Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

23
11-01-2022
F.18/15/251
NL:TZ:0000001328:F001
21-07-2015

R-C
Curator

mr. D.W.J. Vinkes
mr R.G. Holtz

Algemene gegevens
Naam onderneming
Uitgeverij Novema B.V.

02-05-2018
8

Gegevens onderneming
Uitgeverij Novema B.V.

02-05-2018
8

Activiteiten onderneming
De onderneming dreef een uitgeverij

02-05-2018
8

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ 5.487.966,00

€ -54.731,00

2014

€ 3.703.886,00

€ -669.939,00

2012

€ 6.706.713,00

€ 336.106,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

€ 1.265.621,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
42

Boedelsaldo

02-05-2018
8

Boedelsaldo
€ 20.786,61

02-05-2018
8

€ 20.807,77

01-08-2018
9

€ 21.155,40

02-11-2018
10

€ 21.164,31

04-02-2019
11

€ 21.892,58

07-05-2019
12

€ 22.034,35

06-08-2019
13

€ 22.134,35

07-11-2019
14

€ 22.792,35

05-02-2020
15

€ 22.792,35

01-05-2020
16

€ 22.792,35

29-07-2020
17

€ 23.142,35

28-10-2020
18

€ 23.342,35

29-01-2021
19

€ 23.573,55

28-04-2021
20

Toelichting
Er zijn nog tw ee debiteurenbetalingen binnengekomen
€ 23.432,40

11-10-2021
22

€ 73.260,70

11-01-2022
23

Toelichting
I.v.m. schikking (oud) bestuurders

Verslagperiode
van
3-2-2018

02-05-2018
8

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

01-08-2018
9

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

02-11-2018
10

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

04-02-2019
11

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

07-05-2019
12

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

06-08-2019
13

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

07-11-2019
14

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

05-02-2020
15

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

01-05-2020
16

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

29-07-2020
17

t/m
24-7-2020
van
25-7-2020

28-10-2020
18

t/m
23-10-2020
van
24-10-2020

29-01-2021
19

t/m
22-1-2021
van
24-4-2021

19-07-2021
21

t/m
16-7-2021
van
17-7-2021

11-10-2021
22

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

11-01-2022
23

t/m
31-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

11 uur 42 min

9

29 uur 36 min

10

8 uur 18 min

11

1 uur 6 min

12

3 uur 0 min

13

6 uur 24 min

14

6 uur 18 min

15

3 uur 30 min

16

4 uur 12 min

17

5 uur 0 min

18

5 uur 48 min

19

11 uur 42 min

20

1 uur 12 min

21

6 uur 18 min

22

5 uur 6 min

23

22 uur 48 min

totaal

132 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Uren verslagperiode 8:

02-05-2018
8

mr. R.G. Holtz: 6:12 uren
mr. K.M. Felt: 0:30 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 3:36 uren
F. Maatjes: 1:24 uren
Uren totaal:
mr. R.G. Holtz: 206:30 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 112:06 uren
mr. T.J.J. Bodew es: 1:54 uren
mr. K.M. Felt: 62:06 uren
mr. C.S.G. de Lange: 5:00 uren
J.A. de Vries: 7:12 uren
F. Maatjes: 184:18 uren
Totaal: 579:06 uren
Uren verslagperiode 9:

01-08-2018
9

mr. R.G. Holtz: 23:12 uren
mr. K.M. Felt: 0:06 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 3:42 uren
F. Maatjes: 1:42 uren
J. Dijkstra: 0:24 uren
I. Linstra: 0:18 uren

Totaal: 608:30 uren
Uren verslagperiode 10:

02-11-2018
10

mr. R.G. Holtz: 7:06 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 1:06 uren
F. Maatjes: 0:06 uren

Totaal: 616:48 uren
mr. R.G. Holtz:
0:42 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:12 uren
F. Maatjes:
0:12 uren
Totaal:

