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Algemene gegevens
Naam onderneming
Gastek Leidingsystemen B.V.

24-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Gastek Leidingsystemen B.V. is statutair gevestigd
en kantoorhoudende te (3026 SL) Rotterdam aan de Van Duylstraat 90 B en
geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 65312082.

24-10-2019
1

Activiteiten onderneming
De failliete vennootschap exploiteerde een onderneming in de gas- en elektraindustrie. De activiteiten betroffen voornamelijk installatie- en
onderhoudsw erkzaamheden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -9.111,44

€ 649.436,00

2018

€ 382.457,80

€ -232.679,85

€ 463.460,00

2017

€ 1.078.625,00

€ -88.940,00

€ 531.778,00

Toelichting financiële gegevens

24-10-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Bovenstaande gegevens over 2017 zijn afkomstig uit de meest recent
gedeponeerde voorlopige jaarrekening. De financiële gegevens over de jaren
2018 en 2019 zijn afkomstig uit de kolommenbalans en w orden nog
onderzocht.

24-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

24-10-2019
1

Ten tijde van het faillissement had de vennootschap geen personeelsleden.
Het gemiddelde aantal personeelsleden over het boekjaar 2017 bedroeg 11.

Boedelsaldo
€ 0,00

24-10-2019
1

€ 0,00

22-07-2021
8

Toelichting
Geen boedelactief gerealiseerd.

€ 131,30

21-04-2022
11

Toelichting
Betaling veroordeelde aandeelhouder.

Verslagperiode
van
24-9-2019

24-10-2019
1

t/m
23-10-2019
van
24-10-2019

24-01-2020
2

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

24-04-2020
3

t/m
23-4-2020
van
24-4-2020
t/m
22-7-2020

23-07-2020
4

van
23-7-2020

23-10-2020
5

t/m
22-10-2020
van
23-10-2020

22-01-2021
6

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

22-04-2021
7

t/m
22-4-2021
van
22-4-2021

22-07-2021
8

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

22-10-2021
9

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

21-01-2022
10

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

Bestede uren

21-04-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

44 uur 30 min

2

38 uur 18 min

3

39 uur 12 min

4

23 uur 0 min

5

30 uur 36 min

6

37 uur 48 min

7

10 uur 6 min

8

5 uur 0 min

9

20 uur 42 min

10

5 uur 6 min

11

12 uur 54 min

totaal

267 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede tijd heeft voornamelijk betrekking op
inventarisatiew erkzaamheden. Kort na het faillissement heeft een bespreking
plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurder (en zijn advocaat).
Gedurende deze bespreking, en na afloop, is door de bestuurder een grote
hoeveelheid documentatie aangeleverd. Deze documentatie heeft voornamelijk
betrekking op meerdere gerechtelijke procedures w aarbij Gastek w as
betrokken en financiële gegevens van Gastek. Deze stukken zijn aan een
eerste onderzoek onderw orpen.

24-10-2019
1

De bestede tijd heeft met name betrekking op het onderzoek in de
administratie en de gang van zaken binnen de onderneming voorafgaand aan
het faillissement. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met tw ee
(minderheids)aandeelhouders van de vennootschap en de uitbetaling van een
depotbedrag aan een van deze partijen door een notaris is onderzocht.

24-01-2020
2

De bestede tijd heeft betrekking op het opstellen van brieven aan de notaris
en een van de aandeelhouders in verband met de uitkering van depotbedrag
alsmede het in dat kader beoordelen van administratie en processtukken.

24-04-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is er met name gecorrespondeerd met het
bestuur en aandeelhouders van de vennootschap over de aanspraken die de
curator meent op deze partijen te hebben alsmede het in dat verband
beoordelen van administratie en processtukken. Er heeft verder overleg met
de rechter-commissaris, de belastingdienst en een deurw aarder
plaatsgevonden.

23-07-2020
4

Overleg rechter-commissaris vervolgstappen in de rechtmatigheidskw esties.
Voorbereidingen vervolgstappen.

23-10-2020
5

Behandeling procedures: opstellen dagvaarding (middellijk) aandeelhouder,
correspondentie rechtbank en gerechtshof i.v.m. lopende hoger beroep
procedure. Incassow erkzaamheden vordering uit hoofde van vonnis jegens
aandeelhouder. Onderzoek administratie incl. verzoeken aan bestuurder.
Correspondentie rechter-commissaris.

22-01-2021
6

Behandeling procedures: Beoordelen processtuk(ken). Correspondentie
rechtbank en gerechtshof. Incassow erkzaamheden vordering uit hoofde van
vonnis jegens aandeelhouder. Onderzoek administratie. Correspondentie
rechter-commissaris.

