
FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer:  20, tevens tekstueel eindverslag   

Datum: 5 juli 2022 

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De 
inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap Go4it Personeelsdiensten B.V., 

statutair gevestigd te Venlo, Alberickstraat 19, 5922 BL 

Venlo, KVK 12053398 

  

Faillissementsnummer 04/13/88F 

Datum uitspraak 21 maart 2013 

  

Curator mr. R.G.H. Bongers (opvolgend curator) 

Rechter-commissaris mr. J. Scheurs-Van de Langemheen 

  

Activiteiten onderneming Uitzendbureau, ter beschikking stelling van arbeidskrachten 

(SBI code 78201/78202) 

Omzetgegevens 2010: € 1.426.330,00 

2011: € 1.231.993,00 (jaarcijfers niet vastgesteld) 

2012: geen jaarcijfers bekend 

Personeel gemiddeld 

aantal 

Op de faillissementsdatum waren volgens het uittreksel KVK 

3 personeelsleden in vaste dienst; een 60-tal 

personeelsleden werden actief bemiddeld. 

  

Boedelrekening 47.73.68.263 (ABN AMRO) 

Gerealiseerd actief € 75.422,93 

Actief per verslagdatum € 16.847,09 

  

Verslagperiode 1 april 2022 t/m 30 juni 2022 

  

Bestede uren in 

verslagperiode 

16 uur en 15 minuten 

Bestede uren Totaal 180 uur en 15 minuten   

 

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN T.O.V. HET VORIGE VERSLAG 

WORDEN HIERNA VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.  

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en 

organisatie 

De vennootschap is opgericht op 22 september 2005 en 

voortgekomen uit een eerder faillissement van een ander 

uitzendbureau. De directie wordt gevoerd door de heer S. 

Yilmaz, geboren 11 augustus 1975. Het bedrijf was vooral 

actief in het bemiddelen van personeel in de agrarische 
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markt (tuinbouw e.d.) alsook terzake 

magazijnwerkzaamheden. 

1.2 Winst en verlies 2010: -/- € 5.733,00 

2011: -/- € 22.080,00 

De jaarcijfers over 2012 zijn niet beschikbaar. 

1.3  Balanstotaal 2010: € 394.514,00 

2011: € 378.899,00 

2012: niet beschikbaar 

1.4 Lopende procedures Bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch lopen een achttal 

procedures met betrekking tot loonheffing/omzetbelasting. 

Een en ander dient verder nog uitgezocht te worden. 

1.5  Verzekeringen De normale bedrijfsverzekeringen (inclusief 

verzuimverzekering) zijn afgesloten. Voor zoveel mogelijk 

zijn de bestaande verzekeringen beëindigd.  

1.6 Huur Het pand Alberickstraat 19 te Venlo werd gehuurd. De 

maandhuur bedraagt € 1.202,70. 

Verslag 2 

De huurovereenkomst is beëindigd. Het pand is ontruimd.  

1.7  Oorzaak 

faillissement 

Het betreft een eigen aangifte; in de eigen aangifte is 

aangegeven dat er een sterke concurrentie is ook van 

bedrijven gevestigd in het buitenland, die met lagere 

tarieven werkt (minder premieafdracht); de gefailleerde 

vennootschap kan hiertegen niet concurreren. De marges 

werden zo minimaal dat er eerst een winstgevendheid zou 

optreden wanneer er 200 personeelsleden uitgezet zouden 

kunnen worden bij opdrachtgevers. Vanwege de 

terugvallende economie is er minder behoefte aan 

uitzendkrachten. Daarnaast speelde het punt dat bij een 

controle door de overkoepelende organisatie (SNCU) 

gebleken was dat er overuren betaald zouden moeten gaan 

worden ten behoeve van overwerk, welke uren door 

opdrachtgevers niet als zodanig erkend werden. Deze boete 

zou niet kunnen worden uitbetaald.  

 Werkzaamheden Bespreking directie, inventarisatie. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

62 werknemers (3 administratieve medewerkers), 59 

uitzendkrachten (arbeidsovereenkomsten a/b en c-

contracten) 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

Niet exact bekend. 



            Pagina 3 van 17 
 

2.3 Datum 

ontslagaanzegging 

22 maart 2013. De rechter-commissaris heeft op 22 maart 

2013 toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomsten 

te beëindigen. 

