FAILLISSEMENTSVERSLAG

5.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: Hs. van den Brink Vastgoed B.V.
: F 05/14/1175
: 8 december 2015
: Mr C.A. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Financiële holding
: 2011: € nihil
2012: € nihil
:0

Saldo boedelrekening

: € 5.818,77

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 19 november 2015 t/m 19 mei 2016
: 2,25 uur
: 33,45 uur

3.

Datum : 19 mei 2016

Activa

Andere activa
3.12

Beschrijving
Het saldo ad € 53,21 van de Rabobankrekening is overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
Vastgoed B.V. heeft vorderingen op:
- R. van den Brink sr. ad € 105.966.
- R. van den Brink jr. ad € 20.000.
- MaDeRi BV ad € 12.000.
- Aannemerij Hs. van den Brink B.V. ad € 23.000.
MaDeRi BV en Aannemerij van den Brink B.V. zijn gefailleerd, zodat deze vorderingen
moeten worden afgeboekt.
Tegenover de schuld van Van den Brink sr. aan Vastgoed B.V. staat een vordering van hem op
Vastgoed B.V. vanwege de pensioenvoorziening ad € 42.457. Van den Brink sr. (geboren
1947) heeft inkomsten uit een parttime dienstverband, maar hij geeft aan dat zijn schuldenlast
zodanig groot is dat hij voornemens is om toepassing van de schuldsaneringsregeling te gaan
verzoeken.
De inkomenssituatie van Van den Brink sr. is geïnventariseerd en er wordt nog overleg
gevoerd over zijn mogelijkheden om een regeling te treffen voor zijn schuld aan Vastgoed B.V.
Omdat het overleg met Van den Brink sr niet tot resultaat heeft geleid is besloten tot
dagvaarding over te gaan. Deze procedure is aanvankelijk niet doorgezet omdat Van den
Brink sr heeft aangegeven dat zijn inkomen aanzienlijk is verminderd. Thans zal opnieuw
bekeken worden of in overleg tot een bevredigende regeling kan worden gekomen dan wel of
de procedure toch weer ingang gezet zal worden.
De procedure is weer ingang gezet en het verstekvonnis zal worden gewezen op 9 december
2015. Van den Brink sr blijkt door persoonlijke omstandigheden niet in staat geweest te zijn de
benodigde aandacht aan het regelen van deze schuld te besteden.

Bij verstekvonnis d.d. 9 december 2015 is Van den Brink sr veroordeeld tot betaling
van € 63.019,- te vermeerderen met de overeengekomen rente van 5% vanaf 1 januari
2013 alsmede in de proceskosten. Nadien is er een regeling getroffen van € 250,- per
maand op basis van diens financiële positie op dat moment. Van den Brink sr geeft
nog steeds aan om toepassing van de schuldsaneringsregeling te gaan verzoeken.
Daarnaast zal Van den Brink sr de mogelijkheid onderzoeken om bij derden een
bedrag te lenen om een aanbod te doen tegen finale kwijting.
8.

Crediteuren

8.2

Preferente vordering van de fiscus
Door de belastingdienst zijn de volgende vorderingen ingediend:
Een vordering terzake LB ad € 3.951,- en OB ad € 668,-.

8.4

Andere preferente crediteuren
Door 1 van de voormalige bestuurders is een vordering ingediend terzake
achterstallige pensioenuitkering tot datum faillissement ad € 3.314,76.
Inmiddels heeft nog een voormalig bestuurder een vordering ingediend ad € 8.511,93
terzake achterstallige pensioenuitkering.
Deze beide vorderingen betreffen de achterstallige pensioentermijnen tot aan datum
faillissement.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Er zijn tot op heden 2 vorderingen ingediend ten bedrage van € 4.495,69.
Nog niet zijn ingediend de vorderingen van de 3 (voormalige) bestuurders terzake hun
toekomstige pensioentermijnen. De totale pensioenreservering voor deze voormalige
bestuurders gezamenlijk beliep per ultimo 2012 € 145.350,-.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

Deze verwachting is nog steeds actueel.
9.
9.1

Overig
Termijn afwikkeling
In de volgende verslagperiode zal het faillissement worden afgewikkeld.
De termijn van afwikkeling is (toch) nog niet bekend. Dit zal afhangen van de mogelijkheden
om de vordering op Van den Brink sr te verhalen.
Dit is nog steeds van toepassing.

Het streven is erop gericht om hetzij via de toetreding tot de WSNP van Van den
Brink sr hetzij middels het treffen van een finale regeling, het faillissement te kunnen
beëindigen.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde
komen:
- de vorderingen op Van den Brink sr. en jr.
- de vordering op Van den Brink jr. is afgehandeld. De komende verslagperiode zal de
vordering op Van den brink sr. verder worden behandeld.
De komende verslagperiode zal de vordering op Van den Brink sr. verder worden behandeld.

De incassering van de vordering op Van den Brink sr blijft het enige actiepunt.
9.3

Indiening volgend verslag
19 november 2016.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

