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Algemene gegevens
Naam onderneming
Opus Holding B.V. in liquidatie

24-05-2018
2

Gegevens onderneming
Volgens de gegevens die zijn opgenomen in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel dateert de akte van oprichting van Opus Holding B.V. (hierna:
Opus) van 31 december 1976. Enig bestuurder van Opus is Stichting
Reorganisatie Ercap Group en Ercap Beheer B.V. is bew aarder.
De enig bestuurder van Stichting Reorganisatie Ercap Group is de heer
Mouthaan. Enig bestuurder van Ercap Beheer B.V. is de heer Maertens.

24-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Financiële holding. De rechtspersoon is op 14 juli 2017 ontbonden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 12.558,00

2015

€ 790.536,00

2015

€ 78.000,00

€ -861.371,00

Toelichting financiële gegevens

€ 15.320,00

24-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

24-05-2018
2

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 60.000,00

21-08-2018
3

Het saldo betreft een beschikbaar gesteld boedelkrediet.

Boedelsaldo
€ 51.191,20

22-11-2018
4

Verslag 4: € 51.191,20 (betreft boedelkrediet)

Boedelsaldo
€ 21.759,94

08-03-2019
5

Verslag 5: € 21.759,94 (betreft boedelkrediet)

Boedelsaldo
€ 21.759,94

13-06-2019
6

Verslag 6: € 21.759,94 (betreft boedelkrediet)

Verslagperiode
van
13-2-2018

24-05-2018
2

t/m
22-5-2018

van
23-5-2018

21-08-2018
3

t/m
20-8-2018

van
22-11-2018

08-03-2019
5

t/m
7-3-2019

van
8-3-2019
t/m
7-6-2019

13-06-2019
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

85,90 uur

3

9,40 uur

4

6,50 uur

5

20,40 uur

6

27,10 uur

totaal

149,30 uur

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode zijn 43,30 uur besteed.
Totaal aantal uren sinds datum faillissement: 85,90 uur.

24-05-2018
2

In deze verslagperiode zijn 9,40 uur besteed.
Totaal aantal uren sinds datum faillissement: 95,30 uur.

21-08-2018
3

Totaal aantal uren sinds datum faillissement: 102,00 uur.

22-11-2018
4

Totaal aantal uren sinds datum faillissement: 122,40 uur.

08-03-2019
5

Totaal aantal uren sinds datum faillissement: 150,10 uur.

13-06-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
Verslag 2: De curator begrijpt dat Opus bezw aar heeft gemaakt tegen het
betalingsbevel. De crediteur die het betalingsbevel heeft verkregen heeft haar
vorderingen ter verificatie ingediend.

24-05-2018
2

Verslag 3: Geen nieuw e ontw ikkelingen te melden.

21-08-2018
3

1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 2: Op 20 februari 2018 vond ten overstaan van het gerechtshof Den
Haag de mondelinge behandeling van het hoger beroep tegen het vonnis tot
faillietverklaring van 16 januari 2018 plaats. Op 13 maart 2018 heeft het
gerechtshof Den Haag het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 16 januari
2018 bekrachtigd. Het hof overw oog dat uit de hiervoor beschreven
overeenkomst met C afdw ingbare verplichtingen voor Opus voortvloeien, dat
voldaan is aan de eis van pluraliteit van schuldeisers en dat onvoldoende
aannemelijk is dat Opus geen baten meer bezit. Het hof overw oog dat de
curator nader onderzoek dient te verrichten naar de vraag of er sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid en/of paulianeus handelen.

24-05-2018
2

Een van de schuldeisers heeft aangeboden de curator een boedelkrediet te
verstrekken. De curator overw eegt het aangaan van een boedelkrediet, zodat
hij over middelen beschikt om nader onderzoek te (laten) verrichten naar de
mogelijke baten van de boedel en de oorzaken van het faillissement.
Verslag 3: De in verslag 2 genoemde schuldeiser heeft aan de curator een
boedelkrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld. De rechter-commissaris is op
de hoogte van de inhoud van de overeenkomst die aan dit boedelkrediet ten
grondslag ligt. Inmiddels is het boedelkrediet ontvangen op de
boedelrekening.
Nu de curator over boedelactief beschikt kan nader onderzoek gedaan w orden
naar de mogelijke baten van de boedel en naar de oorzaken van het
faillissement. In dit kader heeft de curator met instemming van de rechtercommissaris opdracht gegeven een gespecialiseerde registeraccountant om
een quick scan te doen van de financiële administratie van Opus.

