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Algemene gegevens
Naam onderneming
Krijn Kroeze Beheer B.V.

13-09-2018
7

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Het oprichten en verw erven van, het deelnemen in, het samenw erken met, het
besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in
w elke rechtsvorm dan ook.

13-09-2018
7

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 81.967,00

€ -65.241,00

€ 2.906.835,00

2013

€ 48.301,00

€ -75.847,00

€ 3.121.048,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

13-09-2018
7

Boedelsaldo
€ 0,00

13-09-2018
7

€ 4.000,00

03-10-2019
9

€ 3.921,75

02-10-2020
11

€ 3.406,62

01-04-2021
12

€ 2.720,61

01-10-2021
13

Verslagperiode
van

13-09-2018
7

9-3-2018
t/m
13-9-2018
van

03-04-2019
8

14-9-2018
t/m
3-4-2019
van

03-10-2019
9

4-4-2019
t/m
3-10-2019
van

03-04-2020
10

4-10-2019
t/m
3-4-2020
van

02-10-2020
11

4-4-2020
t/m
2-10-2020
van

01-04-2021

12

3-10-2020
t/m
1-4-2021
van

01-10-2021
13

2-4-2021
t/m
1-10-2021
van

01-04-2022
14

2-10-2021
t/m
1-4-2022
van

16-11-2022
15

2-4-2022
t/m
16-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

18 uur 24 min

8

4 uur 24 min

9

1 uur 18 min

10

2 uur 0 min

11

3 uur 54 min

12

4 uur 0 min

13

4 uur 30 min

14

4 uur 0 min

15

1 uur 6 min

totaal

43 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

1.2 Lopende procedures
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

1.3 Verzekeringen
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

1.4 Huur
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

1.5 Oorzaak faillissement
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

13-09-2018
7

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

13-09-2018
7

0

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien er geen personeel in dienst w as van de gefailleerde vennootschap,
zijn hieromtrent geen w erkzaamheden door mij te verrichten.

13-09-2018
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Appartementsrechten te Eemnes.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Op de datum van het uitspreken van het faillissement behoorde aan de
gefailleerde vennootschap geen onroerende zaken in eigendom toe.
Uit de bij mij bekende informatie blijkt dat de gefailleerde vennootschap bij
notariële akte van 22 augustus 2014 een groot aantal registergoederen
(appartementsrechten) heeft doen leveren aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Jenil B.V. Uit de notariële akte blijkt dat de
overeengekomen koopprijs € 1.070.000,-- bedraagt. De koopprijs zou zijn
voldaan door middel van verrekening. Dit in verband met de omstandigheid dat
Jenil B.V., zo leid ik uit de notariële akte af, hypotheekhouder zou zijn.
Zoals ook blijkt uit de vorige verslagen, kan ik, op basis van de bij mij in bezit
zijnde stukken en informatie, niet vaststellen, dat Jenil B.V. op de datum van
de levering van de registergoederen daadw erkelijk een vordering op de
gefailleerde vennootschap had van ten minste de hoogte van de
overeengekomen koopprijs.

