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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Nummer:  13, tevens tekstueel eindverslag   

Datum: 17 februari 2020 

 

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 stichting Stichting Ithaka Science Center, statutair 

gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te 5931 NR Tegelen 

aan de Raadhuislaan no. 11, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 14104417, hierna te noemen: 

“Ithaka”. 

  

Faillissementsnummer F. 04/13/196  

Datum uitspraak 25 juni 2013 

  

Curator mr. E.J.M. Stals  

Rechter-commissaris mr. M.M. Vanhommerig 

  

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt 

de volgende bedrijfsomschrijving: “Een bijdrage te leveren 

aan de ontwikkeling van natuurwetenschappelijk en 

technologisch onderwijs aan kinderen, jongeren en 

samenleving.” Binnen Ithaka werd een zogenaamd “science 

center” geëxploiteerd. 

Omzetgegevens 2011: € 392.097 

2010: € 204.963 

Personeel gemiddeld 

aantal 

7 werknemers (exclusief vrijwilligers). 

  

Boedelrekening 51.19.88.915 (ABN AMRO Bank N.V.) 

Gerealiseerd actief € 81.301,82 

Actief per verslagdatum € 523,33 

  

Verslagperiode 1 juli 2019 t/m 14 februari 2020   

Bestede uren in 

verslagperiode 

9 uur en 50 minuten   

Bestede uren Totaal 307 uur en 30 minuten  

 

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

WORDEN HIERNA VETGEDRUKT WEERGEGEVEN.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en 

organisatie 

Ithaka is bij notariële akte d.d. 28 juli 2008 opgericht. 

Volgens art. 3 van de statuten bestaat het bestuur van 

Ithaka uit tenminste 3 leden. Sinds de oprichting van Ithaka 
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is de bestuurssamenstelling diverse malen gewijzigd. In de 

periode november/december 2012 is het toenmalige 

bestuur, bestaande uit de heren J.A.H. Aarts, P.H.M. van 

Eijk, H.A.J. van den Heuvel, E.W. van Herwaarden en 

P.M.C.J. Peters, afgetreden. De heer A.P.I. Nellen is nadien 

voor een korte periode (10 december 2012 – 29 januari 

2013) bestuurder geweest. Ten tijde van de 

faillietverklaring was er geen bestuur. 

 

De dagelijkse leiding van Ithaka was in handen van de heer 

E.E. Fragiadakis (algemeen directeur) en mevrouw M.A.T.M. 

van Tulder (directeur educatie). In het Handelsregister van 

Kamer van Koophandel staat vermeld dat zij beschikken 

over een volledige volmacht. Een schriftelijke volmacht 

blijkt echter niet te zijn opgemaakt.  

 

Verslag 2 

In de verslagperiode heeft er overleg plaatsgevonden met 

een tweetal oud-bestuursleden.  

1.2 Winst en verlies 2011: €   86.608 (winst) 

2010: € 116.634 (winst) 

1.3  Balanstotaal 2011: € 941.934 

2010: € 220.403 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen.  

1.5  Verzekeringen Ithaka heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen 

afgesloten. De curator heeft de inboedelverzekering bij 

Nationale Nederlanden gecontinueerd. Voorts is vanuit de 

boedel aanspraak gemaakt op een ziekengeldclaim.  

1.6 Huur Het pand aan de Raadshuislaan no. 11 te Tegelen is het 

oude gemeentehuis van de gemeente Tegelen. Na de 

herindeling van Tegelen bij de gemeente Venlo is het pand 

gefaseerd buiten gebruik geraakt, totdat Ithaka zich daar 

gevestigd heeft. Het pand wordt door Ithaka van de 

gemeente Venlo gehuurd. Tussen Ithaka en de gemeente 

Venlo is een geschil ontstaan over de ingangsdatum van de 

huurovereenkomst alsmede de hoogte van de huurprijs.  

 

Verslag 2 

De huurovereenkomst is door de curator eind juli 2013 

opgezegd, omdat mogelijke initiatieven om te komen tot 

een voortzetting op enigerlei wijze van de museale 

activiteiten niet concreet genoeg werden en de gemeente 

Venlo niet bereid was om de huurbetalingsverplichting 

gedurende een bepaalde periode op te schorten. Teneinde 

de boedelvordering zo beperkt mogelijk te houden heeft de 

curator de huurovereenkomst beëindigd.  