21-08-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage
€ 60.000,00

totaal

€ 0,00

€ 60.000,00

Toelichting andere activa
Verslag 2: De curator overw eegt het aangaan van een boedelkrediet zodat
nader onderzoek gedaan kan w orden naar het bestaan van vorderingen uit
hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen en/of andere
baten.

24-05-2018
2

Verslag 3: Zoals hiervoor is vermeld heeft de curator een boedelkrediet
verkregen dat primair zal w orden aangew end om onderzoek te doen.

21-08-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 2: De curator heeft overleg gevoerd met een crediteur die bereid is
een boedelkrediet te verstrekken. Daarnaast heeft de curator een financieel
deskundige opdracht gegeven de administratie van Opus in kaart te brengen
en te analyseren.

24-05-2018
2

Verslag 3: Opstellen van de boedelkredietovereenkomst, correspondentie met
de desbetreffende crediteur, correspondentie met de rechter-commissaris,
inschakelen register-accountant.

21-08-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 2: De curator zal in het kader van het oorzakenonderzoek ook
onderzoek doen naar de administratie van Opus.

24-05-2018
2

Verslag 3: Zoals hiervoor is vermeld, doet de curator met behulp van een
externe partij op dit moment onderzoek naar o.a. de boekhouding.

21-08-2018
3

Verslag 4: De curator is momenteel bezig met het oorzakenonderzoek.

22-11-2018
4

Verslag 5: De curator heeft het onderzoeksrapport van de externe partij
bestudeerd en heeft de bestuurder om nadere stukken en informatie verzocht.
Onlangs heeft de bestuurder op de vragen en verzoeken van de curator
gereageerd. De curator zal de door de bestuurder aangeleverde informatie in
de komende verslagperiode nader bestuderen.

08-03-2019
5

Verslag 6: De door de bestuurder aangeleverde informatie is nader
bestudeerd.

13-06-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2018
2

Verslag 2: zoals hiervoor uiteengezet is Opus naar de curator heeft begrepen
in het kader van het plan met betrekking tot HKB Bank ontdaan van haar activa
("schoon gemaakt"). In de volgende verslagperiode(n) zal de curator nader
onderzoek (laten) verrichten naar de w ijze w aarop dit is geschied.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

21-08-2018
3

Verslag 3: De curator is momenteel onderzoek aan het doen.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

22-11-2018
4

Verslag 4: Zie onder 7.1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

08-03-2019
5

Verslag 5: Zie onder 7.1.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2019
6

Verslag 6: Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

21-08-2018
3

Verslag 3: De curator is momenteel onderzoek aan het doen.

7.6 Paulianeus handelen

22-11-2018
4

Verslag 4: Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

08-03-2019
5

Verslag 5: Zie onder 7.1.

7.6 Paulianeus handelen
Verslag 6: Zie onder 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-06-2019
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 2: Nadere bestudering van de administratie en beschikbare financiële
stukken door een financieel deskundige.

24-05-2018
2

Verslag 3: Opdracht verstrekken aan de externe deskundige.

21-08-2018
3

Verslag 4: Bestudering van het ontvangen onderzoeksrapport.

22-11-2018
4

Verslag 5: Bespreking van het onderzoeksrapport met de externe deskundige,
bestuderen beschikbare stukken, aanschrijven bestuurder met het verzoek
bepaalde stukken aan te leveren en vragen te beantw oorden en bestuderen
reactie van bestuurder daarop.

08-03-2019
5

Verslag 6: In de verslagperiode heeft de curator diverse besprekingen gehad
met personen die betrokken zijn gew eest bij Opus en aan Opus gelieerde
vennootschappen. Naar aanleiding van die besprekingen heeft de curator
diverse stukken ontvangen. Die informatie zal de curator in de komende
verslagperiode nader bestuderen. De curator verw acht de komende
verslagperiode nog nadere besprekingen te plannen met een aantal
personen die betrokken zijn gew eest bij Opus.

13-06-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Verslag 2: Tot nu toe is alleen de vordering van het salaris van de curator als
boedelvordering bekend.

Verslag 3: Tot nu toe is alleen de vordering van het salaris van de curator als
boedelvordering bekend.

Verslag 4: Salaris van de curator.

24-05-2018
2

21-08-2018
3

22-11-2018
4

De boedelvordering voortkomende uit de onderzoeksopdracht aan de
financieel deskundige
(€ 8.808,80) is uit het boedelkrediet voldaan.