13-09-2018
7

Ondanks diverse verzoeken daartoe konden de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap, de bestuurder van Jenil B.V., alsmede de boekhouder van
laatstgenoemde vennootschap mij geen duidelijkheid verschaffen over de
vordering van Jenil B.V. Eén en ander w ordt ook duidelijk uit hetgeen ik in mijn
vorige verslagen heb gemeld. Gelet hierop, alsmede gelet op het feit dat er
met betrekking tot de appartementsrechten veel vragen onbeantw oord
bleven, heb ik aan de rechter-commissaris het verzoek gedaan om de
bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. voor een verhoor op te roepen. Dit
verhoor heeft op 12 september 2018 plaatsgevonden. Tijdens het verhoor zijn
de boekhouder van Jenil B.V. verschenen, alsmede de echtgenote van de
bestuurder van voornoemde vennootschap en de bij de levering van de
appartementsrechten betrokken notaris.
Het verhoor heeft iets meer inzicht gegeven in de gang van zaken rondom de
levering van de appartementsrechten en de vordering van Jenil B.V. Teneinde
al mijn vragen omtrent deze onderw erpen beantw oord te krijgen, heb ik met
voornoemde boekhouder en notaris een bespreking gepland. Deze bespreking
zal plaatsvinden op 16 oktober 2018. Na deze bespreking moet er duidelijkheid
zijn over mijn definitieve standpunt ter zake van de appartementsrechten en
de vordering van Jenil B.V., alsmede duidelijkheid over eventuele
vervolgstappen.
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat ik een bespreking heb gepland met de
bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. Deze bespreking heeft
plaatsgevonden op 16 oktober 2018. Tijdens onze bespreking hebben de
bestuurder en de boekhouder een volledige inzage gegeven in de
administratie van Jenil B.V. In dat kader heeft de bestuurder van deze
vennootschap ook meer inzage gegeven in de rekening-courantverhouding
tussen Jenil B.V. en Krijn Kroeze Beheer B.V.
Uit de administratie van Jenil B.V. blijkt dat zij, uit hoofde van een rekeningcourantverhouding, op 31 december 2013 van Krijn Kroeze Beheer B.V. een
bedrag te vorderen had van in totaal € 2.908.868,--. Gelet op de jaarrekening
van Krijn Kroeze Beheer B.V. over 2013 (overigens de enige administratie die ik
van deze vennootschap in mijn bezit heb) en de mededelingen hieromtrent van
de advocaat van de bestuurder van Krijn Kroeze Beheer B.V., heb ik geen
redenen om te tw ijfelen aan de juistheid van hetgeen in de administratie van
Jenil B.V. is opgenomen omtrent de hiervoor genoemde rekeningcourantvordering.
Zoals ik in mijn vorige verslagen reeds heb gemeld, heeft Krijn Kroeze Beheer
B.V. op 22 augustus 2014 het eigendomsrecht van een aantal
appartementsrechten te Eemnes aan Jenil B.V. doen leveren. Uit de notariële
akte blijkt dat de koopprijs van deze appartementsrechten is gesteld op €
1.070.000,--. Deze koopprijs is, zo is mij gebleken, gebaseerd op een
w aardebepaling door een makelaar. Jenil B.V. heeft, kort gezegd, de
overeengekomen koopprijs van de appartementsrechten voldaan door middel
van een verrekening met haar rekening-courantvordering (voor w elke
vordering overigens ook ten behoeve van Jenil B.V. een recht van hypotheek is
gevestigd op de appartementsrechten te Eemnes) op Krijn Kroeze Beheer B.V.
Onder andere na verrekening van voornoemde koopprijs had Jenil B.V., zo
blijkt uit haar administratie, per 31 december 2016 nog steeds een rekeningcourantvordering op Krijn Kroeze Beheer B.V. van in totaal € 1.399.623,--.
Gelet op de informatie die de bestuurder en de boekhouder van Jenil B.V. mij
tijdens onze bespreking van 16 oktober 2018 hebben verstrekt, ben ik, het
geheel overziend, van mening dat er ter zake van de levering van het
eigendomsrecht van de appartementsrechten te Eemnes aan Jenil B.V. geen
sprake is gew eest van paulianeus handelen. Met deze conclusie is aan mijn

03-04-2019
8

onderzoek hieromtrent een einde gekomen en zal ik ter zake van voornoemde
appartementsrechten te Eemnes ook geen verdere w erkzaamheden meer
hoeven te verrichten.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
een bespreking houden met de boekhouder van Jenil B.V. en de bij de
levering van de appartementsrechten betrokken notaris.
Gelet op hetgeen ik hiervoor onder punt 3.1 heb gemeld, zijn er ter zake van
de appartementsrechten te Eemnes geen verdere w erkzaamheden meer door
mij te verrichten.

13-09-2018
7

03-04-2019
8

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn door mij geen bedrijfsmiddelen
aangetroffen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
N.v.t.

13-09-2018
7

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

13-09-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

13-09-2018
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.
Op de datum van het uitspreken van het
faillissement w as er geen sprake van
onderhanden w erk.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

13-09-2018
7

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

13-09-2018
7

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Hiervan is geen sprake.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

13-09-2018
7

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

13-09-2018
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Vordering op Hydrosence Technologies
Europe B.V.

