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de in- en verkoop van (af)bouwaterialen en (aûbouwstoffen
Netto omzet 2009: EUR 13.069.041,-;
Netto omzet 2010: EUR 11.917.641,-;
43
26april 2014-25 juli 2014
20,8
588,1

Algemeen
Voor zover er in dit verslag zaken vermeld staan die de curator reeds in een eerder verslag heeft
vermeld, staan deze beschrijvingen cursief gedrukt. De nieuwe beschrijvingen zijn omkaderd.
In de tweede verslagperiode heeft de curator zich met name bezig gehouden met de verkoop van activa,
bestaande uit de debiteurenportefeuille en de goodwill van curanda. Voornoemde activa heeft de curator
op 8augustus2011 verkocht aan Kok Lexmond 8. V. voor een totaalbedrag ad €540.000,00 na
instemming door de Rabobank als pandhouder van de pre’-faillissementsdebiteuren e’n de rechtercommissaris. Onder verwijzing naar het eerste openbare voortgangsverslag van 25juli2011 heeft de
boedel vanaf datum faillissement tot en met 2augustus2011 de lopende projecten van curanda
voortgezet om in de eerste plaats (hoge) schadeclaims te voorkomen, in de tweede plaats opbrengst
voor de boedel te creëren ten behoeve van de crediteuren en in de derde plaats de waarde van de
debiteurenportefeuille op peil te houden. In de tweede verslagperiode heeft de curator deze
werkzaamheden afgerekend met de diverse partijen die bij de voorzetting van activiteiten waren
betrokken. Curanda heeft zich bij het voortzetten van activiteiten louter beperkt tot de inzet van
personeel. De levering en facturatie van zand en grind op het terrein van curanda werd vanaf datum
faillissement tot en met 2augustus2011 voor rekening genomen van Kok Lexmond 8. V., terwijl onder
meer de leasekosten van het rijdend materieel door T. van Vliet Materieel 8. V. werden voorgeschoten.
De kosten van onder meer de brandstof werd voorgeschoten door T. van Vliet Afbouw 8. V. Uiteindelijk
heeft de curator voornoemde kosten met T. van Vliet Afbouw 8. V. en T. van Vliet Materieel 8. V.
afgerekend, na toestemming te hebben verkregen van de rechter-commissaris, voor bedragen van
respectievelijk € 78.075,30 en € 77.681,75. Hoewel laatstgenoemd bedrag reeds is overgemaakt op de
rekening van T. van Vliet Materieel 8. V. is er onlangs op de vordering van T. van Vliet Afbouw 8. V.
conservatoir beslag onder de curator gelegd, zodat de curator T. van Vliet Afbouw 8. V. inmiddels heeft
bericht het bedrag onder zich te houden tot het moment dat duidelijk is aan wie de curator bevrijdend
kan betalen. T. van Vliet Afbouw 8. V. heeft zich vooralsnog richting de boedel op het standpunt gesteld
dat zij haar vordering op de boedel heeft gecedeerd aan het bedrijf Ambri Afbouw 8. V., maar aangezien

HVG
de mededeling van de cessie heeft plaatsgevonden na de beslaglegging staat het de curator niet vrij om
het bedrag ten behoeve van T. van Vliet Afbouw 8. V. bevrijdend te betalen aan Ambri Afbouw 8. V.
De curator heeft inmiddels van derden begrepen dat Ambri Afbouw 8. V. door middel van een
sterfhuisconstructie alle lopende werkzaamheden en activa heeft overgenomen van T. van Vliet Afbouw
8. V. en Het Zandkasteel 8. V. De curator wordt dan ook regelmatig gebeld door diverse crediteuren van
de zustervennootschappen van curanda met vragen hieromtrent.
Verder heeft de curator in de tweede verslagperiode de boekhouding van curanda over 2010 en 2011
onder zich genomen, alsmede een onderzoek laten uitvoeren naar de administratie van curanda door
Nederpel De Block & Partners. De boekhouding voor 2010 staat on op het kantoor van T. van Vliet
Afbouw B. V. De reden voor dit onderzoek was gelegen in het feit dat de curator aanzienlijk wat werk
heeft moeten verzetten om de administratie van curanda en later T. van Vliet Afbouw B. V. aan te sturen
bij het uitfactureren van werkzaamheden van curanda na datum faillissement tot en met 2 augustus
2011. De administratie en facturatie vanuit curanda liep vanaf datum faillissement ongestructureerd en
onzorgvuldig, waarbij meerdere malen ten onrechte facturen zijn verstuurd in strijd met de gemaakte
afspraken tussen de curator, Kok Lexmond 8. V., T. van Vliet Materieel B. V. en T. van Vliet Afbouw.
Bovendien correspondeerden bepaalde facturen niet met de weeglijsten die de curator uit de
administratie van curanda heeft aangetroffen. Uiteindelijk heeft de curator ervoor gezorgd dat al het
onderhanden werk in de week van 2 augustus 2011 is uitgefactureerd, dat de ten onrechte verstuurde
facturen allen zijn gecrediteerd en de afspraken met partijen door de boedel tijdig konden worden
nagekomen. Ondanks het feit dat de curator de nodige slagen heeft moeten maken binnen de organisatie
van curanda heeft het resultaat van zijn inspanningen een positief effect gehad op de bieding en waarde
van de debiteurenportefeuille van curanda. Tenslotte heeft de curator in de tweede verslagperiode
uitvoerig gecorrespondeerd met de advocaten van Theo Pouw 8. V. en Kok Lexmond 8. V. terzake de
(gestelde) kwalitatieve verplichting, welke (kennelijk) rustte op het door curanda gehuurde terrein aan
de Neutronweg 55.
Onder verwijzing naar punt 3.4. uit het tweede voortgangsverslag heeft de curator in de derde
verslagperiode nog enig overleg gehad met Kok Lexmond 8. V. en Heijmans omtrent de ondertekening
van de driepartijenovereenkomst. Voorts heeft de curator in de derde verslagperiode op verzoek van
Kok L.exmond 8. V. T. van Vliet Materieel 8. V. verzocht om de gegevens van de weegbrug tezamen met
de weeglicentie van Pfister af te geven aan Kok Lexmond 8. V. Na de verkoop van de wee glicentie heeft
T. van Vliet Materieel 8. V. zich namelijk ten onrechte op het standpunt gesteld dat de wee glicentie aan
haar toe behoort, hetgeen als zodanig niet blijkt uit de administratie van curanda.
-

