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Algemene gegevens
Naam onderneming
A.A.H.M. Kuntz Tandarts B.V. in liquidatie

27-08-2018
7

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap A.A.H.M. Kuntz Tandarts B.V. in liquidatie, gevestigd
te (1722 CA) Zuid-Scharw oude, gemeente Langedijk aan de W interkoning 10.

27-08-2018
7

Activiteiten onderneming
Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van 5 oktober
2015 is de besloten vennootschap A.A.H. Kuntz Tandarts B.V. ontbonden.
Volgens inschrijving in het
handelsregister hield de vennootschap zich bezig met een praktijk van een
tandarts alsmede
een uitleenbureau.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 178.604,00

2015

€ 97.858,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

27-08-2018
7

Toelichting financiële gegevens
2014: blijkens jaarrekening 2014
2015: blijkens w inst- en verliesoverzicht 2015

27-08-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-08-2018
7

Boedelsaldo
€ 1.894,15

27-08-2018
7

€ 1.601,55

06-03-2019
8

€ 1.601,55

27-08-2019
9

€ 1.601,55

25-02-2020
10

€ 1.277,55

25-08-2020
11

€ 38.577,55

23-02-2021
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
31-1-2018

27-08-2018
7

t/m
27-8-2018
van
28-8-2018

06-03-2019
8

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

27-08-2019
9

t/m
27-8-2019
van
28-8-2019

25-02-2020
10

t/m
25-2-2020
van
26-2-2020

25-08-2020
11

t/m
25-8-2020
van
25-8-2020

23-02-2021
12

t/m
25-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

7 uur 12 min

8

11 uur 3 min

9

12 uur 30 min

10

2 uur 35 min

11

1 uur 15 min

12

9 uur 40 min

totaal

44 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De middellijk bestuurder en middellijk aandeelhouder van A.A.H.M. Kuntz
Tandarts B.V., de heer A.A.H.M. Kuntz, is op 15 juni 2018 overleden.

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

27-08-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Verslagperiode 3
De standpunten zoals ingenomen door de heer A.A.H.M. Kuntz respectievelijk
ondergetekende, zoals verw oord in onder verslagperiode 2, blijven verdeeld.
Ondergetekende is in gesprek met (de advocaat van) de heer Kuntz om tot
een minnelijke oplossing te komen.

27-08-2018
7

Verslagperiode 4:
Aangaande de oorzaak van het faillissement hebben de heer A.A.H.M. Kuntz
respectievelijk
ondergetekende een verschil van inzicht. De discussie over dit onderw erp
respectievelijk de
w ijze van afw ikkeling van de gevolgen daarvan is opgeschort in afw achting
van een
verificatievergadering. Voor de afw ikkeling van de discussie hieromtrent speelt
de
schuldenpositie van de vennootschap een rol. Afgezien van een vordering van
een
aanverw ante vennootschap van de gefailleerde vennootschap is er nog slechts
een vordering
van één andere crediteur, w elke vordering voorlopig is betw ist.
Op 15 juni 2017 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. De rechtercommissaris
heeft de betreffende crediteur en ondergetekende verw ezen ter zake van de
betw isting naar
een zitting van de Rechtbank Noord-Holland op 2 augustus 2017 (ex artikel
122 lid 1 Fw ).
Ondergetekende zal zich ter zitting stellen.
Verslagperiode 5:
Na afw ikkeling van een renvooiprocedure zal de discussie aangaande de
oorzaak van het
faillissement w orden voortgezet met de bestuurder van de vennootschap.
Verslagperiode 6:
De situatie zoals beschreven onder verslagperiode 5 geldt nog steeds.
Verslagperiode 7:
In verband met het overlijden van de middellijk bestuurder van de
vennootschap zal een eventuele discussie aangaande de oorzaak van het
faillissement moeten w orden gevoerd met de erven (indien nodig).
Hetgeen in voorgaande periode is vermeld, is nog steeds geldig.

06-03-2019
8

Hetgeen in voorgaande periode is vermeld, is nog steeds geldig.

27-08-2019
9

Hetgeen in voorgaande periode is vermeld, is nog steeds geldig.

25-02-2020
10

Hetgeen in voorgaande periode is vermeld, is nog steeds geldig.

