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Algemene gegevens
Naam onderneming
BEST Projects B.V.

19-06-2018
5

Gegevens onderneming
BEST Projects B.V. (hierna ook te noemen: curanda) beheerde tot voor kort
onroerend goed (c.q. een recht van erfpacht) aan het adres Boylew eg 2 te
Spijkenisse. Op 2 februari 2017 is het recht van erfpacht door curanda
geleverd aan Bovri B.V. Op 28 februari 2017 is curanda bij ontbindingsbesluit
ontbonden en vervolgens uitgeschreven uit de registers van de Kamer van
Koophandel. De aanvrager van het faillissement heeft aangetoond dat er,
ondanks de vereffening van curanda, mogelijk nog sprake w as van baten.
Aangezien curanda meerdere schulden onbetaald laat, heeft de rechtbank
haar faillissement uitgesproken.

19-06-2018
5

Activiteiten onderneming
Ten tijde van haar faillietverklaring had curanda geen activiteiten. Tot voor kort
beheerde zij onroerend goed en verhuurde dat aan derden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 246.323,00

€ -11.706,00

€ 1.586.150,00

2016

€ 363.453,00

€ -112.801,00

€ 2.090.399,00

19-06-2018
5

Toelichting financiële gegevens
Aan de curator is een niet-ondertekend exemplaar van de jaarrekening 2016
verstrekt. Daaruit blijkt dat in 2015 € 246.323,00 is gerealiseerd (netto omzet
en overige bedrijfsopbrengsten). In 2016 w as dat € 363.453,00.

19-06-2018
5

Het resultaat na belastingen in 2015 bedroeg € 11.706,00 verlies. In 2016 w as
het resultaat na belastingen € 112.801,00 negatief.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

19-06-2018
5

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w as er geen personeel meer in dienst.
Voorafgaand aan de vereffening w as er een personeelslid in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

19-06-2018
5

€ 5.000,00

16-09-2019
10

€ 30.000,00

16-12-2019
11

€ 40.000,00

16-03-2020
12

€ 6.315,54

16-06-2020
13

€ 8.815,54

11-09-2020
14

€ 15.015,54

10-12-2020
15

€ 17.215,54

09-03-2021
16

€ 19.515,54

08-06-2021
17

€ 59.365,54

07-09-2021
18

Verslagperiode
van
19-3-2018

19-06-2018
5

t/m
18-6-2018
van
19-6-2018

19-09-2018
6

t/m
18-9-2018
van
19-9-2018

19-12-2018
7

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018

19-03-2019
8

t/m
18-3-2019
van
19-3-2019

17-06-2019
9

t/m
16-6-2019
van
17-6-2019

16-09-2019
10

t/m
15-9-2019
van
16-9-2019

16-12-2019
11

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

16-03-2020
12

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

16-06-2020
13

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

11-09-2020
14

t/m
10-9-2020
van
11-9-2020

10-12-2020
15

t/m
9-12-2020
van
10-12-2020

09-03-2021
16

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

08-06-2021
17

t/m
7-6-2021
van
8-6-2021

07-09-2021
18

t/m
6-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

6 uur 42 min

6

48 uur 1 min

7

3 uur 24 min

8

1 uur 12 min

9

6 uur 21 min

10

23 uur 38 min

11

49 uur 25 min

12

9 uur 2 min

13

20 uur 41 min

14

5 uur 42 min

15

3 uur 12 min

16

5 uur 18 min

17

8 uur 36 min

18

5 uur 24 min

totaal

196 uur 38 min

Toelichting bestede uren
Aan dit faillissement zijn tot en met 18 september 2018 in totaal 164 uren en
26 minuten besteed.

19-09-2018
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder van curanda is de heer Tw an Moerland. Haar aandeelhouder is
sinds 2 februari 2017 Cerato Beheer B.V. Deze vennootschap is tot 2 februari
2016 ook bestuurder van curanda gew eest.

19-06-2018
5

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

19-06-2018
5

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.