04-02-2019
11

617:54 uren

mr. R.G. Holtz:
1:54 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:36 uren
F. Maatjes:
0:30 uren
Totaal:

620:54 uren

mr. R.G. Holtz:

5:12 uren

07-05-2019
12

06-08-2019

mr. J.H. Mastenbroek: 0:48 uren
F. Maatjes:
0:24 uren
Totaal:

627:18 uren

mr. R.G. Holtz:
5:00 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 1:18 uren
F. Maatjes:
0:00 uren
Totaal:

28-04-2021
20

665:00 uren

mr. R.G. Holtz:
5:00 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 1:00
F. Maatjes
0:18
Totaal:

29-01-2021
19

663:48 uren

mr. R.G. Holtz:
0:42 uren
mr. J.H. Mastenbroek: F. Maatjes
0:30
Totaal:

28-10-2020
18

652:06 uren

mr. R.G. Holtz:
10:18 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 1:06
F. Maatjes
0:18
Totaal:

29-07-2020
17

646:18 uren

mr. R.G. Holtz:
5:06 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 0:06
J. Dijkstra:
0:30
F. Maatjes
0:06
Totaal:

01-05-2020
16

641:18 uren

mr. R.G. Holtz:
3:18 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 1:24
J. Dijkstra:
0:18
Totaal:

05-02-2020
15

637:06 uren

mr. R.G. Holtz:
3:54 uren
mr. J.H. Mastenbroek:
J. Dijkstra:
0:18 uren
Totaal:

07-11-2019
14

633:36 uren

mr. R.G. Holtz:
3:12 uren
mr. J.H. Mastenbroek:
F. Maatjes:
0:18 uren
Totaal:

13

19-07-2021
21

671:18 uren

mr. R.G. Holtz:
3:42 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 1:12
D. Vegt
0:12

11-10-2021
22

Totaal:

676:24 uren

mr. R.G. Holtz:
17:42 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 4:30
D. Vegt:
0:12
F. Maatjes:
0:24
Totaal:

699:12 uren

11-01-2022
23

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder, enig aandeelhouder van Novema is W eslim B.V. Bestuurder enig
aandeelhouder
van W eslim B.V. is Jelte Hut.

02-05-2018
8

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

02-05-2018
8

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen liepen via de huisbankier, ABN Amro

02-05-2018
8

1.4 Huur
Vier bedrijfspanden in Grootegast, Grootebroek, Helmond en Valkensw aard.
Valkensw aard
w as reeds opgezegd, Grootegast en Helmond zijn inmiddels met toestemming
RC ook
opgezegd. De huurovereenkomst van Grootebroek is overgenomen door de
doorstarter.

02-05-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
In de afgelopen jaren zijn de omzetten, door een krappe markt in de
advertentie branche,
teruggelopen. De kosten bleven w el hoog, met name voor personeel en
huisvesting.
Onderzocht moet nog w orden w at de effecten zijn gew eest van het afstoten
van titels.
Komt nader aan de orde in de tegen bestuurders aanhangig gemaakte
procedure (zie verder
onder 9)

02-05-2018
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
42

02-05-2018
8

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
42

02-05-2018
8

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-7-2015

42

Met toestemming r-c

totaal

42

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond

02-05-2018
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Parkeerplaats

€ 13.225,00

totaal

€ 13.225,00

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Failliet w as eigenaar van de parkeerplaats bij het pand in Grootegast.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

02-05-2018
8

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Bezien zal w orden of de eigenaar van het bedrijfspand interesse heeft in de
parkeerplaats.
Volgens deze zou er een fout gemaakt zijn door de notaris bij de beschrijving
van een en
ander.
In verslagperiode 2 heeft de curator met genoemde eigenaar een bespreking
gevoerd. De
eigenaar heeft (n.a.v. een in zijn opdracht gemaakte taxatie) een bieding
uitgebracht, die voor
de curator niet genoegzaam w as.
In verslagperiode 3 is hierover veel gecorrespondeerd. Ook heeft de curator
zelf een tw eede
taxatie laten uitvoeren. Omdat dit nog niet heeft geresulteerd in
overeenstemming over een
koopprijs, staat er een bespreking met de eigenaar gepland voor 11 februari
as.
In verslagperiode 4 heeft de curator overeenstemming bereikt met de eigenaar
van het
bedrijfspand. De parkeerplaats is (met toestemming RC) verkocht voor €
13.225,00 excl. BTW .