 

Verslag 3 

De gemeente Venlo heeft ter zake achterstallige 

huurpenningen een bedrag van € 231.373,53 gevorderd.  

1.7  Oorzaak 

faillissement 

Volgens Van Tulder heeft zij met Fragiadakis het idee 

opgevat om een centrum op te richten voor educatie en 

technologie. Begin 2008 zijn daartoe gesprekken gestart 
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met onder meer de gemeente Venlo en is een businessplan 

geschreven. Volgens het businessplan zou in 2009 en 2010 

voor € 3.200.000 geïnvesteerd worden om het centrum 

operationeel te krijgen. Deze investeringen (en de 

operationele kosten) zouden gedekt worden uit subsidies 

(Europese Unie, Rijk, Provincie en gemeente Venlo) en 

sponsoring. Volgens van Tulder is op aandringen van de 

gemeente Venlo het oude gemeentehuis van Tegelen als 

locatie gekozen; dit pand was volgens haar niet geschikt in 

verband met hoge verbouwings- en energiekosten.  

 

De aanvankelijke opening van Ithaka zou in juli 2010 zijn, 

maar dat is uiteindelijk voorjaar 2012 geworden. Deze 

vertraging is volgens Van Tulder het gevolg van problemen 

bij de verbouwing (onder meer een verzakking).Volgens 

Van Tulder zijn op dat moment de financiële problemen 

ontstaan, omdat door de vertraagde opening meer kosten 

zijn gemaakt en bovendien inkomsten zijn misgelopen.  

 

Na de opening van het centrum is in mei 2012 discussie 

ontstaan met de gemeente Venlo over de hoogte van de 

huursom, in die zin dat volgens Ithaka geen € 145.000 per 

jaar verschuldigd was, maar € 125.000; vanaf dat moment 

is de huur ook niet meer betaald (behoudens een enkele 

keer). Pogingen om tot een oplossing te komen voor de 

ontstane impasse zijn niet geslaagd. Het conflict ter zake de 

huur en het verschil van inzicht dienaangaande tussen het 

bestuur en de algemeen directeur, hebben ertoe geleid dat 

in november/december 2012 het bestuur is opgestapt. 

Pogingen om nieuwe bestuursleden te vinden zijn niet 

geslaagd.  

 

De discussie ter zake de huur is in de publiciteit gekomen, 

wat volgens Van Tulder een dermate negatieve publiciteit 

opleverde waardoor sponsoring vanuit bedrijven uitbleef. 

Daarnaast gingen enkele sponsors / co-financiers failliet.  

 

Tot slot heeft Van Tulder als oorzaak voor de financiële 

problemen aangedragen dat het besluit van de gemeente 

Venlo om de weekmarkt tijdelijk naar het plein voor Ithaka 

te verplaatsen ertoe geleid heeft dat de zichtbaarheid 

verminderde, activiteiten niet konden doorgaan en daardoor 

minder bezoekers zijn getrokken. 

 

In januari 2013 heeft Ithaka een beroep gedaan op de 

gemeenteraad van Venlo in verband met de slechte 

financiële situatie. Door de gemeente is een commissie 

onder leiding van oud-burgemeester Van Graafeiland 

ingesteld om de financiële problemen te onderzoeken. 

Ondanks de intentie van Ithaka om het centrum in maart 

2013 te sluiten, is dat op verzoek van de 

onderzoekcommissie niet gedaan, maar is een 

overbruggingsbegroting opgesteld om het centrum 
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voorlopig (gedurende 3 maanden) open te houden in 

afwachting van een structurele oplossing.  De gemeente 

Venlo wilde echter geen financiële steun meer verlenen. 

 

Sinds april 2013 is de algemeen directeur ziek gemeld. 

Toen de financiën onhoudbaar bleken en de gemeente 

Venlo geen financiële steun meer wilde verlenen, heeft Van 

Tulder namens Ithaka het eigen faillissement aangevraagd.  

 Werkzaamheden Overleg met Van Tulder, gemeente Venlo en de 

verzekeringsmaatschappij. Daarnaast zijn de belangrijkste 

administratie stukken veiliggesteld en bestudeerd.  