-

Tenslotte is in de derde verslagperiode T. van Vliet Afbouw 8. V. in staat van faillissement komen te
verkeren, tengevolge waarvan het door Kok Lexmond 8. V. gelegde conservatoir beslag onder curanda is
komen te vervallen. De curator zal dan ook in de komende verslagperiode het bedrag ad € 78.075,30
betaalbaar kunnen stellen. Hoewel Ambri Afbouw 8. V. zich aanvankelijk op het standpunt stelde dat
voornoemd bedrag aan haar zou zijn gecedeerd bij overeenkomst tussen onder meer T. van Vliet Afbouw
8. V., Ambri Afbouw 8. V. en de Rabobank d.d. 17augustus2011, stelt de curator vast na bestudering
van voornoemde overeenkomst dat de vordering van T. van Vliet Afbouw 8. V. slechts voor een bedrag
ad € 62.469,18 is overgedragen aan Ambri Afbouw 8. V. Het staat de curator dan ook vrij om het
verschil ad € 15.606,12 reeds over te maken op de boedelrekening van T. van Vliet Afbouw 8. V. Uit
-

-
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voornoemde overeenkomst blijkt eveneens dat de financiering en zekerheden van de Rabobank ten
aanzien van T. van Vliet Afbouw 8. V. eveneens zijn overgedragen aan Ambri Afbouw 8. V., zodat ook de
Rabobank ten aanzien van de vordering van T. van Vliet Afbouw 8. V. geen pandrecht geldend kan
maken. Overigens zal de curator in hoedanigheid van curator van T. van Vliet Afbouw 8. V. een oordeel
vellen omtrent het al dan niet inroepen van de actio pauliana terzake voornoemde overeenkomst.
In de vierde verslagperiode heeft de curator zich jegens Ambri Afbouw 8. V. op opschorting beroepen
terzake haar betalingsverplichting ad € 62.469,18. Na bestudering van de koopovereenkomst van activa
d.d. 17augustus2011 tussen enerzijds T. van Vliet Materieel 8. V., Het Zandkasteel 8. V. en het
inmiddels gefailleerde T. van Vliet Afbouw B. V. en anderzijds Ambri Afbouw, heeft de curator
geconstateerd dat in voornoemde koopovereenkomst tevens klanten en debiteuren van curanda zijn
overgedragen, welke de curator reeds aan Kok Lexmond had verkocht en geleverd op 8augustus 2011.
Aangezien de administrateur van T. van Vliet Afbouw, gedurende het onderzoek van de curator naar de
onderliggende contracten van de koopovereenkomst van activa d,d, 17augustus2011, zowel in een
gesprek als in een e-mailbericht bevestigde dat een deel van de onderliggende contracten niet vanuit de
administratie van T. van Vliet Afbouw kon worden aangeleverd (omdat dit klanten en debiteuren van
curanda betrof), heeft de curator direct Ambri Afbouw en de bestuurder van curanda hiervoor
aansprakelijk gesteld en zich jegens Ambri Afbouw op opschorting beroepen terzake haar
betalingsverplichting ad € 62.469,18.
In de vijfde verslagperiode heeft de curator Kok Lexmond van het onrechtmatig handelen door onder
meer T. van Vliet Afbouw, alsmede Ambri Afbouw op de hoogte gesteld, alsmede de advocaat van Ambri
Afbouw 8. V. nadere vragen gesteld omtrent rijpiaten. Tevens heeft de curator zich genoodzaakt gezien
om Ambri Afbouw 8. V. tezamen met curanda T. van Vliet Afbouw 8. V. in rechte te betrekken als gevolg
van de onrechtmatige overdracht van klanten en contracten vanuit T. van VlietAfbouw B.V. aan Ambri
Afbouw 8. V., welke klanten toebehoren aan curanda. Voor een beschrijving van de onderliggende
geschilpunten wordt verwezen naar het laatste voort gangsverslag van de curator van T. van Vliet
Afbouw BV.
In de zesde verslagperiode heeft de curator in overleg met Ambri Afbouw 8. V. aanknopingspunten
gevonden om verder te spreken over een algehele minneljke oplossing van de gestarte gerechtelijke
procedure.
In de zevende verslagperiode heeft de curator het overleg met Ambri Afbouw 8. V. voortgezet en is met
goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling getroffen tussen de curator van
ZandhaasB.V. en T. van VlietAfbouwB.V. enerzijds enAmbriAfbouwB.V. anderzijds. Door deze
minnelijke regeling zullen de gestarte gerechtelijke procedures tot een einde komen. Omdat is
overeengekomen dat de hiervoor genoemde vordering ad € 78.075,30 zal toekomen aan de curator van
T. van Vliet Afbouw 8. V., zal de curator dit bedrag (voor zover dit nog niet is geschied) betalen aan de
curator van T. van Vliet Afbouw 8. V. Voor het overige blijven de gevolgen van de overeenkomst tot koop
en verkoop van activa tussen Ambri Afbouw 8. V. en onder meer curanda d.d. 17augustus2011 in
stand.
In de achtste verslagperiode heeft de curator de bestuurder van gefailleerde, te weten de heer T. van
Vliet, aansprakelijk gesteld.
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In de negende verslagperiode heeft de curator rechtsmaatregelen tegen de bestuurder van gefailleerde
ingesteld uit hoofde van onder meer bestuurdersaansprakelijkheid.
Daarnaast heeft de curator in deze verslagperiode het restant van de door T. van Vliet Afbouw B. V.
gemaakte kosten ad EUR 62.469,18 overgemaakt op de boedelrekening van T. van Vliet Afbouw 8. V.
Deze afrekening diende nog plaats te vinden en ziet op het afronden van de lopende projecten van
curanda in de periode van 21juni2011 tot en met 2 augustus 2011, alwaar T. van Vliet Afbouw 8. V. de
nodige werkzaamheden had verricht.
In de tiende verslagperiode heeft de curator onder meer de dagvaarding uitgebracht aan de bestuurder.
