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Algemene gegevens
Naam onderneming
(Designed by) Erick van Egeraat B.V.

26-04-2018
7

Gegevens onderneming
(Designed by) Erick van Egeraat B.V. ('DBEVE') is opgericht op 24 februari 2009;
de onderneming bestaat al veel langer. De onderneming is na een op 23
januari 2009 uitgesproken faillissement, doorgestart in de huidige vorm.
DBEVE is statutair gevestigd te Rotterdam, en houdt aldaar kantoor aan de
Calandstraat 23.

26-04-2018
7

Activiteiten onderneming
DBEVE is een architectenbureau.

26-04-2018
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 3.746.639,00

€ 195.646,00

€ 511.023,00

2016

€ 1.700.151,00

€ -1.101.707,00

€ 1.463.600,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

Gemiddeld aantal personeelsleden
20

Boedelsaldo

26-04-2018
7

Boedelsaldo
€ 48.596,45

26-04-2018
7

€ 52.100,59

27-07-2018
8

€ 52.104,01

25-10-2018
9

€ 52.106,83

25-01-2019
10

€ 52.109,50

25-04-2019
11

€ 62.229,74

25-07-2019
12

€ 48.892,85

25-10-2019
13

€ 48.895,33

24-01-2020
14

€ 60.300,24

24-04-2020
15

€ 56.205,24

24-07-2020
16

€ 56.100,24

22-10-2020
17

€ 56.042,49

21-01-2021
18

€ 103.927,25

21-04-2021
19

€ 141.713,56

21-07-2021
20

€ 180.298,95

21-10-2021
21

€ 21.595,17

21-01-2022
22

€ 15.545,17

21-04-2022
23

Verslagperiode

van
26-1-2018

26-04-2018
7

t/m
25-4-2018
van
26-4-2018

27-07-2018
8

t/m
26-7-2018
van
27-7-2018

25-10-2018
9

t/m
24-10-2018
van
25-10-2018

25-01-2019
10

t/m
24-1-2019
van
25-1-2019

25-04-2019
11

t/m
24-4-2019
van
25-4-2019

25-07-2019
12

t/m
24-7-2019
van
25-7-2019

25-10-2019
13

t/m
24-10-2019
van
25-10-2019

24-01-2020
14

t/m
23-1-2020
van
24-1-2020

24-04-2020
15

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020
t/m
23-7-2020

24-07-2020
16

van
24-7-2020

22-10-2020
17

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

21-01-2021
18

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021

21-04-2021
19

t/m
20-4-2021
van
21-4-2021

21-07-2021
20

t/m
20-7-2021
van
21-7-2021

21-10-2021
21

t/m
20-10-2021
van
21-10-2021

21-01-2022
22

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022
t/m
20-4-2022

Bestede uren

21-04-2022
23

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

304 uur 25 min

8

31 uur 25 min

9

101 uur 45 min

10

32 uur 40 min

11

19 uur 0 min

12

35 uur 15 min

13

34 uur 30 min

14

69 uur 0 min

15

120 uur 0 min

16

69 uur 15 min

17

64 uur 15 min

18

28 uur 5 min

19

34 uur 50 min

20

25 uur 0 min

21

30 uur 45 min

22

17 uur 25 min

23

9 uur 35 min

totaal

1.027 uur 10 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren:
67 uren en 50 minuten (eerste verslag)
111 uren en 45 minuten (t/m tw eede verslag)
145 uren en 40 minuten (t/m derde verslag)
169 uren en 10 minuten (t/m vierde verslag)
249 uren en 50 minuten (t/m vijfde verslag)
257 uren en 10 minuten (t/m zesde verslag)
297 uren (t/m zevende verslag)
304 uren en 25 minuten (t/m achtste verslag)

26-04-2018
7

335 uren en 50 minuten (t/m negende verslag)
437 uren en 35 minuten (t/m tiende verslag)

25-10-2018
9

470 uren en 15 minuten (t/m elfde verslag)

25-01-2019
10

489 uren en 15 minuten (t/m tw aalfde verslag)

25-04-2019
11

Dit faillissementsverslag berust op informatie die de curator van de bestuurder
van de vennootschap en derden heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de
volledigheid van de opgenomen gegevens kan geen enkele garantie w orden
gegeven. Het is mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers of
andere gegevens afw ijken van w at in dit verslag staat. Aan dit
faillissementsverslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend.
524 uren en 30 minuten (t/m dertiende verslag)

25-07-2019
12

559 uren (t/m veertiende verslag)

25-10-2019
13

628 uren (t/m vijftiende verslag)

24-01-2020
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is de vennootschap Erick van Egeraat
Beheer B.V., gevestigd te Rotterdam (KvK 24387431). Aandeelhouder en
bestuurder van die vennootschap is Somooi B.V., gevestigd te Rotterdam (KvK
24387430). Die vennootschap w ordt bestuurd door de heer E. van Egeraat. De
heer Van Egeraat is ook de enig aandeelhouder.