22-04-2021
7

Correspondentie deurw aarder, behandeling lopende procedure.

22-07-2021
8

De bestede tijd heeft met name betrekking op de procedure. Er hebben tw ee
(digitale) zittingen plaatsgevonden en er is gecorrespondeerd/overleg
gew eest met de advocaat van de w ederpartij over regelingen.

22-10-2021
9

Contact w ederpartij in verband met een te treffen betalingsregeling en
w erkzaamheden ten behoeve van afw ikkeling faillissement.

21-01-2022
10

Contact veroordeelde partijen in verband met de te treffen betalingsregeling.
Contact rechter-commissaris in verband met te treffen (incasso)maatregelen
tegen veroordeelde partijen.

21-04-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gastek Leidingsystemen B.V. is bij notariële akte d.d. 10 februari 2016
opgericht te Rotterdam. Als enig bestuurder staat ingeschreven de heer
Ramazan Güngören. De heer Güngören houdt tevens 50% van de aandelen.

24-10-2019
1

De overige 50% van de aandelen w orden gehouden door (vennootschappen
van) de heren J. Stip en K. Safturk.

24-04-2020
3

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er op datum faillissement geen lopende procedures
meer.

24-10-2019
1

Er blijkt een hoger beroep van een kort geding procedure aanhangig te zijn bij
het Gerechtshof Den Haag. Het betreft een procedure tussen failliet
(appellante) en de vennootschappen Jostip B.V. en Nazka Holding B.V.
(geïntimeerden) De procedure staat op de rol van 12 mei 2020 voor akte
uitlaten aan de zijde van Jostip en Nazka. Geintimeerden dienen zich uit te
laten over de betekenis van gew ezen eindvonnissen in een tussen partijen
gevoerde bodemprocedure.

24-04-2020
3

Het is de curator vooralsnog niet bekend w at de status is van de hoger beroep
procedure bij het Gerechtshof Den Haag.

23-07-2020
4

Voor meer informatie w ordt verw ezen naar paragraaf 9 van dit verslag.

23-10-2020
5

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement

24-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is het faillissement veroorzaakt door
hoogoplopende zakelijk geschillen tussen bestuurder/aandeelhouder
Gungoren en zijn (voormalig) compagnons. De curator verw ijst naar hoofdstuk
7 van het verslag. Als gevolg van deze disputen zijn de activiteiten van de
vennootschap gestaakt in de loop van 2018. In de aankomende
verslagperiode zal de curator de oorz(a)ak(en) van het faillissement aan een
nader onderzoek onderw erpen.

24-10-2019
1

In het kader van het onderzoek is gesproken met de tw ee andere
aandeelhouders van de vennootschap. Van hen is een toelichting ontvangen
op de gang van zaken binnen de onderneming van failliet in de jaren 20172019. Op basis van de gevoerde gesprekken kan w orden vastgesteld dat de
bestuurder/aandeelhouder enerzijds en de tw ee andere aandeelhouders
anderzijds elkaar over en w eer verw ijten dat zij niet in het belang van de
vennootschap hebben gehandeld, geen inzage in de administratie of
duidelijkheid over de financiële situatie van de onderneming hebben gegeven
en middelen dan w el activa aan de vennootschap (zouden) hebben
onttrokken. Als gevolg daarvan zouden klanten en w erknemers zijn
w eggelopen en zouden de ondernemingsactiviteiten in de loop van 2018 zijn
gestaakt.

24-01-2020
2

De curator zal de oorzaak van het faillissement in de komende verslagperiodes
nader onderzoeken.
In onderzoek. De curator heeft van de notaris en een van de aandeelhouders
ontvangen informatie in onderzoek.

24-04-2020
3

De curator heeft geen aanleiding te veronderstellen dat de opgegeven
oorzaak van het faillissement - disputen tussen de aandeelhouders - niet
juist zou zijn. Omdat er ten aanzien van tw ee aandeelhouders vorderingen
bestaan die niet w orden voldaan, w orden er door de curator verder geen
acties ondernomen.

21-04-2022
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-10-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w as er geen personeel in dienst bij de
vennootschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

24-10-2019
1

Toelichting
In het boekjaar 2017 w aren er gemiddeld 11 personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Voor zover thans bekend w aren ten tijde van het faillissement van Gastek
geen onroerende zaken in kadastraal eigendom van Gastek.

24-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor zover thans bekend beschikte Gastek ten tijde van het faillissement niet
(meer) over bedrijfsmiddelen. Volgens opgave van de bestuurder zouden de
bedrijfsactiviteiten al geruime tijd voor het faillissement zijn gestaakt.

