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R-C
Curator

25
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NL:TZ:0000000716:F001
06-04-2010

mr. H.J. Idzenga
mr R.S. van der Spek

Algemene gegevens
Naam onderneming
Groustins B.V.

15-05-2018
8

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens opgave van de heer J. Brander - niet de bestuurder van de
vennootschap, maar w el
de feitelijk beleidsbepaler van de vennootschap - hield de failliet zich bezig met
een
bouw project aan de Nijlandstraat te Assen. Het betrof een bouw project met
negenendertig
appartementen en een parkeerkelder. De onderneming heeft zich in het
verleden bezig
gehouden met diverse activiteiten, maar de inhoud daarvan is vanw ege het
ontbreken van
administratie thans nog niet bekend.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo

15-05-2018
8

€ 40.212,35

15-05-2018
8

€ 8.092,62

14-08-2018
9

€ 22.778,60

09-11-2018
10

€ 22.788,27

31-01-2019
11

€ 22.788,27

30-04-2019
12

€ 22.788,27

24-07-2019
13

€ 22.788,27

24-10-2019
14

€ 22.788,27

29-01-2020
15

€ 22.788,27

28-04-2020
16

€ 29.050,27

27-07-2020
17

€ 29.050,27

26-10-2020
18

€ 29.050,27

25-01-2021
19

€ 29.050,27

23-04-2021
20

€ 26.450,47

22-07-2021
21

€ 26.450,47

21-10-2021
22

€ 26.434,57

20-01-2022
23

€ 26.434,57

19-04-2022
24

€ 26.434,57

18-07-2022
25

Verslagperiode
van
24-1-2018

15-05-2018
8

t/m
23-4-2018
van
24-4-2018

14-08-2018
9

t/m
23-7-2018
van
24-7-2018

09-11-2018
10

t/m
23-10-2018
van
24-10-2018

31-01-2019
11

t/m
23-1-2019
van
24-1-2019

30-04-2019
12

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

24-07-2019
13

t/m
23-7-2019
van
24-7-2019

24-10-2019
14

t/m
24-5-2020
van
24-10-2019

29-01-2020
15

t/m
14-1-2020
van
15-1-2020

28-04-2020
16

t/m
13-4-2020
van
14-4-2020
t/m
7-7-2020

27-07-2020
17

van
8-7-2020

26-10-2020
18

t/m
6-10-2020
van
7-10-2020

25-01-2021
19

t/m
5-1-2021
van
6-1-2021

23-04-2021
20

t/m
5-4-2021
van
6-4-2021

22-07-2021
21

t/m
5-7-2021
van
6-7-2021

21-10-2021
22

t/m
5-10-2021
van
6-10-2021

20-01-2022
23

t/m
4-1-2022
van
5-1-2022

19-04-2022
24

t/m
4-4-2022
van
5-4-2022
t/m
4-7-2022

Bestede uren

18-07-2022
25

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

52 uur 36 min

9

686 uur 48 min

10

10 uur 36 min

11

13 uur 48 min

12

2 uur 0 min

13

2 uur 30 min

14

0 uur 36 min

15

0 uur 36 min

16

5 uur 24 min

17

1 uur 6 min

18

0 uur 48 min

19

0 uur 24 min

20

0 uur 36 min

21

4 uur 0 min

22

1 uur 0 min

23

0 uur 24 min

24

3 uur 18 min

25

1 uur 42 min

totaal

788 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslag 8: 52,6
Bestede uren totaal: 719,3

15-05-2018
8

Bestede uren verslag 9: 20,1
Bestede uren totaal: 739,4

14-08-2018
9

De informatie in dit verslag is nog onderw erp van nader onderzoek. In een
later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent
de volledigheid en de juistheid van de in dit verslag opgenomen informatie kan
dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan. Aan dit verslag en/of
volgende/vorige verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets in
deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid of als een afstand van enig recht.