26-04-2018
7

1.2 Lopende procedures
Zie onder 9.

26-04-2018
7

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w orden niet gestand gedaan.

26-04-2018
7

1.4 Huur
Het kantoorpand aan de Calandstraat 23 te Rotterdam w erd gehuurd.

26-04-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Het uitblijven van substantiële betalingen van één Russische opdrachtgever en
de Duitse deelstaat Saxen voor w erkzaamheden en diensten voor projecten.
De vorderingen belopen een totaalbedrag van circa EUR 2 miljoen.

26-04-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
18

26-04-2018
7

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

26-04-2018
7

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-3-2016

18

totaal

18

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Telefoongesprekken met UW V, correspondentie met w erknemers.
Zevende verslag: correspondentie met ex-w erknemers.

26-04-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
-

26-04-2018
7

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-

3.3 Bedrijfsmiddelen

26-04-2018
7

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie onder 6.

26-04-2018
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

26-04-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

26-04-2018
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

DBEVE is betrokken bij een aantal lopende
projecten.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie onder 6.

26-04-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en onderzoek.

26-04-2018
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Goodw ill.

€ 15.000,00

€ 0,00

totaal

€ 15.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Zie onder 6.

26-04-2018
7

Zestiende verslag: De bestuurder van de failliete vennootschap w as als
gedaagde partij betrokken in een procedure. De vordering jegens de
bestuurder w as gedekt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
de failliete vennootschap. In het kader van een schikking in deze procedure
heeft de verzekeraar een bedrag van EUR 15.000,00 aan de boedel betaald.

24-04-2020
15

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek.

26-04-2018
7

Zestiende verslag: EUR 15.000,00.

24-04-2020
15

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Russische opdrachtgever en de Duitse
deelstaat Saxen

€ 0,00

€ 28.047,22

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 28.047,22

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Opbrengst:
Zesde verslag: in de zesde verslagperiode heeft de Duitse deelstaat Saksen
een klein, niet-betw ist deel van de vordering, namelijk EUR 56.134,45, betaald.
Dat bedrag is, verminderd met kosten, aan de boedel afgedragen, te w eten
een bedrag van EUR 28.047,22.
Boedelbijdrage: N.v.t.
Zie ook toelichtingen onder sub 1 en sub 9.
Tw eede verslag: met de (indirecte) bestuurder/doorstarter w ordt overlegd
over het incasso van de vorderingen op tw ee -in het buitenland gevestigdeopdrachtgevers c.q. de aanpak van de dossiers.
De vorderingen belopen in totaal enkele miljoen Euro's, maar w orden betw ist.
Derde verslag: idem.
Vierde verslag: idem.
Vijfde verslag: idem.
Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: idem.
Achtste verslag: idem.

26-04-2018
7

Negende verslag: idem.

27-07-2018
8

Tiende verslag: idem.

25-10-2018
9

Dertiende verslag: DBEVE heeft een vordering op de deelstaat Saksen van
circa EUR 732.000,00. De door de Deelstaat gepretendeerde tegenvordering
hoofde van - kortw eg - toerekenbare tekortkoming is door de rechtbank in
Duitsland afgew ezen, maar de Deelstaat heeft hoger beroep aangetekend.
Teneinde de druk op te voeren is begin 2019 een zogenoemd 'Mahnbescheid'
uitgebracht, w aarmee o.a. de verjaring van de vordering is geschorst. De
Deelstaat heeft hiertegen verw eer gevoerd. De curator beraadt zich op het
opstarten van een procedure in Duitsland.

25-07-2019
12

Veertiende verslag: Met goedkeuring van de rechter-commissaris is door een
Duitse advocaat een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt en is het
Mahngericht verzocht de procedure door te verw ijzen naar het Landgericht
Leipzig. De curator is in afw achting van nadere berichten van het Landgericht
Leipzig.