Voorafgaand aan de procedure heeft de curator conservatoir beslag gelegd ten laste van de bestuurder
tot zekerheid van verhaal van diens vordering. Vervolgens heeft de bestuurder van gefailleerde zich
gesteld in de procedure. Inmiddels heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald dat de bestuurder op
19 februari 2014 conclusie van antwoord dient te nemen.
In de elfde verslagperiode heeft de curator op verzoek van de advocaat van de bestuurder toestemming
gegeven voor een uitstel voor het nemen van conclusie van antwoord in de bodemprocedure. De
conclusie van antwoord zijdens de bestuurder staat thans gepland op 14mei2014.
In de twaalfde verslagperiode heeft de curator de conclusie van antwoord in de bodemprocedure
ontvangen. De rechtbank heeft vervolgens bepaald om voorlopig van een comparitie af te zien en een
tweede schriftelijke ronde te bevelen. De procedure staat thans gepland voor 20augustus2014 voor
conclusie van repliek aan de zijde van de curator.
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Inventarisatie
Directie en organisatie
De aandelen van curanda worden gehouden door T. van Vliet (Oudewater) 8. V., van welke
vennootschap de heer Van Vliet bestuurder en enig aandeelhouder is. T. van Vliet 8. V. is enig
bestuurder van curanda.
Winsten verlies
2009: -1- EUR 314.031,-2010: -/- EUF? 1.873.145,-Balanstotaal
2009: EUR 3.087.832,-2010: EUR 2.318.1 32,-Lopende procedures
Vooralsnog zijn de curator geen lopende procedures bekend.
Verzekeringen
De curator heeft vooralsnog geen lopende verzekeringen aangetroffen, welke voor beëindiging in
aanmerking komen.
Huur
Curanda huurt een pand aan de Neutronweg 55 te Utrecht van haar zustermaatschappij Het
Zandkasteel 8. V. de huur is inmiddels met machtiging van de rechter-commissaris beëindigd.
In de tweede verslagperiode ontstond met de advocaten van Theo Pouw 8. V. en Kok Lexmond
8. V. discussie omtrent het bestaan van een (gestelde) kwalitatieve verplichting in relatie tot de
exploitatie en/of het gebruik van het terrein aan de Neutron weg 55 vanaf datum faillissement. In
de akte van levering d.d. 29juni2007 tussen (onder meer) Het Zandkasteel 8. V. en Theo Pouw
8. V. is overeengekomen dat Het Zandkasteel 8. V. (alsmede haar huurders) is verboden om op het
terrein aan de Neutronweg 55 secundaire bouwstoffen op en/of over te slaan, te verhandelen
en/of te verkopen aan derden. Hoewel Theo Pouw 8. V. tegen Het Zandkasteel 8. V. inmiddels in
hoger beroep een procedure voert wegens overtreding van deze kwalitatieve verplichting, werd de
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curator pas in deze verslagperiode voor het eerst door de advocaat van Theo Pouw B. V. gewezen
op een vermeende overtreding van deze kwalitatieve verplichting.
De curator heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat de boedel een dergelijke
overtreding nimmer kan worden aan gewreven, omdat de curator simpelweg geen wetenschap kon
hebben van een vermeende schending van een kwalitatieve verplichting. Hiervoor heeft de curator
een vijftal redenen aangevoerd: In de eerste plaats was curanda geen partij bij de obligatoire
overeenkomst tussen Het Zandka steel 8. V. en Theo Pouw 8. V. ten tijde van de overdracht en
levering van de onroerende zaak aan de Neutronweg 55 op 29 juni 2007. In de tweede plaats
heeft de curator moeten vaststellen dat in de huurovereenkomst met Het Zandkasteel 8. V. d.d. 1
januari 2009 geen kettingbeding of gebruikersbeperking ten aanzien van de Neutronweg is
opgenomen, zodat de curator ook niet via het huurcontract op de hoogte kon zijn van de
kwalitatieve verplichting. In de derde plaats stelt de curator vast dat op een huurder geen
wettelijke verplichting rust om de kadastrale registers te raadplegen. De sanctie die artikel 3:23
8W aan niet raadpleging van de registers verbindt is louter gereserveerd voor verkrjgers van een
registergoed of een beperkt gerechtigde. Voor hen die uit hoofde van een persoonlijk recht zo’n
goed in gebruik hebben (zoals curanda) geldt immers geen nasporingsrecht. In de vierde plaats
stelt de curator vast dat hij pas op 10augustus2011 voor het eerst door de advocaat van Theo
Pouw 8. V. is gewezen op een vermeende overtreding van de kwalitatieve verplichting door
curanda. De curator is in de periode vanaf datum faillissement tot 10 augustus f1. niet eerder
schriftelijk of mondeling door Theo Pouw 8. V. gewezen op een vermeende overtreding van de
kwalitatieve verplichting door curanda. En in de vijfde plaats heeft de curator vastgesteld dat
curanda geen partij was in de gerechtelijke procedure die door Theo Pouw 8. V. tegen Het
Zandka steel 8. V. was aangespannen, zodat hij ook niet uit dien hoofde op de hoogte kon zijn van
de kwalitatieve verplichting.
De curator heeft op voornoemde gronden gemeend alle aansprakelijkheid richting Theo Pouw 8. V.
en Kok Lexmond 8. V. van de hand te kunnen wijzen. Uit de laatste ontvangen berichten van Theo
Pouw 8. V. kan worden afgeleid dat zij richting de boedel hun aansprakelijkheid niet zullen
doorzetten. Dit is vooralsnog niet formeel bevestigd. Aangezien de curator in de derde
verslagperiode niets meer van Theo Pouw 8. V. heeft vernomen aangaande de
aansprakelifkstelling, beschouwt de curator deze zaak als afgedaan.
1.7