30-04-2019
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

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
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
In de afgelopen verslagperiode is de curator als getuige gehoord in de
strafzaak tegen de heer Brander. Voorts heeft in de civiele kw estie tegen de
heer Brander de comparitie bij het gerechtshof plaatsgehad. Het is de
verw achting dat het gerechtshof op relatief korte termijn arrest w ijst. Het
verloop en het tijdspad van de strafzaak is niet helder. De curator houdt de
ontw ikkelingen in de strafzaak in de gaten.

15-05-2018
8

In de afgelopen verslagperiode heeft de heer Brander getracht het
Gerechtshof te w raken. Het w rakingsverzoek is door de w rakingskamer
behandeld en afgew ezen. De procedure ter zake van
bestuurdersaansprakelijkheid in het door de heer Brander geïntimeerde hoger
beroep staat thans op 21 augustus 2018 voor arrest.

14-08-2018
9

Bij arrest d.d. 14 augustus 2018 is het vonnis van de rechtbank in eerste
aanleg bekrachtigd. Met het vonnis in eerste aanleg is de heer Brander
veroordeeld tot betaling van het tekort in faillissement. De curator zal zich
concentreren op incasso van het vonnis.

09-11-2018
10

Binnenkort zal mr. W . Mollema, kantoorgenoot van de curator, w orden gehoord
als getuige in de strafzaak tegen de heer Brander. Eerder w erd de curator
reeds als getuige gehoord.

In de afgelopen verslagperiode is mr. W . Mollema gehoord ten overstaan van
de rechter-commissaris in strafzaken in de strafzaak tegen de heer Brander.
De heer Brander heeft naar aanleiding van het verhoor van mr. Mollema en het
eerdere verhoor van de curator strafrechtelijke aangifte gedaan tegen zow el
de curator als mr. Mollema. De aangifte van de heer Brander is inmiddels door
het Openbaar Ministerie geseponeerd. De curator houdt de ontw ikkelingen in
de strafzaak van de heer Brander in de gaten.

31-01-2019
11

In de afgelopen verslagperiode is er vonnis gew ezen in de strafzaak tegen de
heer Brander. De rechtbank heeft een deel van de door het Openbaar
Ministerie ten laste gelegde feiten bew ezen verklaard en de heer Brander
veroordeeld tot een deels onvoorw aardelijke gevangenisstraf. De curator heeft
begrepen dat de heer Brander in hoger beroep is gekomen van dat vonnis. De
ontw ikkelingen in de strafzaak zullen door de curator w orden gevolgd.

24-07-2019
13

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen relevante ontw ikkelingen
voorgedaan. De curator zal de ontw ikkelingen in de strafzaak tegen de heer
Brander blijven volgen.

24-10-2019
14

In de afgelopen verslagperiode hebben zich in de strafzaak van de heer
Brander geen relevante ontw ikkelingen voorgedaan. De curator heeft na
afloop van de onderhavige verslagperiode de advocaten van de heer Brander
aangeschreven inzake de veroordeling voor w at betreft de aansprakelijkheid
van de heer Brander voor het tekort in faillissement. De curator w enst in dezen
actie te ondernemen.

29-01-2020
15

Namens de heer Brander is een w einig realistisch schikkingsvoorstel gedaan.
De curator beraadt zich ter zake. In de strafzaak tegen de heer Brander
hebben zich geen voor het faillissement relevante ontw ikkelingen voorgedaan.

28-04-2020
16

De curator heeft besloten om niet in te gaan op het onrealistische
schikkingsvoorstel van de heer Brander. In de strafzaak tegen de heer Brander
hebben zich geen voor het faillissement relevante ontw ikkelingen voorgedaan.

27-07-2020
17

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact met het Openbaar
Ministerie gehad. Gebleken is dat het hoger beroep in de strafzaak van de
heer Brander nog niet gepland staat. Het is dan ook de verw achting dat het
hoger beroep in de strafzaak van de heer Brander nog w el even zal duren. De
curator houdt de ontw ikkelingen in de strafzaak van de heer Brander in de
gaten.