24-10-2019
1

De tw ee minderheidsaandeelhouders maken aan de
bestuurder/aandeelhouder het verw ijt dat deze activa (gereedschappen) die
aan ofw el de vennootschap ofw el de andere aandeelhouders zouden
toebehoren, zou hebben verkocht ondanks een rechterlijk verbod. Dit is in een
periode voor het faillissement gebeurd. De curator heeft geen activa
aangetroffen noch is duidelijk gew orden w at er met de activa is gebeurd.

24-04-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover thans bekend beschikte Gastek ten tijde van het faillissement niet
(meer) over voorraden en/of onderhanden w erk. Volgens opgave van de
bestuurder zouden de bedrijfsactiviteiten al geruime tijd voor het faillissement
zijn gestaakt.

24-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

24-10-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Voor zover thans bekend beschikte Gastek ten tijde van het faillissement niet
(meer) over andere activa. Volgens opgave van de bestuurder zouden de
bedrijfsactiviteiten al geruime tijd voor het faillissement zijn gestaakt.

24-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatiew erkzaamheden.

24-10-2019
1

Beoordelen informatie.

24-04-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
Voor zover thans bekend had Gastek ten tijde van het faillissement geen
vorderingen op handelsdebiteuren. Er zijn mogelijk w el vorderingen op de
(vennootschappen van) voormalig compagnons van Gastek, onder meer uit
hoofde van proceskostenveroordelingen.

24-10-2019
1

De curator richt zich op de incasso van vorderingen op de
minderheidsaandeelhouders. Zie ook punt 7. van dit verslag.

23-07-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie administratie en processtukken.

24-10-2019
1

Contact deurw aarder, correspondentie aandeelhouders vennootschap.

23-07-2020
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 108,89

24-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Negatief saldo op datum faillissement bij de rekening-courant bij ABN AMRO.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

24-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

24-10-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken.

24-10-2019
1

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

6.2 Financiële verslaglegging

24-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Geen mutaties te melden. De curator zal, indien sprake is van boedelactief, een
tussentijds financieel verslag opstellen en gelijktijdig met een volgend verslag
publiceren.

24-10-2019
1

Idem.

22-01-2021
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

24-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

24-10-2019
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

24-10-2019
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

24-10-2019
1

De curator heeft de financiele boekhouding grotendeels veiliggesteld, deze
dient nader te w orden onderzocht. De curator zal hierover in een volgend
verslag nader berichten.

24-10-2019
1

Met betrekking tot een aantal aan de vennootschap verstrekte leningen
ontbreken documenten w aaruit de afspraken aangaande die leningen blijken.
Op enkele van de verstrekte lening(en) zijn in de maanden voorafgaand aan
het faillissement aflossingen gedaan. De curator heeft de bestuurder verzocht
informatie te verstrekken. Vooralsnog heeft de bestuurder niet gereageerd.

22-01-2021
6

De bestuurder heeft - na tussenkomst van de rechter-commissaris - de
gevraagde informatie aangeleverd. Na beoordeling van de aangeleverde
stukken heeft de curator vastgesteld dat er geen nader onderzoek nodig is
naar de leningen en de in dat verband verrichte terugbetalingen voorafgaand
aan het faillissement. Punt afgerond.

22-04-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 13 juni 2018 (op tijd)
2016: 5 juli 2017 (op tijd)

24-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
In onderzoek. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

24-10-2019
1

Er is niet gebleken van een goedkeurende verklaring.

24-04-2020
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

24-10-2019
1

Op basis van tw ee vonnissen van de Rechtbank Rotterdam van 3 april 2019
lijkt te kunnen w orden geconcludeerd dat de aandelen mogelijk niet zijn
volgestort, althans voor w at betreft de aandeelhouders Misan Holding B.V. en
Jostip B.V. Ten aanzien van Misan is geoordeeld dat de volstorting via een
zogenaamd 'kasrondje' heeft plaatsgevonden. Ten aanzien van Jostip is
geoordeeld dat deze verplichting w elisw aar niet is nagekomen maar via
verrekening met vorderingen op de vennootschap, betaling niet kan w orden
afgedw ongen. De curator onderzoekt in hoeverre de andere
minderheidsaandeelhouder de aandelen heeft volgestort c.q. de
overeengekomen koopsom voor 25% van de aandelen heeft voldaan. Uit het
vonnis van 3 april 2019 blijkt in elk geval dat dit tot dat moment nog niet w as
gebeurd. De curator zal deze aandeelhouder tot betaling aanspreken alsmede
het kasrondje onderzoeken.

24-04-2020
3

De incasso van de vordering op een van de aandeelhouders uit hoofde van de
volstortingsverplichting is door een deurw aarder ter hand genomen. De
aanspraken, w aaronder de volstortingsverplichting, jegens Misan Holding en
de bestuurder zijn in onderzoek.