19-06-2018
5

1.4 Huur
Er zijn geen huurovereenkomsten aangetroffen.

19-06-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag I
Door/namens de bestuurder is aan de curator verteld dat curanda het
bedrijfspand eerst als kantoorruimte verhuurde. Dat zou niet goed hebben
gelopen door een gebrek aan huurders en slechte betaling. Daarna is het pand
omgebouw d vanw ege een mogelijkheid van verhuur aan het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA). In dit verband zou € 700.000,00 in het pand zijn
geïnvesteerd. Uiteindelijk heeft het COA geen ruimte gehuurd, w aardoor
nauw elijks aan het pand kon w orden verdiend, aldus de heer Moerland.
Aangezien de onderneming van curanda niet w instgevend kon w orden
voortgezet, heeft haar bestuurder besloten het recht van erfpacht aan Bovri
B.V. te leveren en tot vereffening over te gaan. Daarbij speelde een rol dat de
curator van Flexgroep Holding B.V. € 113.000,00 van curanda vorderde, aldus
de heer Moerland.
Het eerder genoemde Cerato Beheer B.V. is 100% aandeelhouder van Bovri
B.V. De aandelen van Cerato Beheer B.V. w orden door de heer Hugo Jacobus
Moerland gehouden.
Verslag IV
De curator zal in hoofdstuk 7 ('Rechtmatigheid') van dit verslag nader ingaan
op de oorzaak van het faillissement.

19-06-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as geen personeel in dienst.

19-06-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voor het faillissement w as een personeelslid in dienst.

19-06-2018
5

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

19-06-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda w as ten tijde van haar faillietverklaring reeds ontbonden. Er zijn
derhalve geen onroerende zaken aangetroffen.

19-06-2018
5

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

19-06-2018
5

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda w as ten tijde van haar faillietverklaring reeds ontbonden. Er zijn
derhalve geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

19-06-2018
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn geen bodemzaken aangetroffen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

19-06-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

19-06-2018
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Curanda w as ten tijde van haar faillietverklaring reeds ontbonden. Er is
derhalve geen voorraad of onderhanden w erk aangetroffen.

19-06-2018
5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

19-06-2018
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Curanda w as ten tijde van haar faillietverklaring reeds ontbonden. Er zijn
derhalve geen andere activa aangetroffen, met uitzondering van mogelijke
vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit het
rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2018
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

19-06-2018
5

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de grootboekkaart 2017 blijkt dat er geen debiteurenvorderingen zijn.
Mogelijk heeft Curanda nog een vordering ter zake de verkoop van het recht
van erfpacht. Dit zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek w orden
beoordeeld.

19-06-2018
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

19-06-2018
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In de eerste verslagperiode is niet gebleken van vorderingen van banken.

19-06-2018
5

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

19-06-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag I
De curator heeft tw ee notariële aktes ontvangen betreffende hypotheken op
het recht van erfpacht. Op 30 december 2015 is een eerste recht van
hypotheek verleend aan Beleggings- en Beheermaatschappij Venw ood B.V.
Deze vennootschap had, samen met Trackw ood B.V., in 2013 reeds een
tw eederangs hypotheekrecht ontvangen. Uit de gegevens van het Kadaster
blijkt dat Cerato Beheer B.V. tevens een hypotheekrecht heeft ontvangen. De
curator heeft dit in onderzoek.

19-06-2018
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Verslag V
De curator zal het onderzoek afronden nadat de procedure is afgew ikkeld (zie
hoofdstuk 9 van dit verslag).

5.4 Separatistenpositie
Curanda had ten tijde van haar faillietverklaring geen zaken in eigendom. Er is
derhalve geen schuldeiser die de positie van separatist kan uitoefenen.

19-06-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is niet gebleken van schuldeisers met een voorbehouden eigendomsrecht.

19-06-2018
5

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een retentierecht hebben ingeroepen.

19-06-2018
5

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak hebben gemaakt op een recht van
reclame.

5.8 Boedelbijdragen

19-06-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen, met uitzondering van het beoordelen van de hypotheekrechten. Die
beoordeling zal in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden.

19-06-2018
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is na de faillietverklaring niet voortgezet.

19-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

19-06-2018
5

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

19-06-2018
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

19-06-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de boekhouding digitaal ontvangen en zal deze na de eerste
verslagperiode beoordelen.

19-06-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag I
De jaarrekening 2013 is te laat gedeponeerd. Voor de daarop volgende jaren
heeft de curator in onderzoek of artikel 2:210 lid 5 BW van toepassing is en
w elke deponeringstermijn heeft te gelden.

19-06-2018
5

Verslag II
Uit het aandeelhoudersregister volgt dat artikel 2:210 lid 5 niet van toepassing
is. Enkel de jaarrekening 2013 is derhalve te laat gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven.