02-05-2018
8

De levering van de parkeerplaats heeft plaatsgevonden op 23 juni 2016. De
opbrengst van €
13.225,00 (van vrij van BTW ) is op 27 juni 2016 betaald aan de
faillissementsrekening.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 15.974,00

totaal

€ 15.974,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja

02-05-2018
8

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond

02-05-2018
8

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Onderhanden w erk

€ 95.000,00

totaal

€ 95.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Failliet geeft het blad "Het ondernemersbelang" uit. Voor de komende edities
w as al het nodige
w erk gedaan en w aren advertenties verkocht. Dit onderhanden w erk is in het
kader van de
inmiddels gerealiseerde doorstart verkocht.
Er zijn nog enkele w erkzaamheden afgemaakt ten laste van de boedel/een
verkregen
boedelkrediet. Dat is nader verantw oord onder punt 6 en heeft samenhang
met punt 4.

02-05-2018
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderhanden w erk is verkocht, zie ook onder 3.5 en 6.

02-05-2018
8

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Rollend materieel (verpand aan de bank)

€ 19.026,00

€ 1.902,60

totaal

€ 19.026,00

€ 1.902,60

Toelichting andere activa
Afgezien van de boedelbijdrage is deze opbrengst toegekomen aan de
pandhouder, de ABN-AMRO. De boedelbijdrage is op 11 december 2015
voldaan.

02-05-2018
8

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond

02-05-2018
8

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 372.000,00

totaal

€ 372.000,00

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De aan de bank verpande debiteuren zullen door de doorstarter w orden geïnd,
in samenspraak met de boedel, w aarbij zow el boedel als doorstarter een
boedelbijdrage
ontvangen van 5%. Het laat zich aanzien dat aldus een opbrengst
gerealiseerd kan w orden
w aarmee de bank (vrijw el) geheel voldaan kan w orden.
Om de debiteuren "goed te houden" heeft de bank een boedelkrediet
beschikbaar gesteld,
w aarmee de lopende uitgaven afgemaakt kunnen w orden. Dit zal tot effect
moeten hebben dat op de debiteuren een hoger bedrag geïnd kan w orden,
w aaruit dan het boedelkrediet w eer kan w orden betaald.
In verslagperiode 3 (per 9 november 2015) heeft de curator de inning van de
debiteuren
overgenomen van de doorstarter. De curator heeft zich in de afgelopen
periode intensief bezig gehouden met de incasso. De nog openstaande
vordering van de bank bedraagt ca. € 6.100,-.
In verslagperiode 4 heeft de curator de inning van de debiteuren voortgezet.
Voorts heeft de
curator toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris (en gekregen) om
de debiteuren in rechte te betrekken. De nog openstaande vordering van de
bank bedraagt ca. € 2.000,-. De openstaande debiteurenposten bedraagt nog
ca. € 19.800,-.
In verslagperiode 5 zijn de nodige debiteuren in rechte betrokken. In een
enkel geval heeft dat al tot een (verstek)vonnis geleid. In de komende periode
zal de inning van de debiteuren en het voeren van de procedures doorgaan.
De vordering van de bank is inmiddels volledig voldaan. De openstaande
debiteurenposten
bedraagt nog ca. € 16.600,-.
Verder heeft de curator in verslagperiode 5 gecorrespondeerd met de
(voormalig) advocaat van failliet, TRIP Advocaten. Vóór faillissement is een
voorschot betaald door failliet. De curator heeft zich op het standpunt gesteld
dat de uren die TRIP ná faillissement (ten behoeve van de bestuurder) heeft
verricht, (in ieder geval) niet ten laste van dat voorschot gebracht konden
w orden. Aanvankelijk heeft TRIP zich op het standpunt gesteld dat dat w el kon
en dat er geen recht w as op restitutie, maar inmiddels is het bedrag dat op
datum faillissement nog niet w as gebruikt, gerestitueerd. Dit gaat om een
bedrag van € 8.810,01. Deze kw estie is daarmee afgerond.
In de komende periode (8) zal w aar nodig de deurw aarder w orden
ingeschakeld voor het treffen van executiemaatregelen naar aanleiding van de
(verstek)vonnissen. Voorts w as er met een aantal debiteuren een regeling
getroffen, die echter niet is nagekomen. De curator zal ook deze debiteuren in
rechte betrekken.
Een overzicht van de opbrengst zal w orden opgesteld nadat de
debiteureninning is afgerond