Verslag 3 

Nadat de arbeidsovereenkomsten beëindigd zijn hebben 

diverse deurwaarderskantoren zich gewend tot de curator in 

verband met beslaglegging op salaris/andere tegoeden van 

voormalige werknemers van de gefailleerde vennootschap. 

Met het UWV is overleg geweest in verband met de verdere 

afwikkeling van de verstrekte voorschotten op uitkeringen.   

Verslag 4 

In deze verslagperiode hebben ook diverse 

deurwaarderskantoren zich gewend tot de curator in 

verband met beslaglegging op salaris / andere tegoeden 

van voormalige werknemers van de gefailleerde 

vennootschap.  

Verslag 5 

In deze verslagperiode hebben ook diverse 

deurwaarderskantoren zich gewend tot de curator in 

verband met beslaglegging op salaris/andere tegoeden van 

voormalige werknemers van de gefailleerde vennootschap; 

hierover is gecorrespondeerd. 

 Werkzaamheden Correspondentie deurwaarderskantoren. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t.  

3.2  Verkoopopbrengst n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Kantoorinventaris/bescheiden voorraad/auto’s  

Verslag 2 

De bedrijfsinventaris en de auto’s zijn verkocht via een 

internetveiling.  

3.6 Verkoopopbrengst De opbrengst was € 3.793,83 (inclusief B.T.W.). 
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3.7 Boedelbijdrage De bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht. 

3.8 Bodemvoorrecht 

fiscus 

Op de (kantoor)inventaris is het bodemvoorrecht van de 

fiscus van toepassing.  

  Werkzaamheden Overleg en correspondentie bank/correspondentie rechter-

commissaris, correspondentie geïnteresseerden en 

veilingbedrijf.  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Verslag 6 

Er is mogelijk nog sprake van gelden van de directie privé, 

geleend van de vennootschap, waarop een strafrechtelijk 

beslag rust. Onderzocht wordt of en in hoeverre deze 

gelden vrij kunnen vallen ten behoeve van het faillissement. 

Verslag 7 

Er is navraag gedaan bij het OM met betrekking tot deze 

procedure. Hierover is nog geen duidelijkheid. Daarnaast 

speelt de aangifte door de curator. Door het OM is het 

strafbare feit waarvan aangifte gedaan is verder opgepakt. 

Inmiddels is bericht aan de curator dat de bestuurder de 

heer S. Yilmaz op vrijdag 29 april 2016 om 10.00 uur voor 

de rechtbank Limburg, locatie Maastricht moet verschijnen. 

Verslag 8 

De bestuurder is veroordeeld tot vier maanden 

gevangenisstraf inzake het weigeren van het verstrekken 

van inlichtingen (artikel 194 SR en bedrieglijke bankbreuk, 

artikel 343 SR).  

De heer Yilmaz heeft hoger beroep ingesteld.  

De vordering van de benadeelde partij tot een bedrag van € 

74.299,46 is toegewezen.  

De strafzaak heeft plaatsgevonden op 29 april 2016. 

Het is nog niet bekend op welke termijn het hoger beroep 

gaat plaatsvinden.  

 

Thans wordt onderzocht of en in hoeverre het OM bereid is 

om in der minne tot een regeling te komen met betrekking 

tot de gelden van de directie privé die in beslag genomen 
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zijn.  

Op dit moment is hierover nog geen duidelijkheid.  

 

Verslag 9 

De datum waarop het hoger beroep dient is nog niet 

bekend; de mogelijkheid bestaat dat het hoger beroep 

ingetrokken wordt.  

In beginsel heeft de bestuurder aangegeven bereid te zijn 

om in der minne tot een regeling te komen. De juridische 

vertaalslag; de gelden zijn niet in beslag genomen onder de 

gefailleerde vennootschap, maar onder een familielid van de 

bestuurder. Eerdere procedures hebben niet geleid tot 

teruggave van de gelden aan de bestuurder. Er vindt thans 

overleg plaats.  

 

Verslag 10    

A. Terzake het hoger beroep is nog geen datum bekend 

waarop de behandeling plaatsvindt.  

B. Terzake gelden, waarvan de directie aangegeven heeft 

dat dit privé gelden zijn, die in beslag genomen zijn 

door het OM vanwege een strafzaak tegen een 

familielid, is gepoogd om in der minne tot een vergelijk 

te komen. Er heeft overleg plaatsgevonden met het OM. 