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de afgelopen verslagperiode mocht ik van een deurw aarder een vonnis van
de rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Amersfoort van 26 mei 2010
ontvangen. In dit vonnis heeft de kantonrechter Hydrosence Technologies
Europe B.V. veroordeeld om aan de gefailleerde vennootschap, w egens een
achterstand in de betaling van huurpenningen, een bedrag te betalen van in
hoofdsom € 128.544,--.
Voor zover bij mij bekend, is er ter zake van bovengenoemde veroordeling tot
op heden geen enkel bedrag door de gefailleerde vennootschap geïncasseerd.
Of er met betrekking tot deze vordering thans nog w el enig bedrag
geïncasseerd kan w orden, is nog maar de vraag. Hydrosence Technologies
Europe B.V. is in 2014 namelijk ontbonden, zulks door middel van een
beschikking van de Kamer van Koophandel.
In de komende verslagperiode zullen de mogelijkheden w orden onderzocht om
ter zake van de vordering van de gefailleerde vennootschap op Hydrosence
Technologies Europe B.V. nog enig bedrag geïncasseerd te krijgen. De

13-09-2018
7

deurw aarder heeft mij hieromtrent tot op heden nog niet kunnen helpen.
In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat Hydrosence
Technologies Europe B.V., op grond van artikel 2:19a BW , op 25 november
2014 door een beschikking van de Kamer van Koophandel is ontbonden. Ik heb
inmiddels aan de bestuurder van Hydrosence Technologies Europe B.V. het
verzoek gedaan om mij onder andere nader te informeren over het vermogen
van voornoemde vennootschap op de datum van haar ontbinding.

03-04-2019
8

De enige informatie over het vermogen van Hydrosence Technologies Europe
B.V. is afkomstig uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uit
deze informatie blijkt dat de activa van Hydrosence Technologies Europe B.V.
per 31 december 2008 € 705.300,-- bedroeg.
De bestuurder van Hydrosence Technologies Europe B.V. heeft tot op heden
nog niet gereageerd op mijn informatieverzoeken. In de komende
verslagperiode zal ik trachten alsnog de verzochte informatie van de
bestuurder van voornoemde vennootschap te verkrijgen.
Ondanks verzoeken en sommaties daartoe heeft de bestuurder van
Hydrosence Technologies Europe B.V. tot op heden nog steeds niet
gereageerd op mijn informatieverzoeken. Ik zal echter niet langer aandringen
op een reactie van voornoemde bestuurder op mijn informatieverzoeken.
Reden hiervoor is dat het mij in de afgelopen verslagperiode is gebleken dat
Hydrosence Technologies Europe B.V. en haar bestuurder in het geheel geen
verhaal bieden. Het is dan ook w einig zinvol om verdere rechtsmaatregelen te
treffen ter zake van de vordering van de gefailleerde vennootschap op
Hydrosence Technologies Europe B.V.

03-10-2019
9

Zoals ik in de vorige verslagen reeds heb gemeld, heeft de gefailleerde
vennootschap, uit hoofde van een vonnis, een vordering op de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hydrosence Technologies
Europe B.V. In dat kader heb ik ook gemeld, dat deze vordering, naar mijn
mening, als oninbaar moet w orden beschouw d.

01-04-2022
14

In de afgelopen verslagperiode heeft zich, onverw achts, een derde bij mij
gemeld, die heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in een overname van
bovengenoemde vordering op Hydrosence Technologies Europe B.V. In
verband met deze interesse heeft voornoemde derde, na overleg hieromtrent,
ook een bod uitgebracht op de vordering van de gefailleerde vennootschap op
Hydrosence Technologies Europe B.V. Dit bod zal ik in de komende
verslagperiode aan de rechter-commissaris gaan voorleggen.
Het is mijn verw achting dat de kw estie met betrekking tot een eventuele
overname van de vordering op Hydrosence Technologies Europe B.V. in april
2022 kan w orden afgerond.
Zoals ik reeds in mijn vorige verslag heb gemeld, heeft een derde, na overleg
hieromtrent, een bieding uitgebracht op de vordering van de gefailleerde
vennootschap op Hydrosence Technologies Europe B.V. Deze bieding heb ik
inmiddels ter goedkeuring aan de rechter-commissaris voorgelegd. Het is mijn
verw achting dat ik van de rechter-commissaris op korte termijn een reactie
kan verw achten. Op basis van deze reactie zal ik dan de kw estie met
betrekking tot een (eventuele) overdracht van de debiteurenvordering gaan
afronden.
In het kader van mijn overleg met bovengenoemde derde is het mij overigens
duidelijk gew orden dat de vordering van de gefailleerde vennootschap nog
maximaal € 30.000,-- bedraagt. Kennelijk heeft Hydrosence Technologies