Verslag 5: Salaris curator vanaf 22-11-2019.
Kosten ClaimsAgent: € 12,10.

Verslag 6: Salaris curator vanaf 22-11-2018. Kosten ClaimsAgent: € 12,10.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV

08-03-2019
5

13-06-2019
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Verslag 2: Nog niet gemeld. Anders dan de kosten van de aanvraag van het
faillissement, verw acht de curator voorshands geen preferente vorderingen.

Verslag 3: Nog niet gemeld.

24-05-2018
2

21-08-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

24-05-2018
2

Verslag 2: Tot op heden hebben 3 crediteuren vorderingen ingediend.
3

21-08-2018
3

Verslag 3: Tot op heden hebben 3 crediteuren vorderingen ingediend.
3

22-11-2018
4

Verslag 4: Tot op heden hebben 3 crediteuren vorderingen ingediend.
3

08-03-2019
5

Verslag 5: Tot op heden hebben 3 crediteuren vorderingen ingediend.
3

13-06-2019
6

Verslag 6: Tot op heden hebben 3 crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.021.843,02

24-05-2018
2

Verslag 2: Ingediend EUR 8.021.843,02 althans EUR € 9.544.168,94 (één
crediteur heeft een primaire en een subsidiaire vordering ingediend).
€ 7.987.945,05

21-08-2018
3

€ 7.987.945,05

22-11-2018
4

€ 7.987.945,05

08-03-2019
5

€ 7.987.945,05

13-06-2019
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 2: Nog niet bekend.

24-05-2018
2

Verslag 3: Nog niet bekend.

21-08-2018
3

Verslag 4: Nog niet bekend.

22-11-2018
4

Verslag 5: Nog niet bekend.

08-03-2019
5

Verslag 6: Nog niet bekend.

13-06-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 2: Aanschrijven van de bekende crediteuren en verw erken van de
aanmeldingen.

24-05-2018
2

Verslag 3: Verw erken van de aangemelde crediteuren.

21-08-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Verslag 2: Het hoger beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring is in kracht
van gew ijsde gegaan. Het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 16 januari
2018 is bekrachtigd.

24-05-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 2: Nader bestuderen stukken, indienen ziensw ijze op hoger beroep bij
het hof Den Haag en bijw onen zitting.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

24-05-2018
2

Verslag 2: Vervolgen van het oorzakenonderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek en afhankelijk daarvan een beslissing nemen over
het vervolg van dit faillissement.

24-05-2018
2

Verslag 3: Vervolgen van het oorzakenonderzoek en het
rechtmatigheidsonderzoek en afhankelijk daarvan een beslissing nemen over
het vervolg van dit faillissement.

21-08-2018
3

Verslag 4: Vervolgen oorzakenonderzoek en afhankelijk van de uitkomsten
daarvan een beslissing nemen over het vervolg van dit faillissement.

22-11-2018
4

Verslag 5: Vervolgen oorzakenonderzoek en afhankelijk van de uitkomsten
daarvan een beslissing nemen over het vervolg van dit faillissement.

08-03-2019
5

Verslag 6: De curator zal de reeds ontvangen informatie (zie. 7.8) bestuderen
en nadere besprekingen plannen met een aantal personen die betrokken zijn
gew eest bij Opus. Na deze gesprekken en eventueel nader onderzoek
verw acht de curator de balans op te kunnen maken en een beslissing te
nemen over het vervolg van dit faillissement.

13-06-2019
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 2: Nog niet bekend.

24-05-2018
2

Verslag 3: Nog niet bekend.

21-08-2018
3

Verslag 4: Nog niet bekend.

22-11-2018
4

Verslag 5: Nog niet bekend.

08-03-2019
5

Verslag 6: Nog niet bekend.

13-06-2019
6

10.3 Indiening volgend verslag
13-9-2019

10.4 Werkzaamheden overig

13-06-2019
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 2: Opstellen van dit verslag.

24-05-2018
2

Verslag 3: Opstellen van dit verslag.

21-08-2018
3

Verslag 4: Opstellen van dit verslag.

22-11-2018
4

Verslag 5: Opstellen van dit verslag en verzoek toekenning en uitbetaling
tussentijds salaris curator.

08-03-2019
5

Verslag 6: Opstellen van dit verslag.

13-06-2019
6

Bijlagen
Bijlagen