25-10-2019
13

Vijftiende verslag: De procedure is aanhangig bij het Landgericht Leipzig. Het
Landgericht heeft gevraagd de vordering nader toe te lichten en te
onderbouw en. De curator bereidt dit samen met de Duitse advocaat voor.

24-01-2020
14

Zestiende verslag: De voorbereidingen zijn nog gaande.

24-04-2020
15

Zeventiende verslag: Op 22 mei 2020 is een onderbouw ing van de vordering
ingediend bij het Landgericht Leipzig. Inmiddels is Freistaat Sachsen in de
gelegenheid gesteld haar verw eerschrift in te dienen.

24-07-2020
16

Achttiende verslag: De curator is nog in afw achting van het verw eerschrift van
Freistaat Sachsen.

22-10-2020
17

Negentiende verslag: De curator heeft het verw eerschrift ontvangen en
daarop is reeds gereageerd. Er zal nu een mondelinge behandeling
plaatsvinden.

21-01-2021
18

Tw intigste verslag: De mondelinge behandeling staat gepland op 22 juni 2021.

21-04-2021
19

Eenentw intigste verslag: Na de mondelinge behandeling heeft het Landgericht
Leipzig partijen in de gelegenheid gesteld tot 24 augustus 2021 aanvullende
stukken in het geding te brengen, w aarna de rechter op 21 september 2021
een (tussen)vonnis zal w ijzen.

21-07-2021
20

Tw eeëntw intigste verslag: In verband met een verleend uitstel zijn op 27
september 2021 aanvullende stukken en een nadere toelichting in het geding
gebracht door de Duitse advocaat van DBEVE. Het Landgericht zal in de
tw eede helft van oktober 2021 (tussen)vonnis w ijzen.

21-10-2021
21

Drieëntw intigste verslag: Het Landgericht Leipzig heeft op 19 oktober 2021
een tussenvonnis gew ezen in de procedure van DBEVE tegen Freistaat
Sachsen. Het tussenvonnis bevat geen (eind)beslissingen over de vordering en

21-01-2022
22

er is bepaald dat op 5 april 2022 een (verdere) mondelinge behandeling zal
plaatsvinden.
Vierentw intigste verslag: Op de mondelinge behandeling heeft het
Landgericht een - voor de boedel ongunstig - voorlopig oordeel gegeven. De
Duitse advocaat van DBEVE zal begin mei een laatste processtuk indienen.
Het Landgericht heeft het voornemen kenbaar gemaakt om eind mei 2022
uitspraak te doen.

21-04-2022
23

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en onderzoek.
Tw eede verslag: onderzoek, besprekingen/overleg, correspondentie.
Derde verslag: onderzoek, besprekingen/overleg, correspondentie.
Vierde verslag: idem.
Vijfde verslag: idem.
Zesde verslag: onderzoek en overleg, correspondentie.
Zevende verslag: idem.
Achtste verslag: idem.

26-04-2018
7

Negende verslag: correspondentie en telefoongesprekken.

27-07-2018
8

Tiende verslag: onderzoek en correspondentie.

25-10-2018
9

Dertiende verslag: zie 4.1.

25-07-2019
12

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 12.019,12

26-04-2018
7

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank Rotterdam

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

26-04-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Een gelieerde vennootschap claimt een pandrecht op vorderingen en rechten
in verband met een in september, oktober en november 2015 verstrekte
geldleningen van EUR 510.000 in totaal. De rechtsgeldigheid is voorw erp van
onderzoek.

26-04-2018
7

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

26-04-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

26-04-2018
7

5.6 Retentierechten
N.v.t.

26-04-2018
7

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

26-04-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en onderzoek.
Tw eede verslag: onderzoek, opstellen notitie.
Derde verslag: correspondentie Rabobank Rotterdam.