16-11-2022
15

Europe B.V. in het verleden w el degelijk betalingen aan de gefailleerde
vennootschap gedaan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
de mogelijkheden onderzoeken voor het incasseren van de vordering van
de gefailleerde vennootschap op Hydrosence Technologies B.V.

trachten van de bestuurder van Hydrosence Technologies Europe B.V.
meer informatie te verkrijgen over onder andere het vermogen van deze
vennootschap op de datum van haar ontbinding.
Gelet op onder andere hetgeen ik onder punt 4.1 van dit verslag heb gemeld,
is aan mijn w erkzaamheden ter zake van de debiteurenvorderingen een einde
gekomen.

het bod op de vordering van de gefailleerde vennootschap op
Hydrosence Technologies Europe B.V. aan de rechter-commissaris
voorleggen.

de reactie van de rechter-commissaris afw achten op mijn verzoek om
de vordering van de gefailleerde vennootschap op Hydrosence
Technologies Europe B.V. aan een derde te mogen overdragen.

13-09-2018
7

03-04-2019
8

03-10-2019
9

01-04-2022
14

16-11-2022
15

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

13-09-2018
7

Toelichting vordering van bank(en)
Zie verslag 1.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

13-09-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

5.4 Separatistenpositie

13-09-2018
7

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

13-09-2018
7

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

5.6 Retentierechten
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

5.7 Reclamerechten
13-09-2018
7

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

13-09-2018
7

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

13-09-2018
7

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

13-09-2018
7

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

6.5 Verantwoording
N.v.t.

13-09-2018
7

6.6 Opbrengst
€ 0,00

13-09-2018
7

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

13-09-2018
7

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

13-09-2018
7

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zie verslag 1 t/m 4.

13-09-2018
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Zie verslag 1.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

13-09-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
13-09-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie verslag 1.

13-09-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

13-09-2018
7

Toelichting
Voor w at betreft mijn bevindingen ter zake van een onbehoorlijke
taakvervulling verw ijs ik allereerst naar hetgeen ik hieromtrent in de vorige
verslagen heb gemeld. Ter aanvulling hierop geldt het navolgende.
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap is, w egens een onbehoorlijke
taakvervulling, door mij aansprakelijk gesteld voor het tekort in de
faillissementsboedel. Naar aanleiding van deze aansprakelijkstelling heeft de
bestuurder zich gew end tot een advocaat. Deze advocaat heeft, namens de
bestuurder, ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid een voorstel voor
een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel is door mij niet geaccepteerd.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris heb ik aan de
advocaat van de bestuurder een tegenvoorstel gedaan. Ik ben thans nog in
afw achting van een reactie op dit tegenvoorstel.
Voorts ben ik ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid in overleg met
tw ee Ministeries, zulks om een financiering te verkrijgen voor een procedure.
In het kader van deze procedure zou dan ook een verzoek tot het opleggen
van een bestuursverbod kunnen w orden gedaan. Ik ben nog in afw achting van
een reactie op mijn financieringsaanvraag.

Ja
Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag reeds heb gemeld, heb ik ter zake van de
bestuurdersaansprakelijkheid, onder voorbehoud van goedkeuring door de
rechter-commissaris, een tegenvoorstel gedaan aan de advocaat van de
bestuurder van Krijn Kroeze Beheer B.V. Dit tegenvoorstel is door de
bestuurder niet geaccepteerd.
Gelet op de ingenomen standpunten laat het zich aanzien dat een procedure
ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid onvermijdelijk is. Alvorens een
dergelijke procedure te kunnen opstarten, w ens ik de beslissing van het
Ministerie van Financiën en/of het Ministerie van Justitie en Veiligheid af te
w achten op mijn financieringsaanvraag. Het is mij in de afgelopen
verslagperiode gebleken dat een beslissing op deze aanvraag meer tijd in
beslag neemt, dan ik op voorhand had verw acht.
Gelet op de informatie die ik hieromtrent heb mogen ontvangen, ga ik er
vooralsnog vanuit dat de hiervoor genoemde Ministeries in de komende
verslagperiode een beslissing zullen nemen op mijn financieringsaanvraag.