Een en ander heeft thans nog niet tot een resultaat 

geleid. Mogelijk zal dit in de komende verslagperiode 

verder duidelijk worden. 

Verslag 11: 

De afgelopen verslagperiode heeft er een veroordeling 

plaatsgevonden van het betreffende familielid. Onderdeel 

van deze veroordeling is een betaling van een civiele 

vordering. De curator is thans in afwachting van het 

Openbaar Ministerie vanwege een aantal vragen die 

beantwoord dienen te worden ter zake van deze civiele 

veroordeling. Streven in om deze duidelijkheid de komende 

verslagperiode te verkrijgen.    

Verslag 12: 

Het OM heeft aangegeven dat de gelden van de directie 

privé niet gezien worden als zodanig; in een andere 

strafzaak, waarin een familielid van de directie betrokken is 

heeft het OM de verbeurdverklaring gevorderd; deze is 

toegewezen; bij het OM is informatie opgevraagd met 

betrekking tot de huidige stand van zaken.  
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Verslag 13: 

Het OM heeft aangegeven dat de heer S. Yilmaz (het 

familielid van de bestuurder) het hoger beroep ingetrokken 

heeft. Het betreffende bedrag is inmiddels verbeurd 

verklaard omdat de rechtbank het niet aannemelijk acht dat 

het geldbedrag eigendom was van de bestuurder.    
3.13 Verkoopopbrengst n.v.t. 

 werkzaamheden Verslag 11: 

Diverse correspondentie openbaar miniserie  

Verslag 12 

Diverse correspondentie OM. 

Verslag 13 

Correspondentie OM. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren (datum aanvraag volgens overzicht gefailleerde 

vennootschap) groot € 82.662,56, doch een aantal 

debiteuren bleek betaald te hebben 

4.2 Opbrengst tot heden Op de faillissementsrekening is een bedrag betaald van € 

38.153,31.  

Daarnaast is op de g-rekening (rekeningnummer 

9914.21.256) vanaf de faillissementsdatum  door 

debiteuren een bedrag van € 10.110,91 overgemaakt.  

Een aantal debiteuren hebben daarnaast op de rekening bij 

de Rabobank betaald (€ 12.201,04).  

De belastingdienst heeft verzocht om het totale saldo van 

de g-rekening over te maken naar de rekening van de 

belastingdienst. Een bedrag van € 10.110,91 zal vervolgens 

gerestitueerd worden aan de boedel vanwege het feit dat 

deze bedragen na de faillissementsdatum geïnd zijn.   

Verslag 2 

De belastingdienst heeft in het kader van de afwikkeling 

van de g-rekening een bedrag van € 10.110,91 

overgemaakt; deze bedragen zijn na de faillissementsdatum 

geïnd en komen ten goede aan de boedel.  

4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden  Overleg potentiële kopers /veilingbedrijf/bank/afwikkeling 

verkoop. 
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5 Bank / 

zekerheden 

   

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Op datum faillissement had de Rabobank een vordering van 

€ 19.993,79. Deze vordering is door de Rabobank 

ingediend. 

5.2 Leasecontracten n.v.t. 

5.3 Beschrijving 

zekerheden 

Debiteuren, kantoorinventaris, vervoermiddelen 

5.4 Separistenpositie De bank heeft afgezien van haar pandrecht ten aanzien van 

de inventaris en voertuigen; dezen worden geveild.  

Met de bank was de afspraak gemaakt dat de inning van de 

debiteuren tegen het gebruikelijke percentage van 10% 

door de curator opgestart zou worden. Inmiddels blijkt uit 

de bedragen die ontvangen zijn, dat de bank geheel 

ingelost zal kunnen gaan worden.  

De bank heeft tevens een beroep gedaan op de bedragen 

die op de g-rekening na de faillissementsdatum nog betaald 

zijn. Met de bank is de afspraak gemaakt dat het restant 

“negatief saldo” zal worden ingelost.  

Verslag 2 

Het saldo van € 19.993,70 zal aan de bank betaald worden. 

De bank zou hierdoor ingelost kunnen worden. 

 

Verslag 3 

Het saldo is in de verslagperiode nog niet ingelost maar wel 

kort daarna.  