19-06-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curanda is in 2002 opgericht. Een eventuele vordering ter zake de
volstortingsplicht is derhalve verjaard en het mogelijk niet-volstorten kan door
het tijdsverloop ook geen oorzaak van het faillissement zijn. De curator zal hier
verder geen onderzoek naar verrichten.

19-06-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag I
De curator heeft in onderzoek of sprake is onbehoorlijk bestuur.
Verslag IV
De jaarrekening 2013 is ruim tw ee maanden te laat gedeponeerd. Daarmee
staat het onbehoorlijk bestuur vast. De curator heeft geconcludeerd dat er
andere omstandigheden zijn die bijdragen aan het beeld van een bestuurder
die zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Ter toelichting geldt het volgende.
De curator heeft geconstateerd dat Curanda in 2011 voor € 600.000,00 een
recht van erfpacht heeft gekocht, met daarop een pand (hierna: het Pand). Zij
verhuurde het Pand aan diverse partijen, onder meer aan een huurder die €
174.600,00 (na indexatie sinds 2012 ongeveer € 200.000,00) huur per jaar
betaalde. In 2015 heeft zich de mogelijkheid voorgedaan om het Pand aan het
COA te verhuren. Voordat asielzoekers in het Pand zouden w orden gehuisvest
(c.q. enkel de vergoeding voor de beschikbaarheid van het pand) is een
huursom van € 1.368.750,00 per jaar overeengekomen. Er zijn nimmer
asielzoekers in het Pand gehuisvest.
Teneinde uitvoering te geven aan de w ensen van het COA, heeft Curanda
volgens haar administratie in 2015 - 2016 ruim € 800.000,00 in het Pand

19-06-2018
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geïnvesteerd. Verder heeft zij ermee ingestemd dat de voormelde
huurovereenkomst van € 176.000,00 sterk w erd verminderd qua
huuroppervlak. De nieuw e huurprijs voor die overeenkomst bedroeg €
50.000,00 per jaar. Curanda heeft het pand vervolgens niet aan het COA
verhuurd, maar aan haar aandeelhouder en bestuurder Cerato Beheer B.V.
voor € 240.000,00 per jaar. Cerato Beheer B.V. ontving vervolgens op haar
beurt € 1.368.750,00 per jaar van het COA.
De curator is van oordeel dat de voormelde omstandigheden, tezamen met
andere feiten en omstandigheden, leiden tot de conclusie dat sprake is van
een onbehoorlijke taakvervulling en heeft de bestuurders aansprakelijk
gesteld voor het faillissementstekort. De bestuurders hebben de
aansprakelijkheid gemotiveerd betw ist. Zij stellen onder meer dat de huursom
van € 240.000,00 redelijk is en dat Cerato Beheer B.V. kosten moest maken
die het verschil tussen € 240.000,00 en € 1.368.750,00 rechtvaardigen. Zie
verder hoofdstuk 9 van dit verslag ('Procedures').
Ja

17-06-2019
9

Toelichting
Het onbehoorlijk bestuur is in rechte komen vast te staan. De rechtbank heeft
overw ogen dat het onbehoorlijk bestuur vast staat en dat er geen andere
oorzaak van het faillissement aannemelijk is gemaakt. In aanvulling daarop
heeft de rechtbank overw ogen dat de bestuurders, w anneer het gaat over de
overeenkomst met het COA, meer zekerheid voor Curanda hadden kunnen en
moeten inbouw en. Door dat niet te doen, is sprake van een onbehoorlijke
taakvervulling, aldus de rechtbank. Het vonnis is nog niet onherroepelijk. Zie
verder hoofdstuk 9 van dit verslag.
Ja

16-03-2020
12

Toelichting
Het vonnis is onherroepelijk gew orden door het intrekken van het hoger
beroep. De bestuurders en de curator hebben een schikking getroffen. De
bestuurders zijn de aansprakelijkheid echter blijven betw isten. Zij hebben om
proces-economische redenen schikkingsonderhandelingen gevoerd.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag I
De curator heeft in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.

19-06-2018
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Verslag IV
Het Pand is in opdracht van de Curator getaxeerd. De getaxeerde w aarde is €
1.290.000,00. Curanda heeft het Pand op 2 februari 2017 verkocht aan Bovri
B.V. voor een koopsom van € 410.000,00. De middellijk bestuurder van Bovri is
de heer W . Moerland (de zoon van de heer H.J. Moerland). De voorlopige
conclusie van de curator is dat deze verkoop een paulianeuze rechtshandeling
betreft.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hoofdstuk 7.8 en hoofdstuk 9 voor een nadere toelichting op het
rechtmatigheidsonderzoek en de voortgang daarvan.