26-10-2020
18

In de afgelopen verslagperiode hebben zich geen relevante ontw ikkelingen in
de strafzaak van de heer Brander voorgedaan. De curator houdt een en ander
in de gaten.

25-01-2021
19

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator andermaal contact gehad met
het Openbaar Ministerie. Het hoger beroep in de strafzaak van de heer
Brander is nog steeds niet gepland door het gerechtshof. De afw ikkeling van
het hoger beroep zal vermoedelijk dus nog w el even op zich laten w achten. De
curator blijft de ontw ikkelingen in de strafzaak van de heer Brander monitoren.

23-04-2021
20

Ook in de afgelopen verslagperiode hebben zich in de strafzaak van de heer
Brander geen ontw ikkelingen voorgedaan.

22-07-2021
21

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-05-2018
8

Zie 7.1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

30-04-2019
12

De mondelinge behandeling in de strafzaak tegen de heer Brander heeft aan
het einde van de onderhavige verslagperiode plaatsgehad. De strafzaak zal (in
eerste aanleg) vermoedelijk in de volgende verslagperiode w orden afgerond,
zodat bij het volgende verslag daarover nader kan w orden gerapporteerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Recent contact met het Openbaar Ministerie leert dat de strafzaak in hoger
beroep nog steeds niet is aangevangen. Dit duurt allemaal veel te lang. Het is
ook niet duidelijk w aarom het allemaal zo lang zou moeten duren. De curator
heeft er in ieder geval geen invloed op, zoveel is duidelijk. De curator blijft de
ontw ikkelingen in de strafzaak van de heer Brander monitoren.

21-10-2021
22

In de afgelopen verslagperiode hebben zich in de strafzaak van de heer
Brander geen relevante ontw ikkelingen voorgedaan. De strafzaak van de heer
Brander w acht nog steeds op het inplannen van de behandeling daarvan door
het gerechtshof.

20-01-2022
23

In de afgelopen verslagperiode zijn er geen relevante ontw ikkelingen in de
strafzaak van de heer Brander te melden.

19-04-2022
24

Kort na afloop van de afgelopen verslagperiode heeft contact plaatsgehad
met het openbaar ministerie. Het blijkt dat de strafzaak van de heer Brander
in hoger beroep nog steeds niet is gepland. Dat zal vermoedelijk ook niet
meer dit kalenderjaar plaatsvinden. Namens de curator is de teleurstelling
over de gang van zaken gedeeld. De curator blijft de strafzaak van de heer
Brander monitoren.

18-07-2022
25

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 52.042,94

26-10-2020
18

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 269.766,00

26-10-2020
18

8.3 Pref. vord. UWV
€ 26.605,80

26-10-2020
18

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.409,10

26-10-2020
18

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

26-10-2020
18

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 678.601,73

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

26-10-2020
18

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
51,5 uur

15-05-2018
8

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie 7.1

15-05-2018
8

Zie 7.1

24-10-2019
14

De curator w enst dat ter zake de bestuurdersaansprakelijkheid van de heer
Brander en zijn onherroepelijke veroordeling tot betaling van het tekort in
faillissement in de volgende verslagperiode nadere stappen w orden gezet; het
blijft van de zijde van de heer Brander te lang stil.

29-01-2020
15

De curator w enst stappen te hebben gezet voor w at betreft de incasso van
het vonnis in de kw estie tegen de heer Brander. De curator blijft de strafzaak
tegen de heer Brander monitoren.

28-04-2020
16

De curator beraadt zich op stappen voor w at betreft de incasso van het vonnis
in de kw estie tegen de heer Brander. Daar is de curator in de afgelopen
verslagperiode niet aan toegekomen. De curator blijft vanzelfsprekend ook de
strafzaak tegen de heer Brander monitoren.

27-07-2020
17

Zie 7.1.

26-10-2020
18

Zie 7.1.

23-04-2021
20

Zie 7.1.

22-07-2021
21

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
19-10-2022

18-07-2022
25

10.4 Werkzaamheden overig
1,1 uur

15-05-2018
8

Bijlagen
Bijlagen