26-04-2018
7

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2 Financiële verslaglegging

26-04-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

26-04-2018
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
-

26-04-2018
7

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator is op hoofdlijnen tot overeenstemming gekomen met de (indirecte)
bestuurder/aandeelhouder over overname van de activa c.q. een doorstart. De
curator verw acht in de volgende verslagperiode een activaovereenkomst te
zullen sluiten.
Tw eede verslag: met de -inmiddels door de (indirecte)
bestuurder/aandeelhouder opgerichte- vennootschap Design Erick van Egeraat
B.V. is met toestemming van de rechter-commissaris een doorstart
gerealiseerd. De hoofdlijnen van de ondertekende activaovereenkomst zijn de
volgende:

26-04-2018
7

overname van goodw ill en w erk in portefeuille voor EUR 22.500,--;
overname van de inventaris voor EUR 22.500,--;
betaling van deze koopsommen geschiedt in termijnen;
vergoeding van OHW voor EUR 6.918,73. Betaling geschiedt nadat van
de opdrachtgever betaling is ontvangen;
aan een aantal medew erkers zal een arbeidsovereenkomst w orden
aangeboden;
de boedel, of een op te richten stichting, verkrijgt een belang van 25% in
Design Erick van Egeraat B.V.;
overdrachtsdatum is 1 mei 2016;
er zijn afspraken gemaakt over het incasso van de openstaande
vorderingen, en de verdeling van de opbrengst.

6.5 Verantwoording
-

6.6 Opbrengst

26-04-2018
7

6.6 Opbrengst
€ 20.387,60

26-04-2018
7

Toelichting
Nog) n.v.t.
Derde verslag: de doorstarter heeft een eerste betaling van EUR 3.000,gedaan, en heeft aangegeven het restant van de eerste termijn (EUR 7.000,-)
binnen afzienbare termijn te zullen voldoen.
Vierde verslag: in de verslagperiode zijn geen betalingen ontvangen. De
doorstarter heeft aangegeven de maand januari 2017 een voorstel te zullen
doen.
Vijfde verslag: in de verslagperiode is een bedrag van EUR 2.000,- ontvangen.
De verw achting is dat de komende verslagperiode een bedrag van EUR
10.000,- in mindering op de koopsom zal w orden betaald.
Zesde verslag: in de onderhavige, zesde verslagperiode is een betaling van
EUR 10.000,- ontvangen, zodat thans EUR 15.000,- is betaald. De curator heeft
de doorstarter herhaaldelijk op betaling van het resterende bedrag
aangesproken.
Zevende verslag: de doorstarter stelt niet over de middelen te beschikken om
het resterende bedrag (EUR 35.000,- alsmede (een gedeelte van) de
vergoeding voor het overgenomen OHW ) te betalen; zij verw acht de komende
verslagperiode meer ruimte te hebben, en een (nieuw ) voorstel te kunnen
doen. De koopsom voor inventaris, goodw ill en w erk in portefeuille bedraagt
overigens EUR 50.000,- i.p.v. EUR 45.000,-.
Achtste verslag: de doorstarter heeft in de onderhavige, achtste
verslagperiode een bedrag van EUR 3.500,- in mindering op de koopsom
betaald. Thans resteert nog EUR 31.500,-.

€ 23.887,60

27-07-2018
8

Toelichting
Negende verslag: in de onderhavige verslagperiode is een bedrag van EUR
3.500,- in mindering op de koopsom ontvangen. Thans resteert nog EUR
28.000,-.

Toelichting

25-04-2019
11

Tw aalfde verslag: Er zijn geen betalingen meer ontvangen. De curator overlegt
hierover met de doorstarter.

€ 51.887,60
Toelichting
Dertiende verslag: De doorstarter heeft een bedrag van EUR 28.000,00 in
mindering op de koopsom betaald. Hiermee is de koopsom van EUR 50.000,00
volledig voldaan.

6.7 Boedelbijdrage

25-07-2019
12

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

27-07-2018
8

Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, besprekingen, opstellen van de activaovereenkomst, overleg en
correspondentie met rechter-commissaris
Tw eede verslag: besprekingen, telefoongesprekken, correspondentie,
(aanpassingen) activaovereenkomst, opstellen
(concept)aandeelhoudersovereenkomst.
Derde verslag: w erkzaamheden samenhangend met de (afw ikkeling van de)
doorstart, incasso koopsom.
Vierde verslag: idem.
Vijfde verslag: idem.
Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: idem.

26-04-2018
7

Negende verslag: idem.

27-07-2018
8

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt nog niet over de (volledige) bijgew erkte financiële
administratie. Na ontvangst daarvan zal het onderzoek plaatsvinden.
Derde verslag: idem.
Vierde verslag: de curator heeft de financiële administratie in ontvangst
genomen. Een onderzoek moet nog plaatsvinden.
Vijfde verslag: idem.
Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: idem.
Achtste verslag: idem.

