
16

Procedure versus bank in het kader van verrekening discussie coulance
vergoeding UHK en restschuld. Daarbij w orden de ontw ikkelingen in de
andere procedures over dezelfde problematiek gevolgd. Er zijn inmiddels al
diverse uitspraken bekend.

18-02-2021
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend. In afw achting van extern advies en voortzetting discussie bank.

01-05-2018
6

Onbekend. In afw achting van overleg rechter-commissaris en voortzetting
discussie bank.

02-08-2018
7

Nog niet bekend.

21-11-2019
12

Nog niet bekend.

20-05-2020
14

Nog niet bekend. Hangt af van uitkomst procedure.

20-08-2020
15

Nog niet bekend. Hangt af van uitkomst procedure.

19-11-2020
16

Nog niet bekend. Hangt af van uitkomst procedure.

18-02-2021
17

10.3 Indiening volgend verslag
18-5-2021

18-02-2021
17

10.4 Werkzaamheden overig
1,40 uur

01-05-2018
6

3,70 uur

02-08-2018
7

3 uur

31-10-2018
8

1,5 uur

01-02-2019
9

2,8 uur

06-05-2019
10

2,30 uur

07-08-2019
11

Bijlagen
Bijlagen