4.2 Werkzaamheden debiteuren

02-05-2018
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteureninning is vrijw el afgerond. Er liggen nog een paar vonnissen bij
de deurw aarder
ter verdere executie (zie ook onder 9)

02-05-2018
8

Er is nog een (deel)betaling van een openstaande debiteur binnengekomen

28-10-2020
18

Er is opnieuw nog een (deel)betaling van een openstaande debiteur
binnengekomen

29-01-2021
19

Er zijn (deel)betalingen van tw ee openstaande debiteuren binnengekomen

28-04-2021
20

Er moet nog één debiteur w orden afgew ikkeld.

11-01-2022
23

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

02-05-2018
8

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is inmiddels volledig voldaan, zie ook onder 4
(debiteuren).

5.2 Leasecontracten
Auto's: zijn overgenomen door doorstarter.

02-05-2018
8

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrechten, met name op rollend materieel, inventaris en debiteuren

02-05-2018
8

5.4 Separatistenpositie
Zie m.n. 4 en 3.12

02-05-2018
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

5.6 Retentierechten

02-05-2018
8

5.6 Retentierechten
N.v.t.

02-05-2018
8

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

02-05-2018
8

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

02-05-2018
8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgerond

02-05-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De boedel zal tot 1 september 2015 enkele w erkzaamheden afronden,
bestaande uit de
uitgave van een aantal edities van "Het Ondernemersbelang". Daartoe is door
de bank een
boedelkrediet beschikbaar gesteld. De opbrengst van de (boedel)debiteuren is
aangew end om
dit krediet af te lossen.

02-05-2018
8

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt nog.

02-05-2018
8

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afgerond

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

02-05-2018
8

6.4 Beschrijving
Per 10 augustus is een doorstart gerealiseerd. De directeur van failliet, de heer
Hut, zet de
onderneming voort. Ongeveer de helft van het personeel is in dienst gekomen
bij de
doorstarter.

02-05-2018
8

6.5 Verantwoording
N.v.t.

02-05-2018
8

6.6 Opbrengst
Toelichting
Zie 3.6, 3.10 en 3.1. Het tw eede gedeelte van de koopsom (€ 25.000,-) is op
10 november
2015 voldaan.

02-05-2018
8

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie onder "andere activa"

02-05-2018
8

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond

02-05-2018
8

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
N.n.b.

02-05-2018
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2011 is niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen 2012 en
2013 w el.

02-05-2018
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet aan de orde

02-05-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen
niet aan de orde

02-05-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
zie onder 9

02-05-2018
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
zie onder 9

02-05-2018
8

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de beschikking gekregen over diverse (koop)overeenkomsten
aandelen die
nader bestudeerd zullen moeten w orden.