26-04-2018
7

Negende verslag: idem.

27-07-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: niet
2014: niet
2013: 6 oktober 2015

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-04-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

26-04-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt EUR 18.000,-.
De curator heeft niet onderzocht of de aandelen daadw erkelijk zijn volgestort.
Aangezien sedert de oprichtingsdatum meer dan vijf jaren zijn verstreken, is
volstorting - indien dit niet is geschied - niet meer afdw ingbaar.

26-04-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

26-04-2018
7

Toelichting
De jaarrekening 2013 is buiten de termijn van artikel 2:394 lid 1 BW
gedeponeerd, en over 2014 is geen jaarrekening openbaar gemaakt. Dat
betekent dat de bestuurder en de indirecte bestuurders ex artikel 2:248 lid 2
BW hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld, en dat w ordt vermoed dat
de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement
is.
Onderzocht zal w orden of de bestuurder ook materiële verw ijten kunnen
w orden gemaakt.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

26-04-2018
7

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek.
Tw eede verslag: onderzoek, telefoongesprekken, correspondentie.
Derde verslag: onderzoek.
Vierde verslag: onderzoek, correspondentie en telefoongesprekken.
Vijfde verslag: onderzoek.
Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: idem.
Achtste verslag: idem.

26-04-2018
7

Negende verslag: idem.

27-07-2018
8

Tiende verslag: onderzoek.

25-10-2018
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 181.287,63

26-04-2018
7

€ 196.073,00

27-07-2018
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 661.001,00

26-04-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 271.995,92

26-04-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 21.447,38

26-04-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
61

26-04-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 484.954,08

26-04-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

26-04-2018
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en correspondentie met crediteuren.
Tw eede verslag: correspondentie en telefoongesprekken met
(boedelcrediteuren).
Derde verslag: correspondentie.
Vierde verslag: idem.
Vijfde verslag: idem.
Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: idem.
Achtste verslag: idem.

26-04-2018
7

Negende verslag: idem.

27-07-2018
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Kolen Natuursteen B.V. en de heer H.B.A. Kolen

26-04-2018
7

9.2 Aard procedures
DBEVE is eisende partij in een procedure die loopt bij de rechtbank te Den
Bosch tegen de bovengenoemde partijen. De primaire vordering bedraagt circa
EUR 724.000. De curator heeft de procedure - met toestemming van de
rechter-commissaris - overgenomen.

26-04-2018
7

9.3 Stand procedures
De procedure staat voor dagbepaling pleidooi in een door de gedaag¬de
partijen opgew orpen incident.
Tw eede verslag: het pleidooi is bepaald op 21 september 2016.
Derde verslag: de gedaagde partijen hebben het pleidooi enkele dagen vóór
de mondelinge behandeling ingetrokken. De rechtbank heeft de vorderingen bij
vonnis d.d. 12 oktober 2016 afgew ezen, en hen veroordeeld in de
proceskosten ad EUR 678,-. De procedure is verw ezen naar rolzitting van 23
november 2016 voor conclusie van antw oord aan de zijde van de gedaagde
partijen.
Vierde verslag: op de rolzitting van 23 november alleen voor antw oord
geconcludeerd, en tevens een incidentele vordering ingesteld, nl. tot het
stellen van zekerheid.. De curator heeft daarop bij conclusie d.d. 7 december
2016 gereageerd. Bij vonnis d.d. 11 januari 2017 heeft de rechtbank de
incidentele vordering afgew ezen, en de gedaagde partijen veroordeeld in de
proceskosten ad EUR 452,-.
De rechtbank heeft op de rolzitting van 25 januari 2017 een comparitie van
partijen gelast. De datum moet nog w orden bepaald.
Vijfde verslag: de comparitie van partijen heeft op 23 mei 2017
plaatsgevonden. De zaak staat thans op de rol van 23 augustus 2017 voor
vonnis.
Zesde verslag: de zaak is aangehouden tot 15 november 2017 voor vonnis.

26-04-2018
7

Zevende verslag: de rechtbank heeft op 27 december 2017 tussenvonnis
gew ezen, en o.a. beide partijen een bew ijsopdracht verstrekt. De curator
heeft op 24 januari 2017 een akte in het geding gebracht ter voldoening van
de bew ijsopdracht. De gedaagde partijen hebben te kennen gegeven getuigen
te w illen horen. De procedure is aangehouden voor het bepalen van de dag,
w aarop de getuigen zullen w orden gehoord.
Achtste verslag: het getuigenverhoor w ordt op 7 mei 2018 gehouden.
Negende verslag: de gedaagde partijen hebben op 7 mei 2018 tw ee getuigen
doen horen. De contra-enquête zal op 8 oktober 2018 w orden gehouden.