03-04-2019
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Indien deze beslissing positief is, zal ik zo spoedig mogelijk aan de rechtercommissaris toestemming gaan vragen voor het aanhangig maken van een
procedure ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Ja

03-10-2019
9

Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, heb ik, in verband met een
eventuele procedure tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap,
een financieringsaanvraag ingediend. In de afgelopen verslagperiode heb ik
over deze aanvraag nog nader overleg gehad met een medew erker van de
belastingdienst. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er positief is beslist op mijn
financieringsaanvraag en dat er (vooralsnog) een voorschotbedrag van €
4.000,-- ter beschikking is gesteld voor een procedure tegen de bestuurder
van de gefailleerde vennootschap.
Gelet op het voorgaande zal ik op korte termijn aan de rechter-commissaris
toestemming gaan vragen om daadw erkelijk een procedure tegen de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap aanhangig te mogen maken.

Ja

03-04-2020
10

Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zal ik aan de rechter-commissaris
toestemming gaan vragen om, w egens een onbehoorlijke taakvervulling, een
procedure tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap aanhangig
te mogen maken. Op 3 april 2020 heeft de rechter-commissaris mij de
verzochte toestemming verleend.
Gelet op het voorgaande zal ik ter zake van een onbehoorlijke taakvervulling,
dan ook op korte termijn een procedure tegen de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap aanhangig maken.

Ja

02-10-2020
11

Toelichting
In het vorige verslag heb ik gemeld, dat de rechter-commissaris mij
toestemming heeft verleend om, w egens een onbehoorlijke taakvervulling, een
procedure aanhangig te mogen maken tegen de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap. De daartoe strekkende dagvaarding is inmiddels
door mij opgesteld. Deze dagvaarding zal spoedig door mij aan de
deurw aarder w orden toegestuurd, zodat er voor een (openbare) betekening
kan w orden zorg gedragen.
Gelet op het voorgaande zal in de komende verslagperiode de procedure
w egens onbehoorlijk bestuur daadw erkelijk tegen de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap aanhangig w orden gemaakt.

Ja
Toelichting
Zoals ik in het vorige verslag heb gemeld, zal ik, na daartoe verkregen
toestemming door de rechter-commissaris, een procedure aanhangig gaan
maken tegen de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. De daartoe

01-04-2021
12

strekkende dagvaarding is op 30 december 2020 (openbaar) betekend aan de
bestuurder. Voor w at betreft de procedure verw ijs ik voor het overige naar
hetgeen ik in dit verslag onder punt 9 heb gesteld.
Ter voorkoming van een procedure heeft de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap, via zijn advocaat, nog een voorstel voor een minnelijke regeling
gedaan. Dit voorstel heb ik inmiddels voorgelegd aan de belastingdienst, zulks
met het verzoek om mij ter zake van het voorstel haar standpunt kenbaar te
maken. Ik ben thans nog in afw achting van een nadere reactie van de
belastingdienst op het namens de bestuurder gedane voorstel voor een
minnelijke regeling.

Toelichting

01-10-2021
13

Zoals ik reeds in het vorige verslag heb gemeld, heeft de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap, ter zake van de gestelde onbehoorlijke
taakvervulling, een voorstel voor een minnelijke regeling gedaan. Dit voorstel
is door mij niet geaccepteerd, als gevolg w aarvan ik de procedure tegen de
bestuurder heb voortgezet. Met betrekking tot deze procedure verw ijs ik voor
het overige naar punt 9 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

13-09-2018
7

Toelichting
Zie verslag 5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor, alsmede hetgeen ik in mijn vorige verslagen heb gemeld.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-09-2018
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
de reactie van de advocaat van de bestuurder afw achten op mijn
voorstel voor een minnelijke regeling ter zake van de
bestuurdersaansprakelijkheid;
de reactie van de Ministeries afw achten op mijn financieringsaanvraag
voor een procedure.

de reactie van de Ministeries afw achten op mijn financieringsaanvraag
voor een procedure ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid.

aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een procedure
aanhangig te mogen maken tegen de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

ter zake van het gestelde onbehoorlijke bestuur een procedure tegen de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap aanhangig maken.

er zorg voor dragen dat de deurw aarder, ter zake van de procedure
w egens onbehoorlijk bestuur, de dagvaarding aan de bestuurder
betekent. Vervolgens zal ik ter zake van deze procedure alle verdere
w erkzaamheden gaan verrichten, die benodigd zijn.

de reactie van de belastingdienst afw achten op het namens de
bestuurder gedane voorstel voor een minnelijke regeling.
Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gemeld, is aan mijn w erkzaamheden ter zake
van de rechtmatigheid een einde gekomen.