07-09-2021
18

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag I
Gedurende de tw eede verslagperiode zal de curator de beschikbare
administratie beoordelen.

19-06-2018
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Verslag II
In de tw eede verslagperiode is niet alle relevante informatie verkregen. De
curator streeft ernaar de informatie in de derde verslagperiode compleet te
krijgen en deze daarna te beoordelen. Aangezien het niet kostenefficiënt is de
incomplete informatie te beoordelen, heeft de curator in de tw eede
verslagperiode nog geen aanvang gemaakt met de beoordeling.
Verslag III
In de derde verslagperiode is de relevante administratie grotendeels aan de
curator verstrekt. Hij heeft zijn standpunt en de verdere vervolgstappen in dit
dossier in beraad.
Verslag IV
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek in hoofdlijnen afgerond. Zie
verder hoofdstuk 9 van dit verslag ('Procedures').

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.

19-06-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 144.502,00

19-06-2018
5

€ 147.157,00

16-12-2019
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

19-06-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

19-06-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

19-06-2018
5

7

19-09-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 943.550,07

19-06-2018
5

€ 1.093.210,19

19-09-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

19-06-2018
5

Dit faillissement zal w aarschijnlijk eindigen met een beperkte uitkering aan de
Belastingdienst. De overige schuldeisers zullen geen betaling ontvangen.

07-09-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verder inventariseren van de vorderingen.

19-06-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag I
Er zijn (nog) geen procedures gestart.

19-06-2018
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Verslag IV
In de vierde verslagperiode heeft de curator Cerato Beheer B.V., De heer Tw an
Moerland en de heer H.J. Moerland aansprakelijk gesteld voor het
faillissementstekort en hen gedagvaard.

9.2 Aard procedures
Verslag I
Niet van toepassing.
Verslag IV
De curator heeft verlof voor conservatoir beslag gevraagd en gekregen en
gedaagden vervolgens gedagvaard.

19-06-2018
5

9.3 Stand procedures
Verslag I
Niet van toepassing.

19-06-2018
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Verslag IV
Gedaagden hebben op de eerste roldatum een conclusie van antw oord
ingediend.
Verslag VI
Er heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden. Nadien is de zaak voor
conclusiew isseling komen te staan. Ten tijde van de indiening van het zesde
verslag heeft de curator de conclusie van repliek ingediend. Gedaagden
hebben tw ee w eken de gelegenheid om een conclusie van dupliek in te
dienen. Daarna zal de zaak voor vonnis komen. De curator verw acht derhalve
ontw ikkelingen in de zevende verslagperiode.

19-09-2018
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Verslag VII
De procedure staat voor vonnis. De eerste datum van het vonnis is
aangehouden tot 2 januari 2019.

19-12-2018
7

Verslag VIII
De datum van het vonnis is opnieuw aangehouden en staat thans gepland op
27 maart 2019.

19-03-2019
8

Verslag IX
De rechtbank heeft op 12 juni 2019 vonnis gew ezen. De vorderingen van de
curator zijn integraal toegew ezen. De rechtbank heeft vastgesteld dat sprake
is van een onbehoorlijke taakvervulling en dat gedaagden aansprakelijk zijn
voor het faillissementstekort. De rechtbank heeft hen tevens veroordeeld een
voorschot van € 800.000,00 te betalen.

17-06-2019
9

Verslag X
Alle gedaagden hebben hoger beroep ingesteld. De heer T. Moerland heeft een
nieuw e raadsman. De eerste roldatum in de zaak van Cerato Beheer B.V. en
de heer H.J. Moerland is 22 oktober 2019. De eerste roldatum in de zaak van
de heer T. Moerland is 3 december 2019.

16-09-2019
10

Verslag XII
Vanw ege de schikkingsovereenkomsten zijn de dagvaardingen in hoger
beroep niet aangebracht. De procedures zijn daarmee tot een einde gekomen.

16-03-2020
12

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag I
Geen.