Oorzaak faillissement
Verwezen wordt naar het eerste openbare voortgangsverslag van curanda d.d. 25 juli 2011.

2.
2.1

Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
43
Aantal in jaar voor faillissement
43
Datum ontslagaanzegging
4juli 2011
Werkzaamheden: zie bijlage.

2.2
2.3

3.
3.1
3.2
3.3

Activa
Onroerende zaken
Niet van toepassing.
Bedriifsmiddelen
Niet van toepassing.
Voorraden/onderhanden werk
Zie punt 4 van dit openbare voortgangsverslag.
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3.4

Overige activa
Beschrijving
De curator heeft de immateriële activa/goodwili, bestaande uit onder meer de website, de
domeinnamen en de klantenportefeuille verkocht aan Kok Lexmond 8. V. Inmiddels heeft de
curator naast de koopovereenkomst op 8augustus2011 tevens op 25 oktober 2011 een
contractsoverneming met Heijmans ondertekend ex artikel 6:159 BV! ter uitvoering van de
voornoemde koopovereenkomst. In de akte is onder meer bepaald dat Kok Lexmond S. V. met
terugwerkende kracht de verplichtingen van curanda richting Heijmans vanaf datum faillissement
heeft overgenomen.
Verkoopopbrengst
De verkoopopbrengst van de goodwill bedraagt €50.000 en dient geheel toe te komen aan de
boedel.
Werkzaamheden: zie b~lage.

4.
4.1

Debiteuren
Omvang debiteuren
Volgens de bestuurder van curanda stond er op of rondom datum faillissement voor ongeveer 2,5
mio aan openstaande vorderingen op de balans.
Echter werd het de curator in deze verslagperiode duidelijk dat het merendeel van de debiteuren
oninbaar waren als gevolg van onder meer ouderdom, faillissement van bepaalde debiteuren, dan
wel bepaalde debiteuren succesvol een beroep open stond op verrekening. Daarnaast was de
debiteurenlijst ‘vervuild’ met een intercompany vordering op zustervennootschap T. van Vliet
Afbouw S. V. ter hoogte van € 800K. Ten slotte diende het bedrag aan debiteuren te worden
bijgesteld nu de twee grootste debiteuren Heijmans en BAM hun vordering na datum faillissement
voor een bedrag van ruim € 600K aan curanda hadden betaald. Uiteindelijk heeft de curator
tezamen met de Rabobank (als pandhouder) de reële waarde van de debiteurenportefeullle
ingeschat op een bedrag ad circa € 700K.
Opbrengst
Kok Lexmond B. V. heeft uiteindelijk voor de verpande pre faillissementsdebiteuren een bedrag
betaald ad €240.000,00 en voor de post faillissementsdebiteuren een bedrag ad €250.000,00.
Boedelbijdrage
De curator heeft met de Rabobank afgesproken dat zij ten aanzien van de debiteurenportefeuille,
welke ziet op de periode voor datum faillissement, een boedelbijdrage ontvangt ter hoogte van 5%
over de verkoop waarde van de portefeuille. Eenzelfde boedelbijdrage is afgesproken over het
bedrag dat de debiteuren Heijmans en SAM na datum faillissement op de rekening van de
Rabobank hebben betaald. Echter ten aanzien van de post faillissementsdebiteuren hebben de
Rabobank en de curator afgesproken dat deze opbrengst geheel dient toe te vallen aan de boedel
op basis van het arrest Veenendaal q.q./Hogeslag (NJ 1992/605).
Werkzaamheden: zie bijlage.