 

Verslag 2 

Overleg gemeente/directie/bestuursleden 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

7 werknemers. Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers 

en zogenaamde “weekendhulpen” met een 0-urencontract. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

8 werknemers. 

2.3 Datum 

ontslagaanzegging 

De arbeidsovereenkomsten met het personeel van Ithaka 

werden op 26 juni 2013 met machtiging van de Rechter-

Commissaris opgezegd.  

 Werkzaamheden In een bijeenkomst is het personeel door de curator 

geïnformeerd over het personeel. De curator heeft voorts 

overleg gehad met het UWV. Het UWV heeft de intake met 

personeel centraal verzorgd in het bedrijfspand.  

 

Verslag 2 

Er heeft overleg plaatsgevonden met de verzekeraar ten 

aanzien van ziektewetuitkeringen; een en ander is opgelost. 

 

Verslag 8 

Twee personeelsleden hebben inzage gevraagd in de 

administratie, zulks vanwege een dispuut tussen de 

betreffende personeelsleden en de belastingdienst ter zake 

het al dan niet verschuldigd zijn van loonbelasting.   

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De bedrijfsmiddelen van Ithaka bestaan grosso modo uit 

een 4-tal verschillende categorieën, te weten: 

1. Kantoorinventaris (inclusief ICT-voorzieningen); 

2. Restaurant- en keukeninventaris; 
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3. Opstellingen voor workshop- en leslokalen; 

4. Een 2-tal vast tentoonstellingen.  

 

Verslag 2 

Toen duidelijk werd dat een voortzetting van de museale 

activiteiten niet mogelijk zou zijn is er contact gezocht met 

BVA Auctions B.V.. Er is gekozen voor een internetveiling. 

De internetveiling heeft plaatsgevonden. Bij de afwikkeling 

diende rekening gehouden te worden met 

eigendomsvoorbehouden; deze dienen onderzocht en 

beoordeeld te worden. De verkoop van met name de 

objecten, die specifiek voor het science museum gemaakt 

waren heeft aandacht gehad. Intussen zijn alle goederen 

verkocht met uitzondering van een computer/server welke 

nog noodzakelijk is in het kader van de verdere afwikkeling.    

 

Met de gemeente Venlo heeft overleg plaatsgevonden met 

betrekking tot de goederen welke eigendom van de 

gemeente zijn; dit was niet altijd even duidelijk. Nadat de 

veiling online was zijn er nog goederen geclaimd door de 

gemeente Venlo.  

 

Verslag 3:  

De gefailleerde stichting was mede-eigenaar (15%) van een 

aantal exhibits.  

Deze zijn in overleg verkocht. De totale verkoopopbrengst 

bedraagt € 7.500,-.  

 

Verslag 4: 

In de verslagperiode is de opbrengst van de mede-

eigendom van de exhibits gestort op de 

faillissementsrekening, zijnde een bedrag van  

€ 1.125,-.  

Er heeft daarnaast nog een naveiling plaatsgevonden van 

computers, die in totaal een bedrag van  

€ 337,59 inclusief btw opgebracht hebben.  

3.6 Verkoopopbrengst € 55.445,18 

De afrekening van de naveiling heeft nog niet 

plaatsgevonden.  

 

Verslag 4:  

De opbrengst van de naveiling is op de 

faillissementsrekening gestort in de verslagperiode.  

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

3.8 Bodemvoorrecht 

fiscus 

De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht.  

  Werkzaamheden De verschillende bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd. 

BVA Auctions B.V. heeft een verkoopplan opgesteld.   

 

Verslag 2 

Overleg directie/BVA Auctions B.V./gemeente Venlo 

afwikkeling verkoop/correspondentie 

crediteuren/beoordelen eigendomsvoorbehouden. 
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Verslag 3 

Overleg Stichting Bosit / afwikkeling verkoop / 

correspondentie BVA Auctions B.V..  

 

Verslag 4:  

Correspondentie met Stichting Bosit / correspondentie BVA 

Auctions B.V..  

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving In het bedrijfspand is een beperkte voorraad aan 

levensmiddelen en materialen voor workshop/cursussen 

aanwezig. 

3.10 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing. 

3.11 Boedelbijdrage Zie 3.7 De voorraden zijn ook verkocht.   

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Ithaka is eigenaar van een auto (Kia Picanto). 