19-06-2018
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Verslag IV
De verdere w erkzaamheden zijn afhankelijk van het verloop van de procedure.
Verslag V
De rechtbank heeft bepaald dat op 29 augustus 2018 een comparitie van
partijen zal plaatsvinden.
Verslag VI
Gedurende de zevende verslagperiode zal de curator w aarschijnlijk nauw elijks
w erkzaamheden verrichten. De verdere w erkzaamheden zijn afhankelijk van

19-09-2018
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het (tussen)vonnis van de rechtbank.
Verslag VII
Het is onzeker of op 2 januari 2019 vonnis zal w orden gew ezen en of dit
vonnis een tussenvonnis of eindvonnis zal zijn. De w erkzaamheden in het
kader van de procedure zijn hiervan afhankelijk.

19-12-2018
7

Verslag IX
De verdere w erkzaamheden zijn nog niet bekend. Indien geen vrijw illige
betaling zal plaatsvinden, zal het vonnis w orden betekend en zoveel mogelijk
geëxecuteerd. In de komende verslagperiode zal verder moeten blijken of
gedaagden hoger beroep zullen instellen.

17-06-2019
9

Verslag X
Met de heer T. Moerland vindt schikkingsoverleg plaats. De advocaat van de
heer H.J. Moerland en Cerato Beheer B.V. heeft te kennen gegeven dat
namens hen mogelijk ook een schikkingsvoorstel zal w orden gedaan. De
verdere w erkzaamheden zijn afhankelijk van het al dan niet slagen van het
schikkingsoverleg.

16-09-2019
10

Verslag XI
De curator heeft een schikking getroffen met de heer T. Moerland. Deze
schikking is vastgelegd en nagekomen. Ten laste van de heer H.J. Moerland
zijn diverse beslagen gelegd. De curator en de heer H.J. Moerland hebben ook
schikkingsoverleg gevoerd en zijn tot mondelinge overeenstemming gekomen
over de hoofdlijnen van een schikking tussen de curator enerzijds en de heer
Moerland en Cerato Beheer B.V. anderzijds. De curator zal in het volgende
verslag meer informatie verstrekken over de overeengekomen regeling en de
standpunten van partijen.

16-12-2019
11

Verslag XII
Met zow el de heer T. Moerland als de heer H.J. Moerland is een
schikkingsovereenkomst gesloten. De heer T. Moerland heeft in dit verband €
11.975,00 aan de boedel betaald. De heer H.J. Moerland heeft zich verplicht om
€ 65.000,00 in termijnen te betalen. De termijnbetalingen zullen, indien de
overeenkomst w ordt nagekomen, plaatsvinden vóór januari 2021.

16-03-2020
12

Voor zow el de heer T. Moerland als de heer H.J. Moerland geldt dat zij de
aansprakelijkheid van meet af aan gemotiveerd hebben betw ist. Zij hebben
nadrukkelijk te kennen gegeven dat zij om persoonlijke- of proceseconomische redenen een schikking hebben getroffen en dat zij de
aansprakelijkheid daarmee niet erkennen.
Verslag XVIII
De heer H.J. Moerland is de betalingsregeling niet nagekomen. Geruime tijd is
deze in het geheel niet nagekomen, maar kort voor de indiening van dit
verslag heeft een substantiële betaling plaatsgevonden. De curator heeft
een nieuw e betaalafspraak gemaakt en deze w ordt nagekomen. De
verw achting is dat de betalingsregeling in de komende verslagperiode kan
w orden afgerond. In dat geval zal dit verslag mogelijk het eindverslag zijn.
De curator heeft in dit faillissement geprocedeerd met gebruikmaking van de
Garantstellingsregeling Curatoren. Dat w il zeggen dat het ministerie voor
rechtsbescherming de kosten van de procedure heeft gefinancierd. Deze
financiering zal volledig w orden terugbetaald, namelijk vanuit het resultaat

07-09-2021
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van de procedure. Met het oog op de voortvarende afw ikkeling van het
faillissement heeft de curator de financiële afw ikkeling van de
Garantstellingsregeling al gestart.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag I
In de eerste verslagperiode heeft de curator informatie bij derden opgevraagd.
In de tw eede verslagperiode verw acht hij de nodige informatie te hebben
ontvangen en zal een aanvang w orden gemaakt met de beoordeling daarvan.
De daarop volgende w erkzaamheden zijn afhankelijk van de bevindingen van
de curator naar aanleiding van de beoordeling van de verkregen informatie.