4.2
4.3

5.
5.1

5.2

Bank/zekerheden
Vorderingen van bank(en)
De huisbankier van de curanda (en van de gehele groep), de Rabobank, heeft een vordering
ingediend van EUR 7.003.680,-- ÷ PM, waarbij in aanmerking moet worden genomen dat curanda
hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele schuld van alle groepsmaatschappijen aan de Rabobank.
Tevens bezit de Rabobank een rechtsgeldig pandrecht op de debiteuren van curanda. Uit de
afrekening die de curator inmiddels met de Rabobank heeft gedaan blijkt dat voornoemde
vordering met een bedrag ad €1.157.909,03 kan worden verminderd als gevolg van onder meer
de verkoop van de debiteurenportefeuille, alsmede de betaling door Heijmans en SAM.
Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Beschrijving zekerheden
De Bank heeft een pandrecht gevestigd op alle debiteuren en andere activa van curanda.
Separatistenpositie
Zie onder 5.3.
Boedelbijdragen
Zie onder 4.
Eigendomsvoorbehoud
Er is de curator één crediteur bekend die een beroep op eigendomsvoorbehoud heeft gedaan.
Reclamerechten
Er zijn de curator geen reclamerechten bekend.
Retentierechten
In de vierde verslagperiode is de curator geconfronteerd met een retentierecht van
Aannemingsbedrijf Gebroeders Schep B. V. terzake een 46-tal in huur/bruikleen gegeven rjplaten.
De curator is daarbij opnieuw in gesprek gegaan met de bestuurder van curanda terzake een
onrechtmatige creditering van een factuur aan de Gebroeders Schep voor een bedrag ad € 76K,
hetgeen heeft plaatsgevonden ten tijde van het eerste voort gangsverslag. De bestuurder van
curanda is hiervoor reeds aansprakelijk gesteld en wenst tot op heden geen mededelingen te doen
omtrent de achterliggende reden van deze creditering, Deze creditering heeft immers
plaatsgevonden na datum faillissement zonder medeweten en toestemming van de curator, doch
op uitdrukkelijk verzoek van de heer T. van Vliet. Vervolgens heeft de curator de vordering op de
Gebroeders Schep verkocht aan Kok Lexmond 3. V. en de Gebroeders Schep aangeschreven met
het verzoek tot betaling over te gaan aan Kok Lexmond, hetgeen tot op heden niet heeft
plaatsgevonden.
In de vierde verslagperiode heeft de advocaat van de Gebroeders Schep zich bij de curator gemeld
en een beroep gedaan op een retentierecht terzake een 46-tal in huur/bruikleen gegeven rijplaten
afkomstig van curanda. Hoewel de curator de rjplaten vervolgens bij de advocaat van de
Gebroeders Schep heeft opgeëist ex artikel 60 lid 2 Fw, weigeren de Gebroeders Schep tot op
heden vrijwillig afgifte te doen van de rijplaten, omdat zij menen dat de rjplaten toebehoren aan
de heer T. van Vliet in privé. Aangezien de advocaat van Gebroeders Schep stelt een vordering te
bezitten op de heer T. van Vliet in privé en laatstgenoemde op dit moment onvoldoende verhaal
lijkt te bieden terzake een veroordelend vonnis in privé jegens de Gebroeders Schep wensen de
Gebroeders Schep zich op de rijplaten te verhalen door deze zelf te verkopen op basis van een
door haar gepretendeerd retentierecht. De curator heeft daarentegen vastgesteld dat uit de
administratie van curanda wel degelijk kan worden gereconstrueerd dat de rjpiaten in eigendom
toebehoren aan curanda, maar doordat de bestuurder van curanda op dit punt geen in formatie
verschaft, dient de curator zelf het nodige onderzoek te doen naar de toedracht van feiten. In de
komende verslagperiode zal de curator rechtsmaatregelen nemen richting de Gebroeders Schep
(indien zij medewerking blijven weigeren) en richting de bestuurder van curanda om het
tegenwerken bij de afwikkeling van de boedel een halt toe te roepen.
-

-

In de vijfde verslagperiode heeft de curator de kwestie ter zake de rjplaten diverse malen onder
de aandacht gebracht van de advocaat van de heer T. van Vliet. Vooralsnog is de advocaat nog
niet inhoudelijk op de kwestie terug gekomen in verband met de reeds gestarte procedure.
In de zesde verslagperiode heeft de curator de discussie met Ambri Afbouw 3. V. terzake de
rjplaten opnieuw onder de aandacht gebracht van de advocaat van Ambri Afbouw. Mogelijk kan
deze kwestie in een buiten gerechtelijke oplossing voor de in geroepen faillissementspauliana
worden mee genomen.
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De curator is in de zevende verslagperiode gebleken dat de kwestie omtrent de rijplaten geheel los
staat van de discussie met AMBRI Afbouw B. V. Hierdoor heeft de curator deze kwestie niet
geregeld in de minnelijke schikking met AMBRI Afbouw.
De curator heeft de kwestie omtrent de rjplaten vervolgens mee genomen in het aansprakelijk
stellen van de heer Van Vliet. Zie Paragraaf 7 van dit verslag.
Aan de hand van de bespreking met de bestuurder van gefailleerde op 17juli2013, heeft de
curator in de negende verslagperiode de kwestie omtrent de rijplaten opnieuw voorgelegd aan de
advocaat van de Gebroeders Schep. De curator verwacht in de komende verslagperiode de
discussie met de Gebroeders Schep over dit onderwerp af te ronden.
In de tiende verslagperiode heeft de curator aanvullend bewijsmateriaal aan de advocaat van de
Gebroeders Schep overgelegd. Uit deze bewijzen blijkt andermaal dat de rijplaten in eigendom
toebehoren aan gefailleerde. Indien de Gebroeders Schep in de komende verslagperiode nog
steeds afgifte weigeren van de rijplaten aan de curator, zal de curator overgaan tot het doen van
aangifte tegen de Gebroeders Schep op grond van verduistering.
Aangezien de Gebroeders Schep weigeren om de rijplaten aan de curator te overhandigen zal de
curator een strafrechtelijke melding doen bij de FIOD-ECD terzake faillissements fraude. Echter nu
de discussie omtrent de rijplaten tevens wordt aan gewreven aan de bestuurder van gefailleerde,
wenst de curator de beslissing omtrent civielrechtelijke rechtsmaatregelen tegen de Gebroeders
Schep nog even af te laten hangen van de stellingname van de bestuurder in diens conclusie van
antwoord.
Werkzaamheden: zie bijlage.
6.
6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

