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FAILLISSEMENTSVERSLAG  
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Verslagnummer: 8 – tevens tekstueel eindverslag    

Datum verslag: 3 maart 2022    

Curator: mr. C.W.M. Slegers (opvolgend curator)     

R-C: mr. P. Hoekstra       

 

 

Naam onderneming Quarz Vermogensstrategieën B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Quarz Vermogensstrategieën B.V., statutair gevestigd te 

Venlo en kantoorhoudende te Eindhoven aan het adres 

Flight Forum 810, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 12048176.  

De handelsnamen zijn: 

-Financial Resources & Markets Management 

-Quarz Vermogensstrategieën B.V. 

-Quarz Financial Partners   

Activiteiten onderneming Advisering op het gebied van management en 

bedrijfsvoering (geen public relations en organisatie -

adviesbureaus).  

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2016 € 338.026,00 € 79.786,00 € 529.181,00 

2017 € 170.211,00 € 40.580,00 € 48.002,00 

2018 € 108.584,71 € 231.210,72 €  
 

Toelichting financiële gegevens De jaarstukken over 2016 en 2017 zijn opgemaakt; de 

jaarstukken over 2018 nog niet; de bovengenoemde 

gegevens zijn ontleend aan interne stukken.  

Zowel in 2016 als 2017 was er sprake van een negatief 

eigen vermogen van respectievelijk € 615.634,00 en 

€ 575.054,00. De substantiële winst over 2018 is 

veroorzaakt door de verkoop van de assurantie- en 

hypotheekportefeuille.  

Personeel gemiddeld aantal Geen 

Boedelsaldo Nihil 

  

Verslagperiode 1 december 2021 t/m 28 februari 2022  

Bestede uren in verslagperiode 2 uur en 30 minuten; totaal 101 uren en 55 minuten 

Toelichting bestede uren  
 

 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie De aandelen van de gefailleerde vennootschap worden 

gehouden door Quarz Holding B.V., die tevens bestuurder 
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is. Quarz Holding B.V. heeft de aandelen ondergebracht in 

de stichting Administratiekantoor Quarz Holding B.V., 

waarvan voor 50% De Salaire Beheer B.V. eigenaar van is 

en voor 50% ISFK B.V. De Salaire Beheer B.V. is eveneens 

gefailleerd op 12 april 2019. De heer P.H.A.M. van de 

Vossenberg is bestuurder van de stichting sedert 2008.  

 Lopende procedures De gefailleerde vennootschap is in een aantal procedures 

betrokken (geweest) welke allen verband houden met door 

de gefailleerde vennootschap gegeven adviezen waarbij de 

gefailleerde vennootschap tekortgeschoten is c.q. zou zijn 

in de nakoming van haar zorgplicht jegens de partijen aan 

wie ze advies gaf, waardoor deze partijen schade geleden 

hebben, waarvoor zij de thans gefailleerde vennootschap 

aansprakelijk hebben gesteld. Het betrof de advisering bij 

de aankoop en bemiddeling bij het verkrijgen van een 

hypothecaire geldlening ter zake de aankoop van een 

lidmaatschapsrecht is een onverdeelde woning 

(Koopstudio). Er zijn diverse procedures hierover gevoerd, 

waar deels de verzekeraar van de gefailleerde verweer 

gevoerd heeft. 

Er is nog geen duidelijk beeld welke procedures er thans 

lopen. 

 Verzekeringen Er liepen geen verzekeringen volgens mededeling van de 

bestuurder. 

 Huur Het betreft in casu de huur van een “postadres” waardoor 

de inschrijving op bedoeld adres mogelijk was; de post 

werd doorgestuurd; de huur is opgezegd.  

 Oorzaak faillissement De belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd; de 

belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de 

loonbelasting vanaf maart 2015 tot en met augustus 2018 

niet afgedragen is; na dreiging met een 

faillissementsaanvraag werd de loonheffing wel weer 

betaald. De belastingdienst eiste ook de betaling van 

opgelegde aanslagen van De Salaire Beheer B.V. en 

gefailleerde.  

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de belastingdienst 

en de heer van de Vossenberg (bestuurder De Salaire 

B.V.); een aanbod om uitstel van betaling te verkrijgen, 

waarbij de belastingdienst een zekerheid zou verkrijgen is 

door de belastingdienst in overweging genomen, doch 

afgewezen omdat het niet in het beleid van de 

belastingdienst past ( de openstaande schuld staat al te 

lang open).  

Een ingediend faillissementsverzoek is in januari 2019 

ingetrokken omdat de belastingdienst op basis van de 

beschikbare gegevens getracht heeft om middels 

beslaglegging alsnog betaling van de openstaande 

belastingschulden te verkrijgen.  
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Toen dit beslag geen doel trof is opnieuw het faillissement 

aangevraagd.  

Daarbij speelde mee dat met verkregen opbrengsten (uit de 

verkoop van een verzekeringsportefeuille van een aan de 

gefailleerde gelieerde vennootschap)  andere schuldeisers 

wel betaald werden c.q. er onttrekkingen waren ten 

behoeve van derden/ de bestuurder. 