 

Verslag 4 

Aan de Rabobank is een bedrag van € 9.114,83 

overgemaakt; daarmede is de schuld aan de Rabobank 

geheel ingelost.   
5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbeho

ud 

n.v.t. 

5.7 Reclamerechten n.v.t. 

5.8 Retentierechten n.v.t. 

 Werkzaamheden Overleg/correspondentie bank/aanmaning 

debiteuren/overleg/ telefonisch contact debiteuren/ 

correspondentie/ opstellen debiteurenlijst 

Verslag 2 

Overleg bank/fiscus. 

 

6 Doorstart / 

voortzetten 
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Voortzetten 

6.1 Exploitatie / 

zekerheden 

n.v.t. 

6.2 Financiële 

verslaglegging 

n.v.t. 

 Werkzaamheden  

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 

6.4 Verantwoording n.v.t. 

6.5 Opbrengst n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De administratie is bijgewerkt en vertoont bij eerste 

controle geen hiaten.  

7.2 Depot 

jaarrekeningen 

De jaarrekeningen tot en met 2011 zijn tijdig gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel. 

Of de jaarcijfers over 2012 daadwerkelijk vastgesteld zijn 

kan nog) niet gecontroleerd worden. 

7.3 Goedk. Verkl. 

Accountant 

Er is geen goedkeurende verklaring accountant aanwezig. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Dit is niet meer gecontroleerd en gelet op het tijdsverloop is 

een en ander ook verjaard.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiernaar wordt onderzoek ingesteld. 

Verslag 4 

Geconstateerd is dat voorafgaande aan het faillissement 

door de directie opnames gepleegd zijn, die niet in het 

belang van de gefailleerde vennootschap waren.  

 

Verslag 5 

Naast de civiele mogelijkheden die nog openstaan is ook 

aangifte gedaan van strafbare feiten.   

Verslag 6 

Naar de mening van de curator is er sprake van een 

strafbaar feit. Het OM heeft aangegeven de zaak te zullen 

oppakken. Op dit moment is niet bekend wat de status is. 

Verslag 8 

Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen opgemerkt is 

onder punt 3.12.  
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Het OM heeft de strafzaak opgepakt en een en ander heeft 

tot een veroordeling geleid.  

De civiele vordering die ingediend is, is tot een bedrag van 

€ 74.299,46 toegewezen.  

Verslag 9 

Of en in hoeverre de civiele vordering welke toegewezen is 

in de strafzaak een onherroepelijk karakter verkrijgt. 

Wanneer hierover duidelijkheid is kan een en ander 

meegenomen worden in hetgeen vermeld staat onder 3.12 

van het verslag.  

Verslag 10 en 11 

Kortheidshalve wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat 

onder 3.12.   

Verslag 12 

De civiele vordering is toegewezen; de directie heeft het 

hoger beroep ingetrokken. De toewijzing van de civiele 

vordering is daardoor onherroepelijk geworden. Er is 

inmiddels een aantal malen een bedrag van € 600,00 

betaald op de faillissementsrekening.  

Verslag 13 

Maandelijks wordt € 100,00 overgemaakt. Er is niet 

expliciet een betalingsregeling getroffen, doch deze gelden 

worden ingehouden door derden ten behoeve van de 

boedel.  

Verslag 14 

Maandelijks wordt € 100,00 overgemaakt vanwege de 

toewijzing van de civiele vordering (€ 74.299,46) 

Verslag 15 

De betaling van € 100,-- wordt maandelijks gecontinueerd. 

Verslag 16 

Vanwege de toewijzing van de civiele vordering wordt er 

middels tussenkomst van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid maandelijks een bedrag aan de 

faillissementsboedel overgemaakt. Aanvankelijk bedroeg dit 

bedrag € 100,- per maand; in de verslagperiode is 

maandelijks een bedrag van € 460,- voldaan. Zodat in 

totaal in de verslagperiode betaald is een bedrag van € 

2.760,-  
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In totaal heeft de heer Yilmaz een bedrag van € 6.700,- 

voldaan terzake de afbetaling van de civiele vordering ( 

opgelegd door de strafrechter).  

Verslag 17 

Uit het overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

blijkt dat de betaling, die maandelijks gedaan wordt 

afgestemd is met (de advocaat van) de bestuurder. 

Maandelijks wordt € 460,00 voldaan. In totaal heeft de 

bestuurder een bedrag van € 9.460,00 betaald.  