7.
7.1

Doorstart/voortzetten
Voortzetten
Exploitatie/zekerheden
Zie punt 3 tot en met 5.
Financiële verslaglegging
De boedelrekening vertoont op 21 oktober 2011 een saldo ter hoogte van een bedrag ad €
385.190,34. Van voornoemd bedrag dient de betalingaan T. van Vliet Materieel B.V. en T. van
Vliet Afbouw B. V. nog te worden afgetrokken.
Zie bijlage.
Doorstart
Beschrijving
Zoals beschreven in de punten 3 en 4 van dit verslag heeft de curator de debiteurenportefeuille en
goodwill verkocht aan Kok Lexmond 8. V.
Opbrengst
De opbrengst van voornoemde activa bedraagt in totaal €540.000,-.
Boedelbijdrage
Zie punt 3 en 4.
Werkzaamheden; zie bijlage.
Rechtmatigheid
Soekhoudplicht
Gelet op de bevindingen van Nederpel De Block & Partners lijkt de door curanda gevoerde
administratie te voldoen aan de daaraan te stellen wettelijke eisen. De bevindingen van Nederpel
De Block geven vooralsnog geen aanleiding om hen tot de uitvoering van vervolg onderzoek te
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verzoeken. De curator zal het oordeel van Nederpel De Block & Partners in de komende
verslagperiode toetsen.
Naar aanleiding van de bevindingen van Nederpel De Block en Partners heeft de curator
telefonisch nog enig overleg met hen gevoerd terzake onder meer het weegsysteem. Voorts heeft
de curator ook in de overige administratie van curanda geen onrechtrnatigheden meer
aangetroffen, zodat het onderzoek naar de administratie als afgerond kan worden beschouwd.
Nederpel De Block & Partners hebben uit de grootboekadministratie van curanda een tweetal
leningen aangetroffen op werknemers van curanda. Inmiddels heeft de curator de Rabobank als
pandhouder hiervan op de hoogte gebracht, tengevolge waarvan laatstgenoemde de incasso heeft
opgepakt. Tenslotte heeft de curator een intercompany vordering in de grootboekadministratie op
T. van Vliet Oudewater 8. V. (de moedervennootschap van T. van Vliet Materieel B. V., curanda, T.
van Vliet Afbouw 8. V. en Het Zandkasteel 8. V.) aangetroffen ter hoogte van een bedrag ad ruim €
60K. De curator is nog in overleg met de Rabobank omtrent de incasso van deze vordering.
Aangezien de curator in overleg met de Rabobank heeft vastgesteld dat de vordering op T. van
Vliet Oude water 8. V. feitelijk oninbaar is, hebben de curator en de Rabobank in onderling overleg
besloten om verder af te zien om incassomaatregelen richting T. van Vliet Oudewater B. V. De
curator acht het om die reden ook niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren van curanda
om het faillissement van T. van Vliet Oudewater 8. V. aan te vragen.
In de zesde verslagperiode heeft de curator een onderzoeksrapport ontvangen van de
Belastingdienst omtrent eventuele aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheden van de bestuurder,
de heer T. van Vliet. In de komende verslagperiode zal de curator beslissen of hij verdere
maatregelen richting de heer Van Vliet zal treffen.

7.2
7.3
7.4
7.5

Gelet op diverse ontwikkelingen in de zevende verslagperiode heeft de curator nog geen beslissing
kunnen nemen over verdere maatregelen richting de heer Van Vliet. De curator verwijst hiervoor
naar paragraaf 7.5 van dit verslag.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van curanda zijn tot en met 2009 steeds tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
voor het jaar 2010 en 2011 zijn niet gedeponeerd.
Goedkeuring verki. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.
Onbehoorlijk bestuur
In dit kader wordt verwezen naar hetgeen omschreven staat bij punt 5.8 en onder “algemeen”. In
een komende periode zal de curator zich een oordeel vormen over eventuele nadere acties
richting de bestuurder.
In de achtste verslagperiode heeft de curator de heer T. van Vliet aansprakelijk gesteld voor zijn
rol als bestuurder. In de aansprakelijkheidsstelling verwijt de curator de bestuurder onder meer:
(i) het niet deponeren van de jaarrekening 2010; (ii) het valselijk opmaken van een urenopgaaf
aan het UWV terzake onwerkbaar weer, (iii) obstructie van de doorstart/verkoop van activa van
gefailleerde na datum faillissement, (iv) de kwestie omtrent het retentierecht van de Gebroeders
Schep (zie paragraaf 5.8 van dit verslag), (v) een kwestie met betrekking tot transport van
vervuilde grond, (vi) het tweemaal verkopen van een VW Caddy en Citroën Berlingo, (vii) het
oplichten van Transport- en aannemingsbedrijf Van Harten 8. V. terzake de verkoop van een MAN
truck. De bestuurder wordt in de gelegenheid gestel op één en ander inhoudelijk te reageren.