Door de directie is verweer gevoerd; er is gesteld dat  de 

door de belastingdienst gestelde openstaande vorderingen 

niet correct waren en hierover nog procedures liepen/ 

gelopen hadden; bovendien zou er volgens de directie geen 

sprake  zijn van pluraliteit. De schulden, die er waren 

betroffen intercompany-vorderingen, waarbij een 

vennootschap als bank optrad, aldus het verweer. 

 

De rechtbank heeft geoordeeld dat er wel sprake was van 

pluraliteit en heeft het faillissement uitgesproken; er is 

geen hoger beroep ingesteld. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
- 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
- 

2.3 Datum ontslagaanzegging - 
 Werkzaamheden - 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

n.v.t.    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

n.v.t.   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 

 

 Bodemvoorrecht fiscus 
 

 Werkzaamheden 
 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

n.v.t.   
 

 Toelichting voorraad 
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 Werkzaamheden 
 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa 
 

 Werkzaamheden 
 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren Verslag 2: 

Er is nog geen duidelijk zicht op de positie van de 

gefailleerde vennootschap in relatie tot de 

verzekeringsmaatschappij c.q. de afwikkeling van de 

claims, die ingediend zijn. Een en ander is nog in 

onderzoek.  

 

Verslag 3: 

In de verslagperiode is erg veel tijd en energie gestoken om 

een overzicht te kunnen maken van de ingediende claims, 

die vervolgens bij de verzekeraar ingediend zijn. 

De verzekeraar en ook de door de verzekeraar 

ingeschakelde advocaat werken echter niet mee; de 

gevraagde informatie wordt niet verkregen. 

De positie van de gefailleerde vennootschap is derhalve 

moeilijk/niet te bepalen, zulks in relatie tot de verdere 

claims, die al dan niet ingediend zijn. 

Dit al eerst helder moeten zijn. Eveneens wordt geen 

informatie verstrekt met betrekking tot gedane uitkeringen 

op de betreffende polis. 

Er zullen zonodig verdere ( juridische) stappen tegen de 

betreffende maatschappij gezet moeten worden. 

 

Verslag 4: 

In de verslagperiode zijn door de verzekeraar gegevens 

verstrekt; echter, deze komen niet overeen met de 

(beperkte) aangereikte gegevens van de gefailleerde 

vennootschap c.q. de gegevens van gelaedeerden, die via 

een eigen advocaat proberen de schade vergoed te krijgen; 

de in dit kader beschikbare gegevens zijn hierin ook 

betrokken; ook hier zijn fricties te signaleren.  

Er zal nagegaan moeten worden of en in hoeverre er nog 

deugdelijke administratie aanwezig is.  

De bestuurder dient deze informatie te verstrekken alsook 

de onderliggende stukken. 

 

Verslag 5: 

In de verslagperiode is deze kwestie verder onderzocht; er 

is nog geen duidelijk beeld met betrekking tot de diverse 

(mogelijke) claims. 

De afwikkeling wordt bemoeilijkt omdat mogelijk niet alle 

stukken meer beschikbaar zijn. 

De bestuurder wordt hieromtrent wederom benaderd. 
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Verslag 6: 

Uit de gemaakte analyse aan de hand van de thans 

beschikbare stukken moet (voorshands) de conclusie 

getrokken worden dat de schadeclaims niet allemaal 

aangemeld zijn destijds, althans hiervan zijn onvoldoende 

stukken aanwezig. De claims die wel ingediend zijn bij de 

verzekeraar lijken af te stuiten op het niet voldoen aan de 

polisvoorwaarden. 

 

Verslag 7: 

Een mogelijke cessie van de mogelijke aanspraken op de 

verzekeraar is bezien.  

 

Verslag 8: 

Een cessie van de mogelijke aanspraken op de 

verzekeraar heeft geen doorgang gevonden daar er 

geen overeenstemming is verkregen ter zake van de 

condities waartegen en de termijn waarbinnen de 

cessie diende te plaats te vinden.     

  
 Werkzaamheden 

 

 

5 Bank / zekerheden    

 

 Vorderingen van de 

bank(en) 
De SNS bank is in 2008 een financieringsovereenkomst 

aangegaan met de gefailleerde vennootschap, alsook met 

Quarz Insurance partners B.V., B.V., Quarz Holding B.V. , 

de Salaire B.V. en de heer en mevrouw Vossenberg privé 

alsook de heer en mevrouw Baelemans privé ter zake de 

aankoop van een bedrijfspand in Tilburg, groot in totaal 

€ 2.145.000,00.  

De samenwerking met partij Baelemans is na relatief korte 

tijd tot een einde gekomen toen bleek dat er onjuiste 

informatie vertrekt was bij een bedrijfsovername. Hierover 

zijn vervolgens procedures gevoerd. 

De betreffende kantoorruimte is jarenlang verhuurd; 

daarmee konden een gedeelte van de lasten voldaan 

worden; na de verkoop in 2016 resteerde er een schuld  

van € 1.023.629,29. 

Hiervoor is recent met de SNS-bank een regeling getroffen 

inhoudende het vestigen van een pandrecht op 

(toekomstige) schade-uitkeringen. Het is nog onduidelijk of 

dit is geëffectueerd.  