13-09-2018
7

03-04-2019
8

03-10-2019
9

03-04-2020
10

02-10-2020
11

01-04-2021
12

01-10-2021
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-09-2018
7

Toelichting
Hiervan is geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.329,50

8.3 Pref. vord. UWV

13-09-2018
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-09-2018
7

Toelichting
Het UW V heeft geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

13-09-2018
7

N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

13-09-2018
7

6

16-11-2022
15

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 274.701,30

13-09-2018
7

€ 304.701,30

16-11-2022
15

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze w aarop het faillissement te zijner tijd kan w orden afgew ikkeld, zal
onder andere afhankelijk zijn van de w ijze w aarop de discussie met Jenil B.V.
ter zake van de betaling van de appartementsrechten w ordt opgelost.

13-09-2018
7

Naar het zich laat aanzien, zal er te zijner tijd aan de crediteuren geen enkele
uitkering kunnen w orden gedaan. Hierbij merk ik w el op dat de verw achte
w ijze van afw ikkeling nog zal afhangen van de w ijze w aarop de discussies ter
zake van de vordering op Hydrosence Technologies Europe B.V. en de
bestuurdersaansprakelijkheid zullen w orden afgew ikkeld. Ik streef ernaar om
ter zake van deze discussies in de komende verslagperiode meer duidelijkheid
te verkrijgen.

03-04-2019
8

Het antw oord op de vraag of er te zijner tijd aan de crediteuren een uitkering
kan w orden gedaan, is afhankelijk van de uitkomst van de kw estie ter zake
van de bestuurdersaansprakelijkheid. Omtrent één en ander zal, mogelijk, in
de komende verslagperiode meer duidelijkheid komen.

03-10-2019
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Vooralsnog zijn er met betrekking tot de crediteuren geen verdere
w erkzaamheden meer te verrichten.

13-09-2018
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

13-09-2018
7

Zoals ik hiervoor onder punt 7.5 reeds heb gemeld, heb ik, na daartoe
verkregen toestemming door de rechter-commissaris, ter zake van een
onbehoorlijke taakvervulling een procedure aanhangig gemaakt tegen de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap. In de afgelopen verslagperiode,
te w eten op 30 december 2020, is de dagvaarding (openbaar) aan de
bestuurder betekend, w aarbij hij is gedagvaard tegen de (rol)zitting van 28
april 2021.

01-04-2021
12

In het vorige verslag heb ik gemeld dat de bestuurder, in het kader van de
door mij tegen hem aanhangig gemaakte procedure, is gedagvaard tegen de
(rol)zitting van 28 april 2021. De bestuurder is echter niet in het geding
verschenen, als gevolg w aarvan de rechtbank tegen hem verstek heeft
verleend.

01-10-2021
13

9.2 Aard procedures
N.v.t.

13-09-2018
7

In het kader van de door mij aanhangig gemaakte procedure is, onder andere,
gevorderd dat voor recht zal w orden verklaard dat de bestuurder zijn
bestuurstaken onbehoorlijk heeft vervuld en dat dit handelen een belangrijke
oorzaak is gew eest van het faillissement. Tevens is er gevorderd dat er aan de
bestuurder een civielrechtelijk bestuursverbod zal w orden opgelegd.

01-04-2021
12

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
N.v.t.

13-09-2018
7

Zoal ik hiervoor onder 9.1 reeds heb gemeld, is de bestuurder van de
gefailleerde vennootschap gedagvaard tegen de (rol)zitting van 28 april 2021.

01-04-2021
12

In haar vonnis van 30 juni 2021 heeft de rechtbank, kort gezegd, voor recht
verklaard dat er sprake is van een onbehoorlijke taakvervulling door de
bestuurder en dat dit handelen een belangrijke oorzaak is van het
faillissement. Voorts heeft de rechtbank aan de bestuurder een
bestuursverbod opgelegd, zulks voor een periode van vijf jaar.