23-07-2020
4

Tussen de deurw aarder en de aandeelhouder is contact over de aanspraken
van de boedel jegens de aandeelhouder. De aandeelhouder heeft aangegeven
niet over voldoende middelen te beschikken om de vordering te kunnen
voldoen.

23-10-2020
5

Geen w ijzigingen. De curator beoordeelt de verdere voortgang van het
incassotraject.

22-01-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-10-2019
1

In onderzoek. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.
Zie ook punt 7.6 van dit verslag.

Toelichting

24-01-2020
2

Het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur loopt. Er heeft
een bespreking plaatsgevonden met de tw ee andere aandeelhouders van de
vennootschap (beide 25%). Er is vanuit het perspectief van deze
aandeelhouders een toelichting ontvangen op de gang van zaken binnen de
onderneming van failliet in de jaren 2017-2019. De curator heeft een en ander
in onderzoek. Zie ook paragraaf 7.6 van dit verslag.

Nee

21-04-2022
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Toelichting
Onderzoek afgerond. Vanw ege vorderingen op betrokken partijen die niet
w orden voldaan, acht de curator het verder niet opportuun in dit kader
stappen te ondernemen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-10-2019
1

Toelichting
In onderzoek. Tussen de aandeelhouder/bestuurder Gungoren en tw ee
voormalig bestuurders/aandeelhouders van de vennootschap zijn meerdere
procedures gevoerd over (o.a.) betaling van (management)w erkzaamheden
aan de bestuurders/aandeelhouders, schadevergoedingsvorderingen in
verband met (gesteld) onrechtmatig handelen door deze partijen, alsmede een
OK-procedure w aarin door de (voormalig) aandeelhouders/bestuurders is
verzocht een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken
binnen Gastek, w elk verzoek door de OK is afgew ezen. De curator zal in een
volgend verslag over de diverse (andere) procedures nader berichten.

In onderzoek

24-01-2020
2

Toelichting
De curator heeft de ontvangen processtukken beoordeeld. Er heeft een
gesprek plaatsgevonden met de tw ee andere aandeelhouders, w elke
eveneens betrokken zijn (gew eest) bij de activiteiten van de onderneming van
de vennootschap. Er is onder meer gesproken over de gang van zaken in de
periode voor het faillissement en over de uitbetaling van een bij een notaris in
depot gegeven bedrag van ruim EUR 40.000 aan een van de aandeelhouders.
Aan de curator is aangegeven dat onder meer ten aanzien van dit laatste punt
begin februari 2020 informatie w ordt aangeleverd.

In onderzoek
Toelichting

24-04-2020
3

De curator heeft van een van de minderheidsaandeelhouder nadere toelichting
en informatie aangeleverd gekregen met betrekking tot een aantal gevoerde
procedures en het depotbedrag bij de notaris. Een en ander is in onderzoek.

In onderzoek

23-07-2020
4

Toelichting
De curator heeft de (middellijk) minderheidsaandeelhouder aangesproken tot
terugbetaling van ruim EUR 40.000. Vooralsnog is hier geen gehoor
aangegeven. In de komende verslagperiode w ordt hier in overleg met de
rechter-commissaris een vervolg aan gegeven.

Toelichting

23-10-2020
5

Er heeft een bespreking met de rechter-commissaris plaatsgevonden w aarbij
ook de aangesproken (middellijk) aandeelhouder in de gelegenheid is gesteld
om de bespreking bij te w onen. Hiervan is door d aandeelhouder geen gebruik
gemaakt. De rechter-commissaris heeft de curator machtiging verleend
rechtsmaatregelen te treffen.

Ja

22-01-2021
6

Toelichting
De aandeelhouder en haar bestuurder zijn door het uitbrengen van een
dagvaarding in rechte betrokken. De gedagvaarde partijen zijn (vooralsnog)
niet op de juiste w ijze - d.w .z. niet via een advocaat - in de procedure
verschenen. Aan hen is een uitstel verleend tot 12 januari 2021 om zich te
stellen. Omdat dit niet is gebeurd, staat de procedure voor vonnis (zie ook
paragraaf 9 van dit verslag).
Met betrekking tot de bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de
curator de rechter-commissaris verzocht om de bestuurder op te roepen voor
verhoor. De curator heeft vooruitlopend op het verzoek de bestuurder
herhaaldelijk verzocht om informatie aan te leveren met betrekking tot aan de
vennootschap verstrekte leningen en in dat kader gemaakte afspraken en met
betrekking tot vorderingen op de vennootschap. Na overleg met de rechtercommissaris zal in de komende verslagperiode de vervolgstappen w orden
uitgevoerd en nader bepaald.