02-05-2018
8

In verslagperiode 4 heeft er een bespreking plaatsgevonden met Hut en
Brouw er. In
verslagperiode 5 zal de curator een besluit nemen over eventuele verdere
acties.
Op basis van de van Hut en Brouw er ontvangen informatie is de conclusie van
de curator dat
er aanleiding is om met name de aandelentransacties in de jaren voor
faillissement nader te
onderzoeken. Dit onderzoek zal in verslagperiode 6 plaatsvinden.
In verslagperiode 6 heeft de curator zijn onderzoek afgerond. In
verslagperiode 7 zal beslist
w orden of nadere acties noodzakelijk zijn. Diverse w erkzaamheden in het
kader van dit onderzoek. In de komende verslagperiode zullen conclusies
w orden getrokken.
De curator verw ijst naar het PvA voor meer informatie.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie boven

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

02-05-2018
8

Toelichting
Verhuurders: € 27.771,70
UW V: € 180.019,19
UW V: € 187.985,04

02-05-2018
8

€ 217.928,49

07-05-2019
12

Toelichting
Verhuurders: € 27.771,70 UW V: € 187.985,04
€ 215.756,74

29-07-2020
17

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 192.613,00

02-05-2018
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 81.729,31

02-05-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
119

02-05-2018
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 879.595,39

02-05-2018
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
N.n.b.

02-05-2018
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Afgerond

9. Procedures

02-05-2018
8

9.1 Naam wederpartijen
Debiteuren:
- Subsidie Advies Centrum Emmen
- AV Dienstverlening
- Blankespoor
- Vertaalbureau Boot

02-05-2018
8

- KPN
- Hut, Brouw er, W eslim B.V., W imi Beheer B.V.

9.2 Aard procedures
Novema is in 2013 een overeenkomst met KPN aangegaan voor het leveren
van
telecommunicatiediensten (telefonie en internet). Op 3 oktober 2014 heeft KPN
de diensten
die Novema afnam abusievelijk buiten gebruik gesteld. Novema w as de gehele
dag niet
bereikbaar en heeft daardoor schade geleden. KPN is door de curator
benaderd voor het
treffen van een regeling. Dit is niet mogelijk gebleken, w aarna met
toestemming van de R-C
een procedure aanhangig is gemaakt tegen KPN. De curator vordert betaling
van een bedrag
van € 16.183,50 aan schade. Inmiddels is er een comparitie van partijen
gepland op 23
november 2016.
KPN: Comparitie gew eest op 23 november 2016 in Den Haag. Staat voor
vonnis 8 februari
2017.
Subsidie Advies Centrum Emmen: Staat voor conclusie van repliek aan de zijde
van curator
op 14 februari 2017.
KPN: Staat voor vonnis 31 mei 2017
Subsidie Advies Centrum Emmen: Vonnis d.d. 11 april 2017 w aarin Subsidie
Advies Centrum
is veroordeeld tot betaling van € 1.566,95,- (hoofdsom), vermeerderd met
w ettelijke rente + € 235,04 BGK en de proceskosten, totaal: € 2.673,93.
Betalingsregeling getroffen op 13 april 2017: betaling in 3 termijnen, 1e termijn
van € 891,31 is betaald. De tw eede termijn had op 1 mei betaald moeten zijn.
De betaling heeft echter nog niet plaatsgevonden. De curator zal de
betreffende debiteur hierover aanschrijven.
KPN: op 14 juni 2017 vonnis gew ezen door de rechtbank Den Haag. De
vordering van de
curator is afgew ezen. De curator zal (na overleg met r-c) tegen dit vonnis geen
beroep
instellen.
Hut c.s.: bestuurdersaansprakelijkheid o.g.v. art. 2: 248 BW subs.
aansprakelijkheid op de voet van art. 2:207 BW meer subs. uit hoofde
paulianbepalingen