25-08-2020
11

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

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Verslagperiode 6:
n een renvooiprocedure tegen Orthocyl B.V. heeft de rechtbank een vordering
in
incident afgew ezen en Orthocyl B.V. veroordeeld in de kosten van de
procedure tot een
bedrag van € 452,--. Dit bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

27-08-2018
7

Afgelopen verslagperiode zijn de navolgende bedragen ontvangen:
€ 12.800,00 ter zake van proceskostenveroordelingen (betreft een
betalingsregeling van een totaalbedrag van € 17.405,85). Het restantbedrag
ter zake van de proceskostenveroordeling beloopt een bedrag ad
€ 4.605,89.
€ 24.500,00 ter zake van dekking van het tekort in het faillissement voldaan
door de bestuurder van de vennootschap.

23-02-2021
12

Naar verw achting zal de proceskostenbetaling afgerond zijn in maart of april
2021.

3.9 Werkzaamheden andere activa

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
Verslagperiode 7:
Dit aspect is in onderzoek.

27-08-2018
7

Dit aspect is in onderzoek.

06-03-2019
8

Dit aspect is in onderzoek.

27-08-2019
9

Dit aspect is in onderzoek.

25-02-2020
10

Dit aspect is in onderzoek.

25-08-2020
11

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslagperiode 7:
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

27-08-2018
7

06-03-2019
8

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

27-08-2019
9

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

25-02-2020
10

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

25-08-2020
11

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.

Toelichting
In het kader van afw ikkeling van aanspraken van ondergetekende heeft de
bestuurder het tekort in het faillissement ad € 24.500,00 voldaan op de
faillissementsrekening.

7.6 Paulianeus handelen

23-02-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

27-08-2018
7

06-03-2019
8

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

27-08-2019
9

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

25-02-2020
10

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.
Nee

25-08-2020
11

Toelichting
Dit aspect is in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslagperiode 6:
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend

27-08-2018
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Niet van toepassing

27-08-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

27-08-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing

27-08-2018
7

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

27-08-2018
7

0

23-02-2021
12

Toelichting
0,00

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Verslagperiode 6:
Crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €
583.992,88 + p.m.,
w aarvan € 450.000,-- +p.m. voorlopig is betw ist.
Op 15 juni 2017 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. De
vordering van één crediteur is geverifieerd voor een bedrag van € 133.992,88.
Ter zake van de voorlopig betw iste vordering heeft de rechter-commissaris de
betreffende crediteur en ondergetekende verw ezen naar de rolzitting van de
rechtbank van 2 augustus 2017.

27-08-2018
7

Verslagperiode 7:
De situatie ten opzichte van de vorige verslagperiode is nog niet gew ijzigd.
Voor w at betreft de stand van zaken in de renvooiprocedure verw ijs ik naar
het gestelde onder 9.3.

Toelichting
In hoger beroep heeft het Gerechtshof in de renvooiprocedure het vonnis van
de rechtbank Noord-Holland tegen Orthocyl B.V. bekrachtigd en Orthocyl B.V.
veroordeeld in de kosten van hoger beroep. De betw iste vordering ad €
450.000,00 + p.m. is van de crediteurenlijst verw ijderd.
Vervolgens heeft de resterende crediteur haar vordering tot een bedrag van
€ 133.992,88 ingetrokken, zodat geen vorderingen van crediteuren resteren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-02-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

27-08-2018
7

Nog niet bekend.

06-03-2019
8

Nog niet bekend.

27-08-2019
9

Nog niet bekend.

25-02-2020
10

Nog niet bekend.

25-08-2020
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Orthocyl B.V.

27-08-2018
7

9.2 Aard procedures
Renvooiprocedure.

27-08-2018
7

9.3 Stand procedures
Verslagperiode 4:
Verw ijzing door de rechter-commissaris op 15 juni 2017 naar de rolzitting van
de Rechtbank
Noord-Holland van 2 augustus 2017.
Verslagperiode 5:
Nadat van de zijde van Orthocyl B.V. respectievelijk ondergetekende zich
hadden gesteld ter
zitting van 2 augustus 2017, is de procedure verw ezen naar de rolzitting van
13 september
2017 voor conclusie van antw oord aan de zijde van ondergetekende. Nadat
ter zitting van 13 september 2017 de conclusie van antw oord w as genomen, is
van de zijde van de rechtbank geconstateerd, dat namens Orthocyl B.V. nog
een conclusie van eis moest w orden genomen.
De procedure is daarop verw ezen naar de rolzitting van 27 september 2017,
bij w elke
gelegenheid namens Orthocyl B.V. een akte tot het formuleren van