In onderzoek

22-04-2021
7

Toelichting
Leningen: het onderzoek naar de aan failliet verstrekte leningen en
terugbetalingen aan de leninggever voorafgaande aan het faillissement is
afgerond. Paulianeus handelen in dat verband is niet vastgesteld.
Procedure: op 24 februari 2021 heeft de Rechtbank Rotterdam bij verstek
vonnis gew ezen en zijn de vorderingen van de curator toegew ezen. Zie verder
paragraaf 9 van dit verslag.

Toelichting
Er w ordt verw ezen naar paragraaf 9 van het faillissementsverslag.

22-10-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek. De curator zal hierover in een volgend verslag nader berichten.

24-10-2019
1

Het onderzoek naar de oorzaak en achtergronden van het faillissement loopt.
De curator is in afw achting van aanvullende informatie. In een volgend verslag
zal over de bevindingen van de curator w orden bericht.

24-01-2020
2

De reactie van een van de aandeelhouders en de nadere informatie is kort
voor het indienen van dit verslag ontvangen. Omdat een en ander nog in
nader onderzoek is, onder meer de beoordeling van de gestelde vorderingen
over en w eer uit hoofde van proceskosten en de gang van zaken rondom een
aandeelhoudersvergadering eind 2018, zal hier in een volgend verslag nader
op w orden teruggekomen. Vast staat echter dat aan de betrokken partijen de
nodige verw ijten kunnen w orden gemaakt.

24-04-2020
3

De curator heeft de bestuurders/aandeelhouders uitgenodigd voor een
bespreking om op voorhand aangegeven onderw erpen, verw ijten en
(mogelijke) aanspraken jegens hen te bespreken en de mogelijkheden voor
een regeling/oplossing te onderzoeken. De minderheidsaandeelhouders
hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn, de bestuurder/aandeelhouder
heeft mondeling aangegeven de berichtgeving w el te hebben ontvangen maar
heeft voor het overige niet gereageerd. Een gezamenlijk overleg heeft
derhalve niet plaatsgevonden. In de komende verslagperiode(s) w orden de
verschillende kw esties verder afgehandeld.

23-07-2020
4

Overeenkomstig het verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris hem
machtiging verleend om rechtsmaatregelen te treffen jegens de
minderheidsaandeelhouder.

23-10-2020
5

Er loopt een procedure tegen de minderheidsaandeelhouder en haar
bestuurder.

22-04-2021
7

Procedure is afgerond.

22-10-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veilig stellen administratie, inventarisatie ontvangen documenten en
bespreking met de bestuurder en zijn advocaat.

24-10-2019
1

Bespreking aandeelhouders, onderzoek administratie, correspondentie notaris.

24-01-2020
2

Beoordelen stukken, correspondentie aandeelhouder.

24-04-2020
3

Correspondentie aandeelhouders/bestuurder, beoordelen administratie en
processtukken.

23-07-2020
4

Overleg rechter-commissaris, voorbereidingen rechtsmaatregelen.

23-10-2020
5

Overleg rechter-commissaris, deurw aarder en rechtbank inzake de aanhangig
gemaakte procedure.

22-01-2021
6

Behandeling procedures en beoordeling administratie.

22-04-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Thans hebben nog geen crediteuren een boedelvordering aangemeld. Het
salaris van de curator zal een boedelvordering opleveren.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-10-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

24-10-2019
1

De curator heeft de Belastingdienst uitgenodigd eventuele preferente
vorderingen op Gastek Leidingsystemen B.V. in te dienen. De Belastingdienst
heeft (nog) geen vordering(en) bij de curator ingediend.

€ 3.155,00

24-01-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een (w aarschijnlijk ambtshalve) aanslag
omzetbelasting over het derde kw artaal 2019 opgelegd ad EUR 3.155. De
curator zal bezw aar maken tegen deze aanslag.

€ 3.755,00

24-04-2020
3

Toelichting
Er is een aanvullende vordering uit hoofde van omzetbelasting ad EUR 600
ingediend over de periode 1-1-2019 tot datum faillissement.

Toelichting

23-07-2020
4

Geen w ijzigingen. Na overleg met de Belastingdienst is door de curator
aangegeven dat er geen aangifte omzetbelasting ex artikel 29 lid 2 W OB zal
w orden gedaan.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-10-2019
1

De curator heeft UW V uitgenodigd eventuele preferente vorderingen op Gastek
Leidingsystemen B.V. in te dienen. Het UW V heeft tot heden (nog) geen
vordering(en) bij de curator ingediend.