02-05-2018
8

9.3 Stand procedures
Naast de hier boven genoemde lopende procedures is er nog een aantal
procedures w aarin
inmiddels een verstekvonnis is gew ezen maar er executiemaatregelen gaande
zijn dan w el
nog getroffen moeten w orden:
AV Dienstverlening:
Verstekvonnis d.d. 8 augustus 2016: AV Dienstverlening veroordeeld tot
betaling van € 8043,- (hoofdsom), vermeerderd met w ettelijke rente + €
777,15 aan BGK en proceskosten.
Op 28 december 2016 derdenbeslag onder de ING gelegd. Of beslag doel heeft
getroffen is
nog niet bekend. Voor het restant is een betalingsregeling afgesproken van €
500 per maand
(te beginnen eind januari 2017).
Henk Lenaerts Advocatenpraktijk:
Verstekvonnis d.d. 21 december 2016 w aarin Lenaerts is veroordeeld tot
betaling van €
961,95 (hoofdsom) vermeerderd met w ettelijke rente + € 144,29 BGK en
proceskosten.
Op 6 januari 2017 heeft Lenaerts toegezegd dat de volledige vordering zal
w orden voldaan
eind januari 2017. Op 31 januari 2017 nog niet voldaan.
Blankespoor (Perflexi):
Verstekvonnis d.d. 11 januari 2017 w aarin Blankespoor is veroordeeld tot
betaling van €
1.936,- (hoofdsom), vermeerderd met w ettelijke rente + € 290,40 BGK en
proceskosten. Op 12 januari 2017 aangeschreven te betalen. Betaling is tot op
heden uitgebleven.
Vertaalbureau Boot BV:
Verstekvonnis d.d. 27 juli 2016 w aarin Vertaalbureau Boot B.V. is veroordeeld
tot betaling van 1.210,- (hoofdsom) vermeerderd met w ettelijke rente + €
181,50 aan BGK en proceskosten. Betekening vonnis op 23 november 2016.
Op 28 november 2016 opdracht gegeven tot executiemaatregelen. Nog geen
verhaalsmogelijkheden gevonden.
Overige debiteuren:
Debiteuren Dommeldael Accountants en IndiEco BV (ITB Boxmeer) hebben
uiteindelijk zonder procedure de openstaande bedragen voldaan op
respectievelijk 10 en 18 november 2016.
AV Dienstverlening:
Het beslag van december heeft geen doel getroffen. Begin februari w ordt
betalingsregeling
niet nagekomen. De deurw aarder blijft op de zaak attent en zal zo nodig
nadere stappen
ondernemen.
Blankespoor:
De incasso ligt bij de deurw aarder met opdracht om executiemaatregelen te
treffen.
Vertaalbureau Boot:
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De incasso ligt bij de deurw aarder met opdracht om executiemaatregelen te
treffen.
Henk Lenaerts Advocatenpraktijk:
De openstaande bedragen zijn voldaan op 13 februari 2017 (totaal: €
1.644,89)
AV Dienstverlening: ligt bij deurw aarder ter incasso. Er is bankbeslag gelegd,
maar geen doel getroffen. Betalingsregeling afgesproken. Deurw aarder houdt
dit in de gaten.
Blankespoor: ligt bij deurw aarder ter incasso. Er is bankbeslag gelegd, maar
geen doel
getroffen. Betalingsregeling afgesproken. Deurw aarder houdt dit in de gaten.
Vertaalbureau Boot: de vordering is voldaan.
Aantal incasso's moeten nog afgerond w orden.
Hut c.s.: zaak staat voor antw oord gedaagden op 29 november 2017
Zaak staat nog steeds voor antw oord; er vindt overleg plaats met partijen
over een
mogelijke regeling
Verslag 08:
AV Dienstverlening:
Op 22 februari 2018 is door de deurw aarder opnieuw een poging
beslaglegging roerende zaken gedaan. Het bleek dat enig aandeelhouder en
bestuurder van AV Dienstverlening is overleden op 6 oktober 2017, w aarover
w ij op 23 maart 2018 door de deurw aarder w erden geïnformeerd. De
vordering is derhalve oninbaar gew orden.
Blankespoor:
De getroffen betalingsregeling is helaas niet nagekomen. Deurw aarder heeft
uiteindelijk beslag kunnen leggen op het inkomen van debiteur. Er zijn echter
meerdere loonbeslagen gelegd, w aardoor de inhouding moet w orden verdeeld
onder de diverse beslagleggers. De verdeling w ordt gedaan door de eerst
beslagleggende deurw aarder. Verw achting is dat de voldoening zeer lang zal
duren.
Procedure Hut (c.s.): Overleg heeft niet geleid tot een regeling. Hut c.s.
hebben geantw oord en de zaak staat nu voor repliek op de rol van 23 mei
2018
De curator heeft inmiddels gerepliceerd. De zaak staat op de rol van 15
augustus 2018 voor dupliek.