27-08-2018
7

eis/vordering tot verificatie voorafgegaan door een incidentele vordering ex
artikel 843a Rv is ingediend. Na verw ijzing naar de rol van 11 oktober 2017
voor uitlating voortgang procedure, is de zaak verw ezen naar de rolzitting van
25 oktober 2017 voor het nemen van een antw oordconclusie in incident aan de
zijde van ondergetekende.
Verslagperiode 6:
Aan de zijde van ondergetekende is ter zitting van 25 oktober 2017 een
antw oordconclusie in een incident genomen. Bij vonnis van 22 november 2017
van de
Rechtbank Noord-Holland is de vordering in het incident afgew ezen met
veroordeling
van Orthocyl B.V. in de kosten tot een bedrag van € 452,--. Na verw ijzing van
de zaak
naar de rol van 3 januari 2018 is ter zitting van 3 januari 2018 een conclusie
van eis tot
verificatie namens Orthocyl B.V. genomen. Ter zitting van 14 februari 2018 zal
namens
ondergetekende een conclusie van antw oord w orden genomen.
Verslagperiode 7:
Nadat van de zijde van ondergetekende ter zitting van 14 februari 2018 een
antw oordconclusie is genomen, heeft de rechtbank Noord-Holland op 11 april
2018 een tussen-vonnis gew ezen, in w elk vonnis een comparitie van partijen
is bepaald. De comparitie zal plaatsvinden op 25 september 2018.
Op 25 september 2018 heeft de comparitie van partijen plaatsgevonden. Op 7
november 2018 heeft de Rechtbank Noord-Holland vonnis gew ezen. In dit
vonnis zijn alle vorderingen afgew ezen en is Orthocyl B.V. veroordeeld in de
proceskosten.

06-03-2019
8

Orthocyl B.V. heeft reeds aangegeven in hoger beroep te gaan tegen het
vonnis van 7 november 2018. De hogerberoepdagvaarding is reeds betekend
aan de curator. De zaak zal dienen op 16 april 2019.
In de hogerberoepsprocedure is op 25 juni 2019 de memorie van grieven
genomen. Op 6 augustus 2019 is de memorie van antw oord genomen. De
procedure staat nu op de rol van 3 september 2019 voor beraad partijen.

27-08-2019
9

In de hogerberoepsprocedure is van de zijde van Orthocyl B.V. een termijn
voor een akte gevraagd. Van de zijde van ondergetekende is arrest gevraagd.
Op 1 oktober 2019 is door Orthocyl B.V. een akte genomen. Op 29 oktober
2019 is door ondergetekende een antw oord-akte genomen. De zaak staat nu
op de rol van 27 oktober 2020 voor arrest.

25-02-2020
10

De zaak staat op de rol van 27 oktober 2020 voor arrest.

25-08-2020
11

In hoger beroep heeft het Gerechtshof in de renvooiprocedure het vonnis van
de rechtbank Noord-Holland tegen Orthocyl B.V. bekrachtigd en Orthocyl B.V.
veroordeeld in de kosten van hoger beroep.
Ter zake van de proceskostenveroordeling in eerste instantie en in hoger
beroep loopt een betalingsregeling, die naar verw achting in maart of april
2021 zal zijn afgerond.

23-02-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslagperiode 7:
In elk geval de navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

27-08-2018
7

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkeling aanspraak in verband met paulianeus handelen respectievelijk
ongeoorloofde vermogensonttrekking;
- het voeren van een renvooiprocedure.
In elk geval de navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

06-03-2019
8

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkeling aanspraak in verband met paulianeus handelen respectievelijk
ongeoorloofde vermogensonttrekking;
- het voeren van een hogerberoepprocedure.
In elk geval de navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

27-08-2019
9

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkeling aanspraak in verband met paulianeus handelen respectievelijk
ongeoorloofde vermogensonttrekking;
- het voeren van een hogerberoepprocedure.
In elk geval de navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

25-02-2020
10

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkeling aanspraak in verband met paulianeus handelen respectievelijk
ongeoorloofde vermogensonttrekking;
- het voeren van een hogerberoepprocedure.
In elk geval de navolgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

25-08-2020
11

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur;
- afw ikkeling aanspraak in verband met paulianeus handelen respectievelijk
ongeoorloofde vermogensonttrekking;
- het voeren van een hogerberoepprocedure.
Incasso van proceskosten ter zake w aarvan een betalingsregeling is
overeengekomen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend

27-08-2018
7

Nog niet bekend.

06-03-2019
8

Nog niet bekend.

27-08-2019
9

Nog niet bekend.

25-02-2020
10

Nog niet bekend.

25-08-2020
11

Naar verw achting zal het faillissement kunnen w orden afgew ikkeld in april of
in mei 2021.

23-02-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
23-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

23-02-2021
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