€ 5.633,27
Toelichting
Door UW V is een preferente vordering van EUR 5.633,27 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.808,16

24-10-2019
1

Toelichting
Tw ee oud-w erknemers van de gefailleerde vennootschap hebben een
preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ter verificatie ingediend met
een totale omvang van EUR 4.808,16. Beide w erknemers zijn ruim een jaar
voor het faillissement een vaststellingsovereenkomst met Gastek aangegaan
uit hoofde w aarvan zij aanspraak maken op een eindafrekening bestaande uit
achterstallig loon, vakantiedagen en uitbetaling van ADV-uren. Beide
w erknemers stellen dat zij de eindafrekeningsbedragen nimmer hebben
ontvangen. De curator heeft voormelde vorderingen geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende preferente crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

24-10-2019
1

Toelichting
Tot heden hebben zes concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.

9

24-01-2020
2

Toelichting
9 crediteuren hebben vorderingen ingediend, w aaronder 3 vennootschappen
van de bestuurder/aandeelhouder.

Toelichting
Geen w ijzigingen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

24-04-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 409.661,12

24-10-2019
1

Toelichting
Tot heden hebben concurrente crediteuren vorderingen ter verificatie
ingediend met een totale w aarde van EUR 409.661,12 inclusief rente en
kosten. Door aan de bestuurder gelieerde vennootschappen hebben voor een
totaalbedrag van EUR 401.244,64 aan vorderingen uit hoofde van verstrekte
leningen en verrichte w erkzaamheden ingediend.

€ 434.244,82

24-01-2020
2

Toelichting
Er zijn vorderingen ter verificatie ingediend voor een bedrag van EUR
434.244,82 inclusief rente en kosten. Door aan de bestuurder gelieerde
vennootschappen zijn voor een totaalbedrag van EUR 401.244,64 aan
vorderingen uit hoofde van verstrekte leningen en verrichte w erkzaamheden
ingediend.

Toelichting

24-04-2020
3

Geen w ijzigingen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog is het onduidelijk op w elke w ijze het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

24-10-2019
1

De verw achting is dat er geen uitkering aan concurrente schuldeisers zal
kunnen plaatsvinden.

22-04-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Uitnodigen crediteuren, correspondentie crediteuren, inventarisatie
schuldenlast.

24-10-2019
1

Overleg en correspondentie Belastingdienst.

23-07-2020
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator verw ijst naar punt 9.3.

24-10-2019
1

Er is een lopende hoger beroep procedure tussen failliet enerzijds en Jostip
B.V. en Nazka Holding B.V. anderzijds. De curator is (nog) niet opgeroepen tot
overneming van het geding.

24-04-2020
3

De curator is door het Gerechtshof 's-Gravenhage in de gelegenheid gesteld
om zich uit te laten over het al dan niet overnemen van het hoger beroep van
de kort geding procedure w aarbij, in het geval de procedure zou w orden
overgenomen, tevens een akte diende te w orden genomen over de betekenis
van in de terzake gevoerde bodemprocedure gew ezen vonnissen. Zijdens
geïntimeerden is op 26 mei 2020 een dergelijke akte genomen. De curator
heeft aan het gerechtshof aangegeven de procedure niet over te nemen. De
procedure staat op de rol van 26 januari 2021 voor arrest.

23-10-2020
5

De curator heeft een van de minderheidsaandeelhouders, Jostip B.V. en haar
bestuurder in rechte betrokken. De curator stelt zich jegens deze partijen op
het standpunt dat door hen een bedrag van ruim EUR 40.000 aan het
vermogen van failliet is onttrokken. De aangesproken partijen hebben zich
verw eerd door te stellen dat er w el recht w as op dat bedrag. Uit de procedure
die met betrekking tot dat bedrag is gevoerd voorafgaande aan het
faillissement, volgt echter het tegendeel. Na overleg met en een 'hoorzitting'
ten overstaan van de rechter-commissaris (w aar deze partijen niet zijn
verschenen), is met machtiging van de rechter-commissaris de dagvaarding
uitgebracht. Partijen zijn tegen 9 december 2020 gedagvaard. Partijen zijn niet
op de juiste w ijze in het geding verschenen en na enkele aanhoudingen
teneinde partijen in staat te stellen (op de juiste w ijze) in het geding te
verschijnen staat de procedure ten tijde van dit verslag voor verstekvonnis in
februari 2021. In het volgende verslag volgt meer informatie over deze
procedure en de - niet door de curator overgenomen - lopende hoger beroep
procedure.

22-01-2021
6

Zie hierna in paragraaf 9.3.

22-04-2021
7

9.2 Aard procedures
De curator verw ijst naar punt 9.3.

24-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Voor zover bekend is Gastek thans niet (meer) betrokken bij een of meerdere
procedures. In de jaren voorafgaand aan het faillissement w as Gastek w el
betrokken bij (diverse) gerechtelijke procedures. De curator heeft dit in
onderzoek (zie hoofdstuk 7).