  

3.13 Verkoopopbrengst € 4.050,00 (dit bedrag is in de verkoopopbrengst onder 3.6 

begrepen; hierover zijn de verkoopkosten en overige kosten 

in rekening gebracht.   

 werkzaamheden De waarde van de auto is bepaald.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie € 5.256,53. 

4.2 Opbrengst tot heden (Nog) niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De debiteuren zijn geïnventariseerd. In de 

debiteurenportefeuille zit een vordering op de gemeente 

Venlo ad. € 4.500. Deze vordering bestaat uit 

voorgeschoten energiekosten in verband met een door de 

gemeente Venlo in gebruik zijnde serverruimte in het 

bedrijfspand van Ithaka. De gemeente Venlo heeft echter 

een tegenvordering uit hoofde van huur. Daarnaast hebben 

enkele leveranciers van Ithaka sponsoring toegezegd. Deze 

sponsoring zou een deel zijn van het door Ithaka aan de 

leverancier te betalen bedrag. Onderzocht wordt in 

hoeverre Ithaka nog gelden tegoed heeft.    

 

Verslag 2 

De debiteuren zijn aangeschreven. Er is een bedrag van  

€ 279,50 geïnd. Daarnaast blijkt er discussie te zijn over 

een tweetal vorderingen; andere vorderingen blijken wel 

betaald te zijn. Er zal een tweede ronde ter zake de 

aanmaning van de debiteuren uitgevoerd worden.  

 

Verslag 3 

In totaal is tot een bedrag van € 479,50 aan debiteuren 

geïnd. Onduidelijk is of er nog meerdere bedragen geïnd 

kunnen gaan worden.  
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Verslag 4:  

De debiteurenpositie is beoordeeld. Er zullen – zoals het er 

nu naar uitziet – geen verdere bedragen meer geïnd 

kunnen gaan worden.  

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Ithaka had voorheen een financiering ad. € 600.000 lopen 

bij ING Bank N.V. om in afwachting van subsidies de 

verbouwing/investering voor te financieren. Deze 

financiering is inmiddels ingelost. De lopende rekening van 

Ithaka wordt bij ING Bank N.V. aangehouden.  

 

Stichting Hall of Science heeft voor in totaal € 266.000 aan 

geldleningen aan Ithaka verstrekt.   

5.2 Leasecontracten De kopieermachine wordt kennelijk geleased. De 

leasemaatschappij heeft zich nog niet bij de curator 

gemeld.  

 

Verslag 2 

De kopieermachine is terug gegeven aan de 

leasemaatschappij.  

5.3 Beschrijving 

zekerheden 

Er zijn geen zekerheden door Ithaka afgegeven. 

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

5.6 Eigendomsvoorbeho

ud 

Enkele leveranciers hebben een beroep gedaan op 

eigendomsvoorbehoud.  

 

Verslag 2 

Zoals hiervoor omschreven onder 3.5 hebben een aantal 

leveranciers beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 

Indien van toepassing zijn deze eigendomsvoorbehouden 

erkend c.q. is er een regeling voor getroffen in het kader 

van de uitwinning.  

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / 

zekerheden 

Niet van toepassing. De exploitatie was reeds bij het 

aanvragen van het faillissement gestaakt.  

6.2 Financiële 

verslaglegging 

- 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving De directeur educatie van Ithaka heeft gemeld met een 

groep bedrijven en adviseurs te zoeken naar een 
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mogelijkheid om een doorstart te realiseren; of een 

doorstart haalbaar is wordt (naar verwachting) pas medio 

september 2013 duidelijk. Aangezien een doorstart vanuit 

de huidige locatie zou moeten plaatsvinden heeft de curator 

contact gezocht met de gemeente Venlo. De curator is in 

beginsel bereid om met de vereffening te wachten, totdat 

duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid van de doorstart, 

maar dit mag niet tot gevolg hebben dat een boedelschuld 

ter zake huur oploopt. De gemeente Venlo is gevraagd of in 

dat kader afspraken te maken zijn. De curator is thans in 

afwachting van een reactie van de gemeente Venlo.  