Onderzocht wordt of en in hoeverre er nog een verdere 

procedure tegen de bestuurder gevoerd dient te worden. 

Verslag 18 

Maandelijks wordt een bedrag van € 460,00 overgemaakt 

op de faillissementsrekening, welk bedrag door het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid geïnd wordt van de 

bestuurder en doorbetaald wordt. In totaal heeft de 

bestuurder een bedrag van € 11.760,- betaald ter zake de 

civiele vordering waartoe hij veroordeeld is.  

Er is nog geen standpunt ingenomen of en in hoeverre er 

nog een verdere procedure tegen de bestuurder opgestart 

zal worden. In het volgende verslag zal hierop 

teruggekomen worden. 

 

Verslag 19 

De (opvolgend) curator heeft de afgelopen verslagperiode 

afstemming gezocht met de Belastingdienst en aansluitend 

met het UWV. Daarbij is aan beide schuldeisers het voorstel 

gedaan om de vordering uit hoofde van de toegewezen 

civiele vordering waarop periodiek wordt afgelost, over te 

dragen aan één van deze preferente crediteuren. Dit 

voorstel is gedaan omdat iedere met de regeling te 

genereren baten uiteindelijk (na betaling van de 

boedelschulden) ten goede komt aan deze preferente 

crediteuren. Het faillissement wordt daarmee momenteel 

uitsluitend aangehouden als incasso-vehikel voor deze 

preferente vordering en de curator wenst dit pragmatisch af 

te wikkelen. Daarvoor zal één van voornoemde preferente 

crediteuren wel bereid moeten zijn om de vordering over te 

nemen. De Belastingdienst heeft het voorstel in beginsel 

afgewezen en het UWV heeft het voorstel nog in beraad. 

Afhankelijk van een definitief standpunt van beide 

preferente schuldeisers zal de curator een concreet vervolg 

ter zake bepalen. 
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Verslag 20 

De afgelopen verslagperiode is de vordering uit 

hoofde van de schadevergoedingsmaatregel 

(openbaar) gecedeerd aan UWV. De betaaldebiteur 

van de schadevergoedingsmaatregel (het OM) heeft 

daarbij bevestigd dat de cessie als rechtsgeldig is 

beoordeeld en dat de toekomstige betalingen uit 

hoofde van de schadevergoedingsmaatregel aan UWV 

zullen worden gedaan. De Belastingdienst heeft in dat 

kader schriftelijk bevestigd afstand te doen van zijn 

vordering. 

 

Nu voornoemd aspect is afgewikkeld kan aansluitend 

het faillissement voor afwikkeling in gereedheid 

worden gebracht.    
7.6 Paulianeus handelen Er heeft een verhoor plaatsgevonden bij de rechter-

commissaris in verband met (mogelijk) paulianeus handelen 

van de bestuurder. 

Verslag 2 

Vaststaat dat er een grote rekening courant verhouding 

directie is; de omstandigheden waren onder deze rekening 

courant positie opgebouwd is worden nader onderzocht in 

het kader van de beoordeling of er een verdere actie 

ondernomen dient te worden in het kader van de 

bestuurdersaansprakelijkheid.  

 

Verslag 3 

Het onderzoek is nog niet afgerond. Vraagpunt blijft in 

hoeverre een procedure voor de boedel positief uit zal 

pakken in het kader van de verhaalsaspecten.  

 

Verslag 4 

Het onderzoek is nog niet afgerond. De directie heeft 

aanvankelijk medewerking toegezegd. Beoordeeld moet 

worden of en in hoeverre er een strafrechtelijk traject / 

bestuurdersaansprakelijkheidtraject gevolgd te worden.  

 

Verslag 5 

De toegezegde medewerking heeft niet geresulteerd in 

voldoende concrete acties. In overleg met de rechter-

commissaris zullen verdere stappen gezet worden.  

 

Verslag 10 

Naar het zich laat aanzien zou een procedure weinig soelaas 

bieden in het kader van het ontbreken van voldoende 

verhaalsmogelijkheid ten behoeve van de boedel.  

 

Verslag 12 

Zie onder 7.5. 

 

Verslag 13 

Zie onder 7.5. 
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 Werkzaamheden Onderzoek administratie/overleg rechter-

commissaris/zitting faillissementsverhoor/overleg 

bestuurder. 