19-06-2018
5

Verslag II
Gedurende de tw eede verslagperiode is nog niet alle nodige informatie
verkregen. De curator streeft ernaar in de derde verslagperiode de informatie
compleet te krijgen en zal het rechtmatigheidsonderzoek daarna verrichten.
Verslag III
De curator zal in de derde verslagperiode de beschikbare administratie
beoordelen en een beslissing nemen over de verdere afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag IV
De vijfde verslagperiode zal in het teken staan van de procedure tegen de
bestuurders. De daarmee gemoeide w erkzaamheden zijn afhankelijk van het
verloop van de procedure.
Verslag V
De procedure zal in de zesde verslagperiode w orden voortgezet.
Verslag VI
De procedure zal in de zevende verslagperiode w orden voortgezet. De verdere
w erkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het (tussen)vonnis van de
rechtbank, zodat in dit verslag geen nieuw plan van aanpak kan w orden
opgenomen.

19-09-2018
6

Verslag VII
De procedure zal in de achtste verslagperiode w orden voortgezet. De verdere
w erkzaamheden zijn sterk afhankelijk van het (tussen)vonnis van de
rechtbank, zodat in dit verslag geen nieuw plan van aanpak kan w orden
opgenomen.

19-12-2018
7

Verslag VIII
Aangezien de datum van het vonnis opnieuw is aangehouden, is er nog geen
(nieuw ) plan van aanpak. De curator zal eerst de uitkomst van de procedure
afw achten.

19-03-2019
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Verslag IX
In de komende verslagperiode zal de curator een plan van aanpak maken voor
het resterende rechtmatigheidsonderzoek en de tenuitvoerlegging van het
vonnis.

17-06-2019
9

In de komende verslagperiode zal w orden beoordeeld of een schikking kan
w orden getroffen en – indien nodig – of de curator zich zal stellen in hoger
beroep. Verder zal de executie van het vonnis w orden voortgezet.

16-09-2019
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Verslag XII
De curator heeft besloten de w erkzaamheden in dit faillissement zoveel
mogelijk te beperken, voor zolang de schikkingsovereenkomst met de heer H.J.
Moerland w ordt nagekomen.

16-03-2020
12

De curator heeft geconstateerd dat de betalingsregeling met de heer H.J.
Moerland en Cerato Beheer B.V. niet is nagekomen. De heer H.J. Moerland
heeft hierover met de curator gecommuniceerd en dat is aanleiding gew eest
om in te stemmen met een kort uitstel. De betalingen zullen in de komende
verslagperiode w el hervat moeten w orden.

16-06-2020
13

Verslag XIV
De curator heeft met de heer H.J. Moerland en Cerato Beheer B.V. een tijdelijke
betalingsregeling getroffen, ter overbrugging van een periode van enkele
maanden. De betalingsregeling zal de komende verslagperiode van kracht zijn.

11-09-2020
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Verslag XV
De tijdelijke betalingsregeling zal in de komende verslagperiode aflopen. De
curator zal beoordelen w elke mogelijkheden er bestaan om de vordering te
incasseren en het faillissement zo spoedig mogelijk af te w ikkelen.

10-12-2020
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Verslag XVI
De curator heeft – onder het voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris – opnieuw een tijdelijke betalingsregeling getroffen. In de
komende verslagperiode zal de curator opnieuw beoordelen w elke
mogelijkheden van incasso er zijn.

09-03-2021
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Verslag XVII
De tijdelijke betalingsregeling is kort voortgezet. De curator is voornemens de
mogelijkheden van executoriale verkoop van de w oning van de heer Moerland
opnieuw te onderzoeken. De heer Moerland heeft te kennen gegeven dat
mogelijk algehele betaling kan plaatsvinden. De curator verw acht in de
komende verslagperiode meer duidelijkheid over deze onderw erpen.

08-06-2021
17

Verslag XVIII
De verw achting is dat de betalingsregeling in de komende verslagperiode kan
w orden afgerond. De curator streeft ernaar de Garantstellingsregeling ook in
de komende verslagperiode af te w ikkelen. Daarna kan het faillissement
w orden beëindigd.

07-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-06-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
7-12-2021

07-09-2021
18

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag XI
De curator zal in de komende verslagperiode de schikking met de heer H.J.
Moerland en Cerato Beheer B.V. formaliseren. De verw achting is op dit moment
dat er geen procedure in hoger beroep zal w orden gevoerd.

Bijlagen
Bijlagen

16-12-2019
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