 

Verslag 2 

Omdat de gemeente Venlo geen medewerking wilde geven 

aan het voorstel om de verplichting tot het betalen van de 

huurpenningen op te schorten is de huur opgezegd. De 

initiatieven om te komen tot een eventuele “doorstart” 

bleken niet voldoende sterk te zijn. Door de curator is 

onderzocht of er op een andere wijze mogelijkheden zouden 

kunnen zijn tot samenwerking/overname, hetgeen niet het 

geval bleek te zijn.  

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Overleg van Tulder en gemeente Venlo. 

 

Verslag 2 

Overleg Van Tulder, gemeente Venlo/derden, 

correspondentie. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dat voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 2 

In de verslagperiode is een aanvang gemaakt met een 

onderzoek naar de boekhoudplicht. Hierover kan thans nog 

geen standpunt ingenomen worden.  

 

Verslag 3 

Het onderzoek is nog niet afgerond. Een definitief standpunt 

kan nog niet ingenomen worden. 

 

Verslag 4:  

Het onderzoek is nog niet afgerond; derhalve kan een 

definitief standpunt ook nog niet ingenomen worden.  

7.2 Depot 

jaarrekeningen 

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. 

Accountant 

Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Niet van toepassing.  
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7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dat voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 2 

In de verslagperiode is een aanvang gemaakt met het 

onderzoek ter zake onrechtmatig handelen/onbehoorlijk 

bestuur. Dit onderzoek is nog niet afgerond.  

 

Verslag 3 

In de verslagperiode is nader onderzoek gedaan met 

betrekking tot eventueel onrechtmatig handelen / 

onbehoorlijk bestuur.  

Dit onderzoek is nog niet afgerond.   

 

Verslag 4:  

Het onderzoek (zie 7.1) is nog niet afgerond.  

In de komende verslagperiode zal een en ander wel 

duidelijker worden.  

 

Verslag 5: 

De belastingdienst heeft een aanslag Vpb opgelegd met 

betrekking tot de jaren 2009, 2010 en 2011. Hiertegen is 

een bezwaarschrift ingediend. Ook de voormalige 

bestuursleden zijn in kennis gesteld van deze 

naheffingsaanslag om hen aldus in de gelegenheid te stellen 

hiertegen bezwaar te maken. Dit is door de betreffende 

bestuursleden gedaan. De belastingdienst heeft dit 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.  

 

Op het bezwaarschrift is nog geen beslissing genomen.  

 

In de verslag periode is het onderzoek nog niet afgerond.  

 

Verslag 6: 

In de verslagperiode is het onderzoek nog niet afgerond. Er 

spelen in dit kader een aantal elementen mee, die verder 

(jurisprudentie) onderzoek noodzakelijk maken.  

 

Verslag 7: 

De belastingdienst heeft de bezwaarschriften gegrond 

verklaard. Dit betekent dat er geen aanslagen Vpb opgelegd 

worden. De ingediende aanslagen worden derhalve 

afgevoerd van de lijst van de concurrente crediteuren.  

 

Op verzoek van de directie is inzage gegeven in de 

financiële administratie aan een ander in verband met 

procedures van de fiscus. 

 

Verslag 8 

Er is onderzoek gedaan of in casu de garantstellingsregeling 

van toepassing zou kunnen zijn. Er is sprake van een 

complexe juridische verhouding in relatie tot de beoordeling 

van rechtmatigheidsaspecten.  
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In de verslagperiode is er contact geweest in verband met 

een onderzoek opgestart door een radiojournalist met 

betrekking tot besteding van EU-gelden; hieromtrent heeft 

verdere afstemming plaatsgevonden.  

 

Verslag 9 

Er is nog geen beslissing genomen ten aanzien van het 

definitief aanvragen van een garantstelling. In de 

verslagperiode heeft de uitzending plaatsgevonden via 

Radio 1 (“Reporter”) waarbij het onderwerp was een 

onderzoek naar fraude met EU-subsidies. Het onderhavige 

faillissement is daarbij uitvoerig aan bod gekomen.  

 

Verslag 10 

In de verslagperiode is het onderzoek nagenoeg afgerond. 

In de komende verslagperiode wordt dit definitief. De 

regelgeving rondom de garantstellingsregeling en de 

achterliggende verhoudingen binnen de gefailleerde 

organisatie maken een en ander complex.   

 

Verslag 11 

In de verslagperiode is het onderzoek nog niet afgerond 

kunnen worden. Dit zal in de komende verslagperiode 

echter wel definitief afgerond worden. 