Verslag 20 

Formaliseren en afwikkelen van de openbare cessie. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen € 13.850,02 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

€ 255.152,09 

Met de fiscus is nog overleg geweest met betrekking tot 

eventueel verhaal zijdens de bestuurder. Onbekend is of de 

fiscus nog een zelfstandige actie in gang gezet heeft. 

Verslag 7 

Hierover is door de fiscus nog geen duidelijkheid gegeven 

aan de curator. 

 

Verslag 8 

 

Dit is thans nog niet bekend.  

Verslag 9 

 

Dit is thans nog niet bekend. Een en ander is in onderzoek. 

Verslag 10 

De fiscus heeft nog geen standpunt ingenomen.  

 
8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

€ 159.908,68 

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

n.v.t. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

11 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

€ 215.913,41  

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Het verhaalsonderzoek is gaande; er is nog geen duidelijk 

beeld hieromtrent. Dit zal in de komende verslagperiode 

verder onderzocht worden.  

Verslag 20 

Vanwege de openbare cessie zal het faillissement 

worden opgeheven bij gebrek aan baten.  
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 Werkzaamheden Inventarisatie/correspondentie crediteuren/ opstellen 

crediteurenlijst 

Verslag 2 

Opstellen/bijwerken crediteurenlijst/correspondentie 

crediteuren. 

 

Verslag 3 

Opstellen/bijwerken crediteurenlijst/correspondentie 

crediteuren 

 

Verslag 4 

Opstellen / bijwerken crediteurenlijst / correspondentie 

crediteuren.  

 

Verslag 5 

Bijwerken financieel verslag. 

 

Verslag 6 

Bijwerken financieel verslag. 

 

Verslag 7 

Bijwerken financieel verslag, onderzoek 

rechtmatigheid/afwikkeling strafrechtelijk 

onderzoek/strafrechtelijk beslag.  

 

Verslag 8 

Bijwerken financieel verslag, onderzoek 

rechtmatigheid/afwikkeling strafrechtelijk 

onderzoek/strafrechtelijk beslag.  

 

Verslag 9 

Of en in hoeverre de civiele vordering welke toegewezen is 

in de strafzaak een onherroepelijk karakter verkrijgt. 

Wanneer hierover duidelijkheid is kan een en ander 

meegenomen worden in hetgeen vermeld staat onder 3.12 

van het verslag.  

Verslag 10 

Of en in hoeverre de civiele vordering welke toegewezen is 

in de strafzaak een onherroepelijk karakter verkrijgt. 

Wanneer hierover duidelijkheid is kan een en ander 

meegenomen worden in hetgeen vermeld staat onder 3.12 

van het verslag.  

Verslag 11: 

Zie nader onder 3.12 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam 

wederpartij(en) 

Inspecteur Belastingdienst 
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9.2  Aard procedure Bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zijn een achttal appel 

procedures aanhangig betreffende enerzijds een viertal 

kwesties rondom loonbelastingheffing en een viertal 

kwesties rondom omzetbelastingheffing; er is zowel door de 

inspecteur als door de gefailleerde vennootschap hoger 

beroep ingesteld.  

9.3 Stand procedure Door beide partijen zijn de schriftelijke stukken gewisseld. 

Er staat in beginsel een mondelinge behandeling 

geagendeerd voor 12 juni a.s.  

Door de gefailleerde vennootschap zijn vooruitlopende op 

de uitkomst van deze procedures maandelijks – in overleg – 

bedragen van € 3.000,-- betaald, teneinde verdere 

incassomaatregelen van de belastingdienst te voorkomen. 

Er is in het kader van deze regeling reeds € 33.000,-- 

betaald. 

Of en hoeverre een en ander verwerkt is in de vordering 

van de fiscus kan thans nog niet worden vastgesteld. 

Er zal nader onderzoek nodig zijn om aangaande deze 

procedures een inschatting te kunnen maken. 

Verslag 2 

Na overleg met de rechter-commissaris is door de 

accountant een rapport opgesteld met betrekking tot de 

positie van de gefailleerde vennootschap in het kader van 

de betreffende acht procedures, die bij het Gerechtshof te 

’s-Hertogenbosch liepen. Besloten is om de procedures in te 

trekken, omdat – ook in geval de procedures gewonnen 

zouden worden door de gefailleerde vennootschap - dit niet 

zou leiden tot een uitkering aan de boedel.   