27-07-2018
8

Tiende verslag: in de contra-enquête heeft de curator tw ee getuigen doen
horen. De zaak staat thans op de rol van 21 november 2018 voor conclusie na
enquête.

25-10-2018
9

Elfde verslag: beide partijen hebben conclusie na enquête genomen. De zaak
staat nu voor vonnis.

25-01-2019
10

Tw aalfde verslag: Op 10 april 2019 heeft de rechtbank te Oost-Brabant vonnis
gew ezen in de procedure tegen Kolen Natuursteen B.V. en de heer H.B.A.
Kolen. De rechtbank heeft Kolen Natuursteen veroordeeld tot betaling van een
bedrag van EUR 567.112,49, te vermeerderen met de w ettelijke rente,
buitengerechtelijke kosten van EUR 4.610,56 en proceskosten van EUR
11.695,96. De vordering jegens de heer Kolen is door de rechtbank
afgew ezen. Het vonnis is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De curator
beraadt zich op het instellen van hoger beroep.

25-04-2019
11

Dertiende verslag: De curator heeft - met goedkeuring van de rechtercommissaris - hoger beroep ingesteld tegen de afw ijzing van de vordering op
de heer Kolen. Er is gedagvaard tegen 1 oktober 2019. Kolen Natuursteen B.V.
heeft ook hoger beroep ingesteld tegen het vonnis; zij heeft gedagvaard
tegen 24 september 2019.

25-07-2019
12

Veertiende verslag: De appeldagvaardingen zijn aangebracht. Er is bepaald
dat er een comparitie na aanbrengen komt. Hiervoor moet nog een datum
w orden bepaald.

25-10-2019
13

Vijftiende verslag: Op 14 januari 2020 heeft de comparitie na aanbrengen
plaatsgevonden bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch in de procedures
tussen DBEVE enerzijds en Kolen Natuursteen B.V. en de heer H.B.A. Kolen
anderzijds. De zaak staat voor memorie van grieven bij beide partijen.

24-01-2020
14

Zestiende verslag: De zaak staat nog voor memorie van grieven.

24-04-2020
15

Zeventiende verslag: In beide procedures is de memorie van grieven genomen.
De procedures staan op de rol van 18 augustus 2020 voor (i) memorie van
antw oord aan de zijde van Kolen in het hoger beroep van de curator tegen de
afw ijzing van de vorderingen jegens Kolen; en (ii) memorie van antw oord aan
de zijde van de curator in het hoger beroep van Kolen Natuursteen tegen de
(gedeeltelijke) toew ijzing van de vorderingen jegens Kolen Natuursteen.

24-07-2020
16

Achttiende verslag: De procedure tegen Kolen staat op de rol van 27 oktober
2020 voor akte uitlaten producties aan de zijde van de curator. De procedure
tegen Kolen Natuursteen staat op de rol van 10 november 2020 voor memorie
van antw oord in incidenteel appel aan de zijde van Kolen Natuursteen.

22-10-2020
17

Negentiende verslag: De procedure tegen de heer Kolen staat op de rol van 22
juni 2021 voor dagbepaling arrest. De procedure tegen Kolen Natuursteen
staat op de rol van 22 juni 2021 voor opgave verhinderdata voor pleidooi.

21-01-2021
18

Tw intigste verslag: Na een kort mediationtraject heeft de curator - met
goedkeuring van de rechter-commissaris - overeenstemming bereikt met de
heer Kolen en Kolen Natuursteen B.V. over een schikking voor een bedrag van
EUR 150.000,--, te voldoen in drie termijnen van EUR 50.000,--. De eerste
betaling van EUR 50.000,-- heeft plaatsgevonden. De resterende termijnen
dienen in mei 2021 en augustus 2021 te w orden betaald.

21-04-2021
19

Eenentw intigste verslag: De tw eede betaling van EUR 50.000,00 is op 25 mei
2021 op de boedelrekening ontvangen.

21-07-2021
20

Tw eeëntw intigste verslag: De derde betaling van EUR 50.000,00 is op 25
augustus 2021 op de boedelrekening ontvangen. Daarmee is het totale
schikkingsbedrag van EUR 150.000,00 voldaan.