   

Verslag 12 

In de verslagperiode is wegens onvoldoende beschikbare 

ruimte de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek nog 

niet voltooid. Er wordt naar gestreefd om in de komende 

verslagperiode dit af te ronden.    

 

Verslag 13 

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De 

geconstateerde feiten in samenhang met de posities 

en omstandigheden hebben ertoe geleid dat de 

curator geen verder gevolg geeft aan de bevindingen 

uit het rechtmatigheidsonderzoek.   

 

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dat voorwerp van 

onderzoek./zie 7.5 

 Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen.  

 

Verslag 2 

Onderzoek administratie/overleg directie/correspondentie. 

 

Verslag 3 

Onderzoek administratie / overleg directie / derden / 

correspondentie.  

 

Verslag 4:  

Onderzoek administratie / overleg directie / derden / 

correspondentie.  
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Verslag 13 

Afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en het 

terugkoppelen van de bevindingen en overwegingen 

aan de rechter-commissaris.    

 

 

 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen € 59.417,63. 

8.2 Pref. Vord. van de 

fiscus 

€ 73.983,-.  

 

 

Verslag 4:  

De belastingdienst heeft een naheffingsaanslag Vpb 2011 

opgelegd. De fiscus stelt zich op het standpunt dat de 

Stichting Vpb-plichtig is.  

Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend.  

 

Verslag 5:  

De preferente vorderingen van de fiscus met betrekking tot 

de naheffingsaanslag Vpb 2009 en 2010 is niet opgenomen 

op de lijst van de concurrente crediteuren omdat hiertegen 

een bezwaarschrift ingediend is. Weliswaar staat de aanslag 

Vpb 2011 wel vermeld, doch dit impliceert geen erkenning 

van de vordering. 

 

Verslag 6:  

De belastingdienst heeft de aanslagen ter zake de heffing 

van Vpb over 2009, 2010 en 2011 ingetrokken. Deze 

vorderingen stonden nog niet vermeld op de lijst van de 

preferente vorderingen.  

 

Verslag 8 

De preferente vorderingen van de fiscus zullen nog nader 

onderzocht worden.  

 

Verslag 9 

Er zijn vragen gekomen met betrekking tot de ingediende 

vorderingen. Deze vraagpunten zijn beantwoord.  

8.3 Pref. Vord. van het 

UWV 

€ 81.890,50 

8.4 Andere pref. 

Crediteuren 

Nog niet bekend.  

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 30 stuks. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld:  

€ 3.586.334,88, waarin verdisconteerd de (terug) vordering 

terzake de verkregen subsidie van Stimulus 

Programmamanagement (Beheersautoriteit voor het 

grondgebied van de provincies Noord-Brabant, Limburg en 

Zeeland en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant) zijnde 
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€ 2.724.418,00 

Door de Provincie Limburg is een bedrag van  

€ 90.000,- ter zake terugvordering subsidie ingediend.  

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Nog niet bekend.  

 Werkzaamheden De crediteuren hebben meteen na het uitspreken van het 

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd 

om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven. 

 

Verslag 2 / 3  

Overleg crediteuren/correspondentie 

 

 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam 

wederpartij(en) 

1. Beheersautoriteit 

2. Belastingdienst  

3. Strafprocedure  

 

 

De beheersautoriteit voor het grondgebied van de 

provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (Stimulus 

Programmamanagement)  

 

Verslag 4:  

In deze verslagperiode is een bezwaarschrift ingediend 

tegen de aanslag vennootschapsbelasting 2011, groot € 

23.213,-.  

De fiscus heeft aangekondigd ook over 2010 en 2009 nog 

aanslagen te zullen opleggen.  

 

Verslag 7 

De bezwaarschriften zijn gegrond verklaard en de 

aanslagen zijn ingetrokken. 

 

 

3. 

Verslag 7 

Er was ingebroken ruim voor datum faillissement. Er is een 

strafvervolging ingesteld tegen de dader. De dader is 

veroordeeld.   
9.2  Aard procedure 1. Beheersautoriteit 

2. Belastingdienst  

 

De beheersautoriteit voor het grondgebied van de 

provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (Stimulus 

Programmamanagement) heeft de subsidie vastgesteld op 

nihil. Tegen deze beschikking is een bezwaarschrift 

ingediend.  
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Verslag 4:  

Het betreft het opleggen van een naheffingsaanslag; de 

fiscus stelt zich op het standpunt, dat de Stichting 

belastingplichtig is.  

