Gecombineerd achttiende verslag d.d. 1 mei 2007 ex artikel 73a Fw.
Inzake de faillissementen van de navolgende vennootschappen:
1. Aino N.V.
2.
3.
4.
5.
6.

A-Bros Commodities B.V.
Aino B.V.
Aino Beheer B.V.
Aino Consultancy B.V.
Aino Consultancy & Management B.V.

7. Aino Intermediaire Services B.V.
8. Aino Participaties B.V.
9. Aino People in Business School B.V.
10. Aino Recruitment Services B.V.
11. Albawo 2000 B.V.
12. Diu B.V.
13. Diu Holding B.V.
14. Kreaton B.V.
15. MultiSystems Engineering B.V.
16. Renaissance IT Services B.V.
17. Smart Automatiseringsgroep B.V.
18. Smart Beheer B.V.
19. Smart Consultancy B.V.
20. Synwell B.V.
Rechtbank

:

(27 september 2002; surséance)
(14 november 2002; faillissement)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(10 oktober 2002; surséance)
(14 oktober 2002; faillissement)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(27 september 2002)
(2 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(2 oktober 2002)
(3 oktober 2002)
(19 november 2002)

- 1, 3 t/m 5, 8, 10, 11, 14, 18 Utrecht
- 2 Rotterdam
- 6 Amsterdam
- 7 Haarlem
- 9 Arnhem
- 12, 13, 16, 17, 19 Den Haag
- 15 Den Bosch
- 20 Groningen

Faillissementsdatum

:

zie de datum vermeld achter iedere vennootschap

Rechter-commissaris

:

mr M.P.P.M. van Vonderen

Curator

:

mr J. Westerhof te Utrecht

Verslagdatum

:

1 mei 2007
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Inleiding
1.

Verwezen wordt naar de voorgaande 17 verslagen. Het laatste verslag dateert
van 30 januari 2007.

2.

In deze verslagperiode is, naast werkzaamheden die de afwikkeling van het
faillissement met zich meebrengen, de dagvaardingsprocedure jegens de heer
Vos gestart (zie hierna).

Procedure Alors Beheer B.V.
3.

Door Alors Beheer B.V. is op 14 maart 2007 de conclusie antwoord aan de
Rechtbank te ’s-Hertogenbosch overgelegd. Door de Rechtbank is een
comparitie van partijen gelast welke is geappointeerd op 4 september 2007.

Procedure de heer Vos
4.

De dagvaarding is jegens de heer Vos uitgebracht tegen de zitting van 28
maart 2007. Niemand heeft zich voor de heer Vos gesteld. De zaak is
verwezen naar de rolzitting van 9 mei 2007 voor vonnis. Het petitum van de
dagvaarding luidt als volgt:
PRIMAIR
(i) te verklaren voor recht dat gedaagde zijn taak als bestuurder kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en
aannemelijk is dat dit een belangrijk oorzaak is van het faillissement, dat gedaagde hierdoor op grond
van artikel 2:138 BW aansprakelijk is voor het bedrag van de schulden in de faillissementen van Aino en
diens dochtervennootschappen voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen
worden voldaan, zulks nader op te maken bij staat, althans een door u in goede justitie te bepalen som;
alsmede
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(ii) gedaagde te veroordelen het bedrag waarvoor gedaagde onder (i) aansprakelijk is, althans een door
u in goede justitie te bepalen bedrag, aan de boedel te voldoen; alsmede
(iii) gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure
SUBSIDIAIR
(i) te verklaren voor recht dat gedaagde zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld als bedoeld
in artikel 2:9 BW en aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade en deze te begroten op het
tekort in het faillissement, nader op te maken bij staat, althans op € 847.374,85, althans op een door u in
goede justitie te bepalen som; alsmede
(ii) gedaagde te veroordelen het bedrag waarvoor gedaagde onder (i) aansprakelijk is, althans een door
u in goede justitie te bepalen bedrag, aan de boedel te voldoen; alsmede
(iii) gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure

MEER SUBSIDIAIR
(i) te verklaren voor recht dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke
schuldeisers van Aino N.V. en als gevolg hiervan aansprakelijk is voor de daaruit voorvloeiende schade
en deze schade te begroten op € 847.374,85 althans een door u in goede justitie te bepalen som, alsmede
(ii) gedaagde te veroordelen het bedrag waarvoor gedaagde onder (i) aansprakelijk is, althans een door
u in goede justitie te bepalen bedrag, aan de boedel te voldoen; alsmede
(iii) gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Faillissementsrekening
5.

De stand van de faillissementsrekening bedraagt per 20 april 2007
€ 2.825.891,28.

Werkzaamheden
6.

De curator zal zich de komende periode onder meer toeleggen op de
navolgende activiteiten:
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-

Activiteiten die met een reguliere afwikkeling van doen hebben;

-

Het voeren van de procedure jegens Alors Beheer B.V.

-

Het voeren van de procedure jegens de heer Vos.

Globale uren
7.

Vanaf datum van het zeventiende verslag tot en met 10 april 2007 zijn door de
curator en de door hem ingeschakelde kantoorgenoten circa 15,9 uren aan de
behandeling van de verschillende faillissementen besteed.

Utrecht, 1 mei 2007

Mr. J. Westerhof,
curator
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