21-10-2021
21

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie en onderzoek procesdossier.
Tw eede verslag: onderzoek, correspondentie.
Derde verslag: w erkzaamheden samenhangend met de procedure, w .o. het
opstellen van een pleitnota en correspondentie met de rechtbank Den Bosch.
Derde verslag: w erkzaamheden samenhangend met de procedure, w .o. het
opstellen van een conclusie van antw oord en correspondentie met de
rechtbank Den Bosch.
Vijfde verslag: w erkzaamheden samenhangend met de procedure, w aaronder
de comparitie van partijen op 23 mei 2017.
Zesde verslag: correspondentie.
Zevende verslag: diverse w erkzaamheden, w aaronder het opstellen van de
akte overlegging producties.

26-04-2018
7

Achtste verslag: diverse w erkzaamheden, samenhangend met de procedure.
Negende verslag: idem.

27-07-2018
8

Tiende verslag: idem.

25-10-2018
9

Elfde verslag: opstellen conclusie na enquête en correspondentie w ederpartij.

25-01-2019
10

Tw aalfde verslag: studie vonnis en onderzoek hoger beroep.

25-04-2019
11

Dertiende verslag: instellen hoger beroep.

25-07-2019
12

Vijftiende verslag: Zie 9.3.

24-01-2020
14

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In onderzoek.
Tw eede verslag:

26-04-2018
7

incasso vorderingen;
afw ikkelen procedure;
belang in doorstarter.
Derde verslag: idem.
Vierde verslag:
incasso vorderingen;
afw ikkelen procedure;
belang in doorstarter;
onderzoek administratie.
Vijfde verslag:
idem.
Zesde verslag:
idem.
Zevende verslag:
idem.
Achtste verslag:
idem.
Negende verslag:

27-07-2018
8

idem.
Tiende verslag:

25-10-2018
9

idem.
Elfde verslag:

25-01-2019
10

idem.
Tw aalfde verslag:

25-04-2019
11

onderzoek naar en incasso van buitenlandse vorderingen;
beraad hoger beroep procedure Nederlandse debiteur;
incasso koopsom doorstarter en formaliseren aandelenbelang in
doorstarter;
onderzoek administratie.
Dertiende verslag:

25-07-2019
12

onderzoek naar en incasso van buitenlandse vorderingen;
hoger beroep procedure Nederlandse debiteur;
formaliseren aandelenbelang in doorstarter;
onderzoek administratie.
Veertiende verslag:
idem.

25-10-2019
13

Zestiende verslag:

24-04-2020
15

idem.
Achttiende verslag:

22-10-2020
17

idem.
Negentiende verslag:

21-01-2021
18

idem.
Tw intigste verslag:

21-04-2021
19

incasso van buitenlandse vorderingen;
incasso schikkingsbedrag Kolen c.s.;
onderzoek pandrecht gelieerde vennootschap;
formaliseren aandelenbelang in doorstarter;
onderzoek administratie.
Eenentw intigste verslag:

21-07-2021
20

idem.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

26-04-2018
7

Vijftiende verslag:

24-01-2020
14

idem.
Zeventiende verslag:

24-07-2020
16

idem.
Tw eeëntw intigste verslag:

21-10-2021
21

incasso van buitenlandse vorderingen;
formaliseren aandelenbelang in doorstarter;
onderzoek administratie.
Drieëntw intigste verslag:

21-01-2022
22

incasso van buitenlandse vorderingen;
formaliseren aandelenbelang in doorstarter;
onderzoek administratie.
Vierentw intigste verslag:
incasso van buitenlandse vorderingen;
formaliseren aandelenbelang in doorstarter;
onderzoek administratie.

10.3 Indiening volgend verslag

21-04-2022
23

10.3 Indiening volgend verslag
21-7-2022

21-04-2022
23

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging, diverse correspondentie.
Tw eede verslag: verslaglegging, diverse correspondentie.
Derde verslag: idem.
Vierde verslag: idem.
Vijfde verslag: idem.
Zesde verslag: idem.
Zevende verslag: idem.
Achtste verslag: idem.

26-04-2018
7

Negende verslag: idem.

27-07-2018
8

Tiende verslag: idem.

25-10-2018
9
25-01-2019
10

Bijlagen
Bijlagen