In eerdere correspondentie is hiertegen al bezwaar 

gemaakt.  

 

Verslag 7 

Zie boven. 

9.3 Stand procedure 1. Aangehouden 

 

Aangehouden. 

Stimulus heeft de subsidie vastgesteld op nihil en derhalve 

de subsidie ingetrokken; het intrekkingsbesluit is gebaseerd 

op Europese regelgeving; er kan niet voldaan worden aan 

de standhoudingsplicht ex. artikel 57 van Verordening (EG) 

nr. 1083/2006.  

 

Om formele gronden is bezwaar aangetekend; inhoudelijk 

dient nog een nader onderzoek plaats te vinden of de 

beslissing op de juiste gronden plaatsgevonden heeft c.q. of 

de procedure in het licht van de regelgeving in het belang is 

van de boedel.   

 

Verslag 3 

In overleg met de Provincie Noord-Brabant en Stimulus is 

de procedure aangehouden tot oktober 2014.  

Verslag 4:  

De procedure is ingetrokken.  

 

Belastingdienst  

 

Er is een termijn verzocht voor het ontwikkelen van de 

gronden waar het bezwaarschrift op steunt.  

 

Verslag 5 

De Vpb aanslagen over 2009 en 2010 zijn ontvangen; 

hiertegen is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is 

ingediend bij de belastingdienst. De belastingdienst heeft 

aangegeven de beslissing op het bezwaar te willen 

aanhouden voor een korte periode; aangegeven is dat 

hiertegen geen bezwaar staat. Een en ander hangt samen 

met verder onderzoek dat de belastingdienst in dit kader 

verricht.  

 

Verslag 6 

De bezwaarschriften die ingediend zijn tegen de aanslagen 

Vpb over 2009, 2010 en 2011 zijn door de belastingdienst 

gegrond verklaard. De aanslagen zijn inmiddels ook de door 

de belastingdienst ingetrokken.   

 

 werkzaamheden Verslag 2 

Overleg Stimulus, Provincie Noord-Brabant, studie Europese 
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regelgeving. 

 

Verslag 3 

Overleg Stimulus, Provincie Noord-Brabant.  

 

Verslag 4 

Overleg Stimulus, Provincie Noord-Brabant, rechter-

commissaris, belastingdienst.  

 

Verslag 5 

Overleg rechter-commissaris, indienen gronden 

bezwaarschrift.  

 

Verslag 6 

Overleg rechter-commissaris, indienen gronden 

bezwaarschrift. 

 

 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Nog niet bekend.  

 

Verslag 13 

Opheffing bij gebrek aan baten.  

  
10.2  Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. In de eerste periode zal de nadruk 

liggen op de afwikkeling van de activa. 

 

Verslag 2 / 3 

- Afwikkeling activa 

- Afwikkeling debiteuren 

- Onderzoek rechtmatigheid 

- Bezwaar procedure intrekken subsidie 

 

Verslag 4:  

- Onderzoek rechtmatigheid 

- Bezwaar procedure belastingdienst  

 

Verslag 5 

- Onderzoek rechtmatigheid 

- Afwikkelen bezwaar procedure Vpb 

 

Verslag 6 

- Onderzoek rechtmatigheid 

- Afwikkelen bezwaar procedure Vpb 

 

Verslag 8 

- Onderzoek rechtmatigheid  

 

Verslag 9 

- Verder onderzoek rechtmatigheid (via 
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garantstellingsprocedure) 

 

Verslag 10 

- Afronding onderzoek rechtmatigheid 

 

Verslag 11 

- Afronding onderzoek rechtmatigheid 

- Afronding faillissement 

 

Verslag 12 

- Afronding onderzoek rechtmatigheid  

- Afronding faillissement  

 

Verslag 13 

- Administratieve afwikkeling faillissement.  

 

 

10.3 Indiening volgend 

verslag 

Niet aan de orde. Verslag 13 betreft het eindverslag.  

  
 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Weert, 17 februari 2020 

 

 

mr. E.J.M. Stals, 

curator 

 

 
Disclaimer: 
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. 


