
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Even Anders B.V. in liquidatie 05-07-2018 
 2

De besloten vennootschap Even Anders B.V. in liquidatie, voorheen handelend 
onder de naam J. de Graaff Vastgoed B.V., statutair gevestigd te Schiedam en 
kantoorhoudende te W illemstad, Curaçao, aan de Kaya Luis A.J. de Lannoy 
61a, (KvK nummer 24264931).

In het onderhavige faillissementsverslag wordt ook inhoudelijk verslag gelegd 
in de faillissementen van de aan gefailleerde gelieerde (groeps) 
vennootschappen: O. & J. Beheer B.V. in liquidatie (flt.nr. 10/18/108), Rogovast 
's Graveland B.V. in liquidatie (flt.nr. 10/18/109) en National Projects B.V. in 
liquidatie (flt.nr. 10/18/110), tevens statutair gevestigd te Schiedam en 
kantoorhoudende te W illemstad, Curaçao, aan de Kaya Luis A.J. de Lannoy 
61a.

05-07-2018 
 2

Vastgoedvennootschap en holdingmaatschappij van de tevens per 6 maart 
2018 gefailleerde vennootschappen O. & J. Beheer B.V. in liquidatie 
(vastgoedvennootschap), Rogovast 's Graveland B.V. in liquidatie 
(vastgoedvennootschap) en National Projects B.V. in liquidatie 
(vastgoedvennootschap).

05-07-2018 
 2

Verslagnummer 5
Datum verslag 28-05-2019
Insolventienummer F.10/18/107
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000032150:F001
Datum uitspraak 06-03-2018

R-C mr. W.J. Geurts - de Veld
Curator mr. R. Le Grand



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 4.623.381,00 € 9.339,00

2015 € -12.884.724,00 € 5.353.252,00

2016 € -2.860.014,00 € 349.956,00

2015 € -110.856,00 € 4.074.068,00

2016 € 19.821,00 € -1.924.697,00 € 12.566,00

2015 € 1.917.302,00 € -761.474,00 € 2.530.254,00

2016 € -514.222,00 € 2.051,00

2015 € -624.779,00 € 991.275,00

De hierboven opgenomen financiële gegevens moeten gelezen worden in de 
volgorde Even Anders B.V. in liquidatie (jaar 2016 en 2015), O. & J. Beheer B.V. 
in liquidatie (jaar 2016 en 2015), Rogovast 's Graveland B.V. in liquidatie (jaar 
2016 en 2015) en National Projects B.V. in liquidatie (jaar 2016 en 2015).

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële 
informatie, in dit verslag onderwerp is van nader onderzoek. In een later 
stadium kan blijken dat deze informatie (voor een belangrijk gedeelte) moet 