24-10-2019
1

Er is een hoger beroep van een kort geding procedure aanhangig bij het
Gerechtshof Den Haag. Het betreft een procedure tussen failliet (appellante)
en de vennootschappen Jostip B.V. en Nazka Holding B.V. (geïntimeerden) De
procedure staat op de rol van 12 mei 2020 voor akte uitlaten aan de zijde van
Jostip en Nazka. Geintimeerden dienen zich uit te laten over de betekenis van
gew ezen eindvonnissen in een tussen partijen gevoerde bodemprocedure.

24-04-2020
3

Geen w ijzigingen.

23-07-2020
4

Hoger beroep procedure: staat voor arrest.

22-01-2021

6
Rechtbank procedure: staat voor vonnis (verstek)
In de procedure die door de curator tegen een van de
minderheidsaandeelhouders en haar bestuurder heeft aangespannen, heeft
de Rechtbank Rotterdam bij verstekvonnis van 24 februari 202 de vorderingen
van de curator toegew ezen. Jostip B.V. en haar bestuurder/aandeelhouder zijn
veroordeeld tot betaling van ruim EUR 40.000, te vermeerderen met rente en
kosten. Het vonnis is aan gedaagden betekend. Bij verzetdagvaarding van 7
april 2021 is op grond van artikel 143 W etboek van Burgerlijke Rechtsvordering
verzet ingesteld door gedaagden tegen het vonnis van 24 februari 2021. Er is
gedagvaard tegen 21 april 2021. De procedure w ordt in dezelfde instantie
voortgezet. De curator zal in een volgend verslag over het verdere verloop van
deze procedure berichten.

22-04-2021
7

In de hoger beroep procedure, die door de curator niet is overgenomen, is
blijkens een productie bij de door gedaagden aan de curator uitgebrachte
verzetdagvaarding (zie hiervoor) kennelijk op 3 november 2020 arrest
gew ezen. Dit arrest w as, ondanks diverse verzoeken aan de behandelend
advocaat in die procedure aangaande de stand van zaken, de curator niet
bekend. Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank w aartegen hoger
beroep w as ingesteld door failliet, bekrachtigd (met veroordeling van failliet in
de kosten van het geding). Het bekrachtigde vonnis van de rechtbank van 24
september 2018 hield in dat een aantal door failliet gevraagde voorlopige
voorzieningen door de rechtbank zijn afgew ezen. In de bodemprocedures
tussen failliet enerzijds en de beide minderheidsaandeelhouders anderzijds,
die over dezelfde onderw erpen zijn gevoerd, zijn door de rechtbank op 3 april
2019 vonnissen gew ezen en zijn de ingestelde vorderingen over en w eer
afgew ezen. Niet gebleken is dat tegen de vonnissen van 3 april 2019
rechtsmiddelen zijn ingesteld.
In de verzetprocedure tussen de curator (geopposeerde) en de
minderheidsaandeelhouder en haar bestuurder (als opposanten) staat een
comparitie van partijen gepland op 7 september 2021. In aanloop naar de
zitting heeft de curator de advocaat van opposanten benaderd met de vraag
of overleg over een regeling opportuun zou kunnen zijn maar dat heeft tot
niets geleid (geen reactie w ederpartij). De curator zal beoordelen of er
voorafgaand aan de zitting nog stukken in het geding zullen w orden gebracht.

22-07-2021
8

Kort voor de zitting van 7 september 2021 is door de advocaat van gedaagden
nog contact gezocht over een regeling. Mede gelet op het moment heeft dat
overleg tot niets geleid. De curator heeft voorafgaand aan de zitting een
conclusie van antw oord na eis in reconventie ingediend alsmede enkele
aanvullende stukken in het geding gebracht. Op 7 september en 21 september
2021 heeft de mondelinge behandeling (digitaal) plaatsgevonden. Aan de
rechter zijn inlichtingen verstrekt en toelichting gegeven op standpunten
alsmede zijn tijdens de eerste zitting en voorafgaand aan de tw eede zitting de
mogelijkheden van een regeling onderzocht. Dat heeft niet geleid tot een
regeling. De rechter heeft op 21 september 2021 mondeling vonnis gew ezen,
w elk vonnis is vastgelegd in het proces-verbaal van de zitting. De rechtbank
heeft het verstekvonnis van 24 februari 2021 bekrachtigd w aarbij de beslissing
van de rechtbank is gemotiveerd. Het bekrachtigde vonnis houdt in dat Stip en
Jostip B.V. hoofdelijk zijn veroordeeld tot betaling aan de boedel van een
bedrag van EUR 40.498 te vermeerderen met rente en te vermeerderen met
kosten ad circa EUR 6.500. Een reconventionele vordering van gedaagden is
afgew ezen. Door de veroordeelde partijen is aangegeven dat er geen hoger
beroep w ordt ingesteld.

22-10-2021
9

De curator beoordeelt de w ijze w aarop het vonnis te gelde kan w orden
gemaakt, zoals executie, het treffen van een betalingsregeling of overdracht
van de vorderingen.
Voldoening van verplichtingen uit hoofde van het vonnis heeft niet
plaatsgevonden. De veroordeelde partijen hebben aangegeven aan de
verplichtingen te w illen voldoen maar niet over voldoende middelen te
beschikken. De curator onderzoekt de mogelijkheden van het treffen van een
betalingsregeling; over de regeling hebben partijen onderhandeld. Dit zal in de
komende verslagperiode verder w orden uitgew erkt en geformaliseerd.

21-01-2022
10

Tussen de curator en de veroordeelde partijen is overeenstemming bereikt
over (de inhoud van) een betalingsregeling; de afspraken zijn opgenomen in
een overeenkomst die nog niet door de veroordeelde partijen is
ondertekend. De (beoogde) afspraken w orden evenmin nageleefd. Er is door
Stip en Jostip aangegeven dat er door verschillende omstandigheden geen
mogelijkheden zijn de financiele verplichtingen uit hoofde van het vonnis na
te komen. De curator beoordeelt de w ijze w aarop de vorderingen uit hoofde
van het vonnis kunnen w orden geincasseerd. Ook het aanvragen van het
faillissement van deze partijen w ordt overw ogen.

21-04-2022
11

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie ontvangen documentatie.

24-10-2019
1

Beoordelen (proces)stukken.

24-04-2020
3

Opstellen dagvaarding, correspondentie rechtbank.

22-01-2021
6

Beoordelen gerechtelijke uitspraken en beoordelen processtukken.

22-04-2021
7

Zie vorig verslag.

22-07-2021
8

Opstellen akte/conclusie van antw oord na eis in reconventie. Voorbereiden en
bijw onen (digitale) mondelinge behandeling op 7 en 21 september 2021.
Overleg en correspondentie advocaat w ederpartij. Beoordelen verdere
afhandeling vorderingen vonnis.

22-10-2021
9

Contact veroordeelde partijen over een betalingsregeling met betrekking tot
de verplichtingen uit hoofde van het vonnis.

21-01-2022
10

Contact veroordeelde partijen en de rechter-commissaris.

21-04-2022
11

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op:

24-10-2019
1

onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
onderzoek naar de procedures w aarbij Gastek w as betrokken;
inventarisatie (fiscale) schuldenlast;
onderzoek administratie / rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op:

24-01-2020
2

onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
inventarisatie (fiscale) schuldenlast;
onderzoek administratie / rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op:

24-04-2020
3

onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het
rechtmatigheidsonderzoek;
aanspreken minderheidsaandeelhouders tot betaling van openstaande
bedragen.
De curator zal zich in de komende verslagperiode met name richten op het
aanspreken van de betrokken partijen (aandeelhouders/bestuur).

23-07-2020
4

Onderzoek en voorbereidingen vervolgstappen jegens
bestuurder/aandeelhouders.

23-10-2020
5

Afhandelen procedures. Voortzetting onderzoek leningen.

22-01-2021
6

Verdere behandeling procedure tegen de minderheidsaandeelhouder en haar
bestuurder. Incasso vordering op de andere aandeelhouder.

22-04-2021
7

Geen w ijzigingen. Zie voorgaand verslag.

22-07-2021
8

Afhandeling vorderingen uit hoofde van vonnissen.

22-10-2021
9

De volgende punten staan open: Incasso vordering uit hoofde van vonnis van
21 september 2021; treffen betalingsregeling met de veroordeelde partijen
(minderheidsaandeelhouder en haar bestuurder). Incasso vordering op andere
minderheidsaandeelhouder.

21-01-2022
10

In feite geen w ijzigingen. Er is overeenstemming over een betalingsregeling
maar de overeenkomst w aarin de afspraken zijn vastgelegd is/w ordt niet
ondertekend. Betaling van de afgesproken termijnen heeft niet
plaatsgevonden. Nadere stappen tegen de partijen die
betalingsverplichtingen jegens de boedel hebben w orden onderzocht.

21-04-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog is het niet bekend binnen w elke termijn het faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

24-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
21-7-2022

21-04-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging en inventarisatie w erkzaamheden.

24-10-2019
1

Opstellen verslag, bepalen te verrichten w erkzaamheden.

22-10-2021
9

Opstellen verslag. Plan van aanpak.

21-01-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