 

Verslag 3 

De procedures bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zijn 

ingetrokken; ook de inspecteur heeft de procedures 

ingetrokken.  

 

Verslag 4 

Formeel zijn de procedures ingetrokken en is de procedure 

geëindigd.  

 werkzaamheden Inventarisatie/correspondentie/telefonisch overleg.  

Verslag 2 

Overleg rechter-commissaris/accountant/Gerechtshof.  

 

Verslag 3 

Overleg rechter-commissaris/accountant/correspondentie 

Gerechtshof. 

 

Verslag 4 

Overleg Gerechtshof.  
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10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog niet bekend. 

Verslag 20 

Het faillissement zal aansluitend aan dit tekstuele 

eindverslag worden voorbereid voor verdere 

afwikkeling.   
10.2  Plan van aanpak - inning debiteuren; 

- verkoop( veiling) activa 

- verder onderzoek rechtmatigheid/ eventuele 

verhaalsobjecten 

- onderzoek eventueel overnemen procedures en het 

voeren van de procedures 

Verslag 2 

Verder onderzoek 

rechtmatigheid/bestuurdersaansprakelijkheid/afwikkeling 

positie bank. 

 

Verslag 3 

Rechtmatigheid/bestuursaansprakelijkheid/ 

Afwikkeling positie bank  

 

Verslag 4 

Onderzoek rechtmatigheid / bestuurdersaansprakelijkheid.  

 

Verslag 5 

Onderzoek rechtmatigheid / 

bestuurdersaansprakelijkheid/afwikkeling strafrechtelijk 

onderzoek. 

 

Verslag 6 

Onderzoek rechtmatigheid/afwikkeling strafrechtelijk 

onderzoek/strafrechtelijk beslag. 

 

Verslag 8 

Onderzoek rechtmatigheid / vervolg strafrechtelijk 

onderzoek cq strafrechtelijk beslag.  

 

Verslag 9 

Onderzoek rechtmatigheid / vervolg strafrechtelijk 

onderzoek cq strafrechtelijk beslag/mogelijke regeling. 

 

Verslag 10 en 11 

Vervolg strafrechtelijk onderzoek/strafrechtelijk 

beslag/bestuursaansprakelijkheid zijdens fiscus/afronding 

rechtmatigheidsonderzoek. 

 

Verslag 12 
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Zie onder 3.12 en 7.5. 

 

Verslag 13 

Op dit moment nog niet bekend; onderzoek is ingesteld met 

betrekking tot de verhaalsmogelijkheden. Dit zal in de 

komende verslagperiode verder onderzocht worden. 

 

Verslag 14 

In de verslagperiode zal het onderzoek met betrekking tot 

de verhaalsmogelijkheden afgerond zijn en kan beoordeeld 

worden of en in hoeverre er nog andere opties zijn. 

 

Verslag 15 

Het onderzoek is tegen de verwachting in nog niet 

afgerond. 

Het streven is om in de komende verslagperiode dit af te 

ronden. 

 

Verslag 16 

De verdere afronding van het faillissement is mede 

afhankelijk van de verhaalsmogelijkheden als ook de 

afdrachten die thans voldaan worden via het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid.  

 

Verslag 17 

Ter zake de (onduidelijke)  verhaalsmogelijkheden/ lopende 

afdrachten via het Ministerie van Justitie en Veiligheid is er 

nog geen afgerond oordeel over de eventuele verdere 

aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder. Dit zal de 

komende periode afgerond moeten gaan worden.  

 

Verslag 19 

De komende verslagperiode wordt er gestreefd om tot een 

afwikkeling te komen, waarbij de vordering uit hoofde van 

de schadevergoedingsmaatregel bij voorkeur wordt 

overgedragen aan de preferente schuldeisers. 

 

Verslag 20 

Afwikkeling van het faillissement (opheffing bij 

gebrek aan baten).   

 

10.3 Indiening volgend 

verslag 

Niet aan de orde. Het huidige verslag betreft het 

tekstuele eindverslag.   
 werkzaamheden 

 

 

Weert, 5 juli 2022 

mr. R.G.H. Bongers,  

curator 

 

Disclaimer: 
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Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar 
verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog 
niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende 
gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit 
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