De SNS bank heeft een vordering ingediend groot 

€ 1.038.556,96. Dit moet nog verder onderzocht worden. 

 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met andere 

vennootschappen binnen het concern met betrekking tot 

het verstrekken van een rekening-courant/leningen en ter 

zake van managementrelaties. In dit kader zijn 

pandrechten afgegeven op toekomstige 
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schadeloosstellingen en ter zake de afwikkeling van een 

verzekeringsportefeuille. 

Ook dit moet nader onderzocht worden. 

 

Verslag 2 

Er is nadere informatie gevraagd bij de bank; geconstateerd 

is dat het pandrecht, dat de bank gevestigd heeft, niet 

rechtsgeldig is. Hierover is ook gecorrespondeerd.  

 

Verslag 3: 

De bank erkend dat de inschrijving van het pandrecht niet 

aan de wettelijke formaliteiten voldaan heeft. 

Hierover is thans geen verdere discussie meer. 

  
 Leasecontracten n.v.t. 

 Beschrijving zekerheden Zie boven 

 Separistenpositie n.v.t.  
 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 

 Retentierechten n.v.t. 

 Reclamerechten n.v.t. 

 Boedelbijdragen n.v.t. 

 Werkzaamheden 
 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 

 Financiële verslaglegging n.v.t. 

 Werkzaamheden n.v.t. 

 

Doorstart 

 Beschrijving  n.v.t.  

 Verantwoording  n.v.t. 

 Opbrengst  n.v.t. 

 Boedelbijdrage  n.v.t. 

 Werkzaamheden  n.v.t. 

 

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht De administratie is digitaal (grotendeels) aangereikt en 

beschikbaar. 

 Depot jaarrekeningen 2017: 15 januari 2019 

2016: 29 januari 2018 

2015: 27 december 2016 

2014: 1 februari 2016 

2013: 3 februari 2015 
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 Goedk. Verkl. Accountant Er is geen goedkeurende verklaring, wel een 

samenstellingsverklaring.  

 Stortingsverplichting 

aandelen 
De vennootschap is opgericht in 2002, derhalve niet van 

toepassing. 

 Onbehoorlijk bestuur Nog te onderzoeken. 

 Paulianeus handelen Nog te onderzoeken.  

 Werkzaamheden Quick scan administratie 

 

Verslag 8: 

Het rechtmatigheidsonderzoek is verricht en 

afgesloten.   

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Geen 

 Pref. Vord. van de fiscus € 335.580,- 

 Pref. Vord. van het UWV n.v.t. 

 Andere pref. Crediteuren n.v.t. 

 Aantal concurrente 

crediteuren 
7 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 1.279.706,17 (waaronder een vordering van de SNS 

Bank, groot € 1.037.996,04, waarbij meerdere partijen 

betrokken zijn als schuldenaar)  
 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
 Nog niet bekend.  

 

Verslag 8: 

Het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek 

aan baten.  

  
 Werkzaamheden  Aanschrijven crediteuren/overleg directie. 

 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Het overzicht is nog niet compleet, aangezien een aantal 

procedures rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij 

gevoerd wordt/gevoerd is.  

In het volgende verslag zal dit verder opgenomen worden. 

 

Verslag 3 

Voor zover thans bekend zijn er geen procedures, die nog 

lopen; vanwege het feit dat de verzekeraar geen adequate 

informatie geeft kan dit evenwel niet met zekerheid gesteld 

worden. 

 

Op basis van eerder gevoerde procedures is de gefailleerde 

vennootschap aansprakelijk gehouden voor schade, die 

kopers geleden hebben als gevolg van de aankoop van hun 
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aandeel via de “Koopstudio”-formule; het is bekend dat in 

twee procedures ook door de rechter een schade toegekend 

is. 

Voor zover thans bekend is de verzekeraar niet 

aansprakelijk gehouden, doch dit is nog in onderzoek. 

 

Verslag 4 

Het is niet geheel duidelijk of en in hoeverre de verzekeraar 

in dit kader aansprakelijk is gehouden. Er blijken wel 

bedragen uitgekeerd te zijn. Een en ander is nog in 

onderzoek.  

 

Verslag 5: 

De aansprakelijkstelling is onderzocht, doch het beeld is 

nog niet geheel duidelijk omdat niet alle informatie 

beschikbaar is. 

 

Verslag 8: 

Een mogelijke aansprakelijkstelling van de 

verzekeraar is niet opportuun gebleken.  

  
 Aard procedure 

 

 Stand procedure 
 

 Werkzaamheden 
 

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend 

 

Verslag 8: 

Het faillissement zal aansluitend aan dit verslag 

worden voorbereid voor afwikkeling.  

  
 Plan van aanpak - Afwikkeling van het faillissement. 

  
 Indiening volgend verslag Niet aan de orde; het achtste verslag betreft het 

tekstuele eindverslag.  

  
 Werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris/verslaglegging  

 

Weert, 3 maart 2022  

 

 

mr. C.W.M. Slegers,  

curator  