HVG
In de negende verslagperiode heeft de curator rechtsmaatregelen in gesteld tegen de heer T. van
Vliet op grond van onder meer bestuurdersaansprakelijkheid. De curator verwacht in de komende
verslagperiode de dagvaarding uit te brengen.
In de tiende verslagperiode heeft de curator de dagvaarding uitgebracht aan de bestuurder en
heeft de bestuurder zich in de procedure gesteld. Inmiddels heeft de rechtbank Midden-Nederland
bepaald dat de bestuurder op 19 februari 2014 conclusie van antwoord dient te nemen.
De curator verwijst naar de paragraaf “Algemeen”.
Paulianeus handelen
Onder verwijzing naar het kopje ‘Algemeen’ heeft de curator met instemming van de rechtercommissaris op 7 juni 2012 een dagvaarding uitgebracht aan Ambri Afbouw 8. V. In de komende
verslagperiode zullen er gesprekken plaatsvinden met de Rabobank en Ambri Afbouw 8. V.,
teneinde te bezien of een schikking in der minne te bewerkstelligen is.
In de zesde verslagperiode heeft de curator in overleg met Ambri Afbouw 8. V. enkele
aanknopingspunten gevonden om te praten over een algehele buiten gerechtelijke oplossing van
de gestarte gerechtelijke procedure terzake de ingeroepen faillissementspauliana.
Omdat een minnelijke regeling is getroffen tussen de curator en Ambri Afbouw 8. V. is de kwestie
terzake de faillissementspauliana afgedaan en worden de gestarte procedures beëindigd en
beslagen doorgehaald.
Werkzaamheden: zie bijlage.
8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen
Naast het salaris en de verschotten van de curator, heeft Het Zandkasteel 8. V. als verhuurder
thans een (concurrente) boedelvordering ingediend ter hoogte van € 91.954,42. Onder
verwijzing naar het tweede openbare voortgangsverslag was de boedel vordering van Het
Zandkasteel 8. V. aanvankelijk door de curator voorlopig erkend voor een lager bedrag op basis
van de huurovereenkomst d.d. 1januari2009.
Echter bleek in deze verslagperiode dat curanda en Het Zandkasteel nog een aanvullende
huurovereenkomst op 15september2009 waren overeengekomen waarin de huurprijs is
aangepast. Aangezien het bedrijfspand en de garage na 1 januari 2009 zijn ge/verbouwd en deze
investering van Het Zandkasteel 8. V. nog niet was meegenomen in de huurprijs ten tijde van de
ondertekening van de huurovereenkomst op 1januari2009, is de huurprijs na ondertekening van
de aanvullende huurovereenkomst medio oktober 2009 verhoogd. Dientengevolge heeft de
curator de boedelvordering van Het Zandkasteel voor een hoger bedrag moeten erkennen. De
aanvullende huurovereenkomst werd de curator pas in deze verslagperiode door de bestuurder
van curanda ter beschikking gesteld.
Voorts heeft ook het UWV een voorlopige boedelvordering ingediend ter hoogte van een bedrag
ad €25.064,68. De curator verwacht dat de definitieve vordering van het UWV uiteindelijk hoger
zal uitvallen.
Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ingediend van in totaal €276.739,12.

8.2
8.3

Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend van in totaal €847.083,00
Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een vordering ingediend van €141.682,66.
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8.4

8.5
8.6
8.7

9.
9.1

9.2

9.3

Andere preferente crediteuren
ValewaardB.V. (aanvraag faillissement) €
2.730,60
DeheerJ. Versluis (werknemer)
€
7.347,53
Rotonde Olie B. V. (accijns)
€
90.453,74
Dunea Duin en Water (3:28 7 BW)
€
11.465,44
CNV Vakmensen
€
505,98
Aantal concurrente crediteuren
In totaal hebben 60 crediteuren hun vordering bij de curator ingediend.
Bedrag concurrente crediteuren
In totaal is er een bedrag van € 9.234.957,98 aan concurrente vorderingen ingediend.
Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog onduidelijk op welke wijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Gelet op
de hoogte van het thans gerealiseerde actief lijkt het de curator onwaarschijnlijk dat er enige
uitdeling aan de concurrente crediteuren zal plaatsvinden.
Werkzaamheden: zie bijlage.
Overig
Termijn afwikkeling faillissement
Na afloop van de gerechtelijke procedure tegen de oud bestuurder van gefailleerde en de kwestie
omtrent de geleverde rijplaten van de Gebroeders Schep, zal het faillissement kunnen worden
afgewikkeld.
Plan van aanpak
Onder verwijzing naar punt 9.1 zal de curator op deze punten in de komende verslagperiode
nadere actie ondernemen.
Indiening volgend verslag
Over drie maanden na heden.
Werkzaamheden: zie bijlage.

TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG

DATUM:

in het faillissement van:
faillissementsnummer
datum uitspraak
rechter-commissaris
curator
betrekking hebbend op verslag nrs.

Zandhaas B.V.
F.161111285
21-6-2011
mr. A.K. Korteweg
mr. .3. Westerhof

A.

BATEN

subtot. mci. BTW

mutaties

totaal

1.

aangetroffen middelen
kas
bank
giro

€
€
€

€
€
€

€
€
€

opbrengsten verkopen
opbrengsten verkopen
kosten ivm verkoop

€
€

€
€

€
€

debiteuren
pre-taillissement debiteuren
boedeldebiteu ren

€
€

1.032,42

€
€

€
€

1.032,42

overige baten
boedelbijd rage
restitutie belastingdienst
rente

€
€
€

540.000,00
18800
9.625,39

€
€
€

323,73

€
€
€

540.000,00
188,00
9.949,12

5.

totaal

€

232.789,25

€

323,73

€

233.112,98

8.