01-08-2018
9

Op 26 september 2018 hebben de bestuurders gedupliceerd, w aarna van de
zijde van de curator op 24 oktober 2018 nog een akte houdende uitlating
producties is ingediend. W aarschijnlijk zal de zaak op de zitting van 7
november voor vonnis komen te staan.

02-11-2018
10

De zaak staat thans voor vonnis op de rol van 13 maart 2019

04-02-2019
11

Bij tussenvonnis d.d. 3 april 2019 heeft de rechtbank beslist dat zij zich w il
laten voorlichten door een deskundige over de reële w aarde van de voor
faillissement verkochte bedrijfsonderdelen van Novema.

07-05-2019
12

Partijen hebben overleg gevoerd over de persoon van de te benoemen
deskundige en beiden nog een akte genomen. De zaak staat nu op de rol van
7 augustus 2019 voor (tussen)vonnis.

06-08-2019
13

De rechtbank heeft partijen in een tw eede tussenvonnis in de gelegenheid
gesteld zich bij akte uit te laten over de aan de deskundige te stellen vragen
en of zij een mondelinge behandeling w enselijk achten. Partijen hebben
beiden een akte genomen en de zaak staat thans op de rol van 27 november
2019 voor tussenvonnis

07-11-2019
14

De rechtbank heeft een deskundige benoemd. De zaak staat thans op de rol
van 5 februari 2020 voor overleggen nadere stukken deskundige.

05-02-2020
15

De rechtbank heeft de voorschotkosten van de deskundige (definitief) voor
rekening van gedaagden gebracht. Gedaagden hebben dit voorschot voldaan,
zodat verw acht mag w orden dat de deskundige in de komende verslagperiode
zal rapporteren.

01-05-2020
16

De deskundige heeft nog niet gerapporteerd.

29-07-2020
17

Het deskundigenrapport is nog niet definitief

28-10-2020
18

Het deskundigenrapport is inmiddels definitief. Partijen hebben beiden nog een
conclusie na deskundigenbericht ingediend. De zaak staat thans voor vonnis.

29-01-2021
19

De zaak staat nog immer voor vonnis

28-04-2021
20

De curator is bij eindvonnis van de rechtbank Noord-Nederland, locatie
Leeuw arden d.d. 12 mei 2021, in het ongelijk gesteld. De curator kan zich (op
juridische gronden) niet in deze uitspraak vinden. Hij zal tegen dit vonnis (en
de daaraan voorafgaande tussenvonnissen) hoger beroep instellen.

19-07-2021
21

Inmiddels heeft de curator hoger beroep ingesteld. De zaak zal w orden
aangebracht tegen de zitting van 16 november 2021 bij het hof ArnhemLeeuw arden, behalve als een op 27 oktober 2021 geplande bespreking met
de bestuurders (t.o.v. de rechter-commissaris) tot een regeling zou leiden.

11-10-2021
22

De in het vorige verslag genoemde bespreking heeft uiteindelijk inderdaad
tot een regeling geleid die erop neerkomt dat bestuurders aan de boedel een
bedrag van € 50.000,-- hebben voldaan tegen finale kw ijting over en w eer.
De hoger beroep procedure is hiermee vanzelfsprekend eveneens van de
baan.

11-01-2022
23

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Het verrichten van procedurew erkzaamheden en het innen van de door
debiteuren
verschuldigde bedragen.

02-05-2018
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Verder overleg met advocaten Brouw er en Hut, bestudering conclusie van
repliek
Het opstellen van de conclusie van repliek.

01-08-2018
9

Het bestuderen van de conclusie van dupliek en het opstellen van een akte.

02-11-2018
10

Het bestuderen van het rechtbankvonnis en het plegen van overleg met de
w ederpartij over de persoon van de te benoemen deskundige.

07-05-2019
12

Het voeren van telefonisch overleg met de advocaat van Hut en Brouw er, het
opstellen van een akte en het bestuderen van de door de w ederpartij
opgetelde akte.

06-08-2019
13

Het voeren van (telefonisch) overleg met de advocaat van Hut en Brouw er, het
bestuderen van het tw eede tussenvonnis, het opstellen van een akte en het
bestuderen van de door de w ederpartij opgetelde akte.

07-11-2019
14

Het voeren van (telefonisch) overleg met de advocaat van Hut en Brouw er, het
opstellen van een brief voor de deskundige.

05-02-2020
15

Het bestuderen van tussenvonnis rechtbank en voeren van overleg met
w ederpartijen.

01-05-2020
16

Het houden van een bespreking met de deskundige, het corresponderen met
w ederpartij en deskundige.

29-07-2020
17

Het corresponderen met deskundige en w ederpartij n.a.v. concept
deskundigenrapport

28-10-2020
18

Het bestuderen van het deskundigenrapport, het opstellen van een conclusie
na deskundigenbericht en het bestuderen van de antw oordconclusie van de
w ederpartij

29-01-2021
19

Het bestuderen van het eindvonnis en het plegen van overleg met de rechtercommissaris over het instellen van hoger beroep.

19-07-2021
21

Het instellen van hoger beroep en het overleggen met w ederpartij en de
rechter-commissaris over het houden van een bespreking voorafgaande aan
de eerste zittingsdatum van het hoger beroep.

11-10-2021
22

Het voorbereiden van de bespreking t.o.v. de rechter-commissaris, het
opstellen van een notitie, het houden van de bespreking bij de r-c, het
houden van een bespreking met bestuurders, het voeren van telefonisch- en
mailoverleg met advocaat bestuurders.

11-01-2022
23

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afronding debiteuren;
- Beslissing inzake rechtmatigheid.
- voeren procedure tegen bestuurders/aandeelhouders
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
langere termijn ook i.v.m. aanhangig gemaakte procedure

02-05-2018
8

Het w achten is op het vonnis

04-02-2019
11

Het w achten is op de benoeming van de deskundige en het door hem op te
stellen rapport.

07-05-2019
12

Het w achten is nog steeds op de benoeming van de deskundige en het door
hem op te stellen rapport.

07-11-2019
14

Het w achten is op het definitieve deskundigenrapport

28-10-2020
18

het w achten is thans op het vonnis

29-01-2021
19

In de komende verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met de hoger
beroep procedure.

19-07-2021
21

Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek op 27 oktober 2021 c.q. het
ingestelde hoger beroep.

11-10-2021
22

Nu er een regeling is bereikt met bestuurders kan het faillissement in
beginsel w orden afgew ikkeld op één debiteur (die de openstaande vordering
gedeeltelijk heeft voldaan) na.

11-01-2022
23

10.3 Indiening volgend verslag
11-4-2022

11-01-2022
23

10.4 Werkzaamheden overig
Zie boven
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Bijlagen
Bijlagen