01-10-2021
13

Het vonnis is in de afgelopen verslagperiode door een deurw aarder aan de
bestuurder betekend. Ik ben thans in afw achting van het verstrijken van de
termijn voor het instellen van hoger beroep tegen het hiervoor genoemde
vonnis. Zodra deze termijn onbenut is verstreken, kan ik gaan beginnen met
de afw ikkeling van het faillissement.
In het vorige verslag heb ik reeds gemeld, dat de rechtbank, in het kader van
de procedure ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid en het
bestuursverbod, op 30 juni 2021 een vonnis heeft gew ezen. De bestuurder
heeft tegen dit vonnis geen rechtsmiddel ingesteld. Aangezien de termijn voor
het instellen van een rechtsmiddel inmiddels is verstreken, is aan mijn
w erkzaamheden ter zake van de procedure een einde gekomen.

01-04-2022
14

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

13-09-2018
7

In het kader van de procedure tegen de bestuurder zullen door mij alle
benodigde w erkzaamheden w orden verricht, w aaronder (maar niet uitsluitend)
het tijdig aanbrengen van de betekende dagvaarding bij de rechtbank.

01-04-2021
12

In het kader van de hiervoor genoemde procedure zal ik de termijn voor het
instellen van hoger beroep tegen het vonnis van 30 juni 2021 afw achten.

01-10-2021
13

Gelet op hetgeen ik hiervoor heb gesteld, is aan mijn w erkzaamheden ter zake
van de procedure een einde gekomen.

01-04-2022
14

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
een bespreking houden met de boekhouder van Jenil B.V. en de bij de
levering van de appartementsrechten betrokken notaris;
de mogelijkheden onderzoeken voor het incasseren van de vordering van
de gefailleerde vennootschap op Hydrosence Technologies B.V.;
de reactie van de advocaat van de bestuurder afw achten op mijn

13-09-2018
7

voorstel voor een minnelijke regeling ter zake van de
bestuurdersaansprakelijkheid;
de reactie van de Ministeries afw achten op mijn financieringsaanvraag
voor een procedure.

trachten van de bestuurder van Hydrosence Technologies Europe B.V.
meer informatie te verkrijgen over onder andere het vermogen van deze
vennootschap op de datum van haar ontbinding;
de reactie van de Ministeries afw achten op mijn financieringsaanvraag
voor een procedure ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheid.

aan de rechter-commissaris toestemming vragen om een procedure
aanhangig te mogen maken tegen de bestuurder van de gefailleerde
vennootschap.

ter zake van het gestelde onbehoorlijke bestuur een procedure tegen de
bestuurder van de gefailleerde vennootschap aanhangig maken.

er zorg voor dragen dat de deurw aarder, ter zake van de procedure
w egens onbehoorlijk bestuur, de dagvaarding aan de bestuurder
betekent. Vervolgens zal ik ter zake van deze procedure alle verdere
w erkzaamheden gaan verrichten, die benodigd zijn.

de reactie van de belastingdienst afw achten op het namens de
bestuurder gedane voorstel voor een minnelijke regeling;
in het kader van de procedure tegen de bestuurder alle benodigde
w erkzaamheden verrichten, w aaronder (maar niet uitsluitend) het tijdig
aanbrengen van de betekende dagvaarding.

afw achten of er door de bestuurder hoger beroep w ordt ingesteld tegen
het vonnis van 30 juni 2021.

het bod op de vordering van de gefailleerde vennootschap op
Hydrosence Technologies Europe B.V. aan de rechter-commissaris
voorleggen.

de reactie van de rechter-commissaris afw achten op mijn verzoek om
de vordering van de gefailleerde vennootschap op Hydrosence
Technologies Europe B.V. aan een derde te mogen overdragen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

03-04-2019
8

03-10-2019
9

03-04-2020
10

02-10-2020
11

01-04-2021
12

01-10-2021
13

01-04-2022
14

16-11-2022
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-09-2018
7

Naar verw achting kan ik binnen zes maanden gaan beginnen met de
afw ikkeling van het faillissement.

01-10-2021
13

Naar verw achting binnen vier maanden.

01-04-2022
14

Naar verw achting eind december 2022.

16-11-2022
15

10.3 Indiening volgend verslag
16-5-2023

16-11-2022
15

10.4 Werkzaamheden overig
Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

13-09-2018
7

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

03-04-2019
8

Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

03-10-2019
9

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

03-04-2020
10

Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

02-10-2020
11

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

01-04-2021
12

Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik naar
hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

01-10-2021
13

Met betrekking tot de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

01-04-2022
14

Voor w at betreft de nog door mij te verrichten w erkzaamheden verw ijs ik
naar hetgeen ik hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

16-11-2022
15

Bijlagen
Bijlagen