REEDS BETAALDE
VERSCHOTTEN /
BOEDELSCHULDEN

subtot. md. BTW

mutaties

totaal

salaris curator
salaris curator 21%
onderzoek administratie
proceskosten
proceskosten (geen BTW)
verzekeringen
fiscus
Uwv

€
€
€
€
€
€
€
€

97.002,72
13.261,13
2.451,48
863,14
737,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

97.002,72
13.261,13
2.451,48
863,14
737,00

6.

totaal

€

114.315,47

€

€

114.315,47

C

THANS NOG BESCHIKBAAR
€

232.789,25
114,315,47

€
€

323,73

€

233.112,98
114.315,47

118.473,78

€

323,73

€

118.797,51

2.

3.

4.

totaal A
totaal B
saldo boedelrekening

30 juli 2014

12

-318.056,56

-

Af te dragen BTW

€
-318.056,56

€

€

Terug te ontvangen
BTW

€

€

ABNAMRO
Rekeninghouder
WESTERHOF J MR
Rechtbanken
40.54.29.800
Arrangementrekenin
9
Periode
26-04-20 14 t/m 25-07-20 14
Saldo 26-04-2014
Saldo 25-07-2014
Datum

€ 118.473,78
€ 118.797,51

Omschrijving

Bij- en afschrijvingen
Pagina 1 van 1

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

0
Totaal afgeschreven
€ 0,00

3
Totaal bijgeschreven
€ 323,73

Bedrag af

Bedrag bij

03-05-2014 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 106,63C
03-06-2014 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN
CREDITRENTE 110,28C
02-07-2014 AFSLUITING RENTE EN/OF KOSTEN

106,63
110,28

106,82

CREDITRENTE 106,82C

Aantal afschrijvingen

Aantal bijschrijvingen

0
Totaal afgeschreven

3
Totaal bijgeschreven

€ 0,00

€ 323,73

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Zandhaas BV.
naam

boedel

UWV
Zandkasteel BV.
Valewaard B.V.
Nicon Vloeren BV.
Exim Handelsonderneming Rotterdam BV.
Laman Technische Groothandel BV.
De Wit Aggregaten BV.
Belastingdienst Utrecht Gooi
De heer J. Versluis
Rotonde olie BV.
Dunea Duin en Water
CNV Vakmensen
Rabobank Montfoort-Oudewater U.A.
Heuff-Van der Kamp BV.
Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV.
Kok Lexmond BV.
Van Harten Transportbedrijf
H. Zuiddam v.o.f.
Boverhoff beton-, boor- en zaagbedrijf & sloopwerken
Reko Recycling Kombinatie
Kok Gorinchem
Bollegraaf Logistics Systems BV.
Beelen Midden-Nederland BV.
De Waardt “Morgenster” BV.
HC8 Bouwproducten BV.
Gemeente Utrecht Gemeentebelastingen
Mbs Tenax v.o.f.
Sandopuinrecycling
Van der Spek Vianen BV.
De Rivierendriesprong Papendrecht BV.
Avant Accountants
Van den Hadelkamp Oudewater BV.
PARO B.V.
GINAF Service Ederveen BV.
V.o.f. Antonia
Dyckerhoff AG
Anton van Dijk Recycling BV.
C8 Verheul Bouwgrondstoffen
Alpha deuren West
Service Digitaal
Centraal Justitieel Incassobureau
van Vliet Rijplaten BV.
De heer NA. van den Hadelkamp
Transportbedrijf G.W. de Bruyn BV.
Transito Bevrachting BV.
GipsNet B.V.
Bonder recycling en overslag B.V.
Riema 8.V.
Boullart Transport
Rutges Reklame & Design BV.
Kroeze Aannemersbedrijf Grond- en Wegen B.V
Certicon Kwaliteitskeuringen 8.V.
Van Schaik Grafimedia BV.
Hyva International B.V.
Brandstoffenhandel van Zessen
Asfalt Productie De Eem BV.
Kalle en Bakker Overslag B.V.
Recycling Maatschappij Steenkorrel Amsterdam BV.
Pfister Weegtechniek B.V.
Initial Hokatex BV.

preferent

276.739,12

concurrent

141.682,66

91.954,42
2.730,60

J
847.083,00
7.347,53
90.453,74
11.465,44
505,98

1
J

[
[

1
1

opmerking
boedel; € 36.77534 hoogpref, €
18.384,94 2.160,74 conc.; pré: € 17.591,32
hoogpref.
huur over de periode 21/6 - 31/7
577,659,40 aanvrager faillissement
902,00
4.545,50
250,34
247,12
[fiscale eenheid 05 en VPB
pref. werknemer
177.625,60 pret. accijns
pref. ex art. 3:2876W
pref. ex art. 3:288 sub e 8W
5.845.771,00
955.923,51
272.198,44
178.031.86
166.600,00
105.098,60
99.663,11
99.470,05
95.124,66
84.532,35
64.351,58
59.531,79
56.537,21
47.362.00
42.001,34
40.241,31
28.833.00
27.794,74
26.535,26
23.275.27
21.811,02
15.706,76
14.896,16
11.080,34
7.581,38
6.662,75
6.570,19
5.844,07
5.000,00
4.807,52
4.760,00
4.343.32
4.119,19
3.541,49
3.148,56
2.509,71
2.314,22
2.290,00
1.475,00
1.428,00
1.286,31
766,75
759,22
726,38
698.28
564,11
488,92
319.47

Voorlopig erkende crediteuren inzake het faillissement Zandhaas BV.
naam
HBO
Stichting Haringparty Lopikerwaard
Beurtvaartadres document
carglass B.V.
5. Strumpel B.V.
Totaal

j boedel

1

preferent

{

[

[

368.693,54

1
1
[

1.101.268,95

concurrent
opmerking
290,60
250,00
203,49
151,39
7140
9.234.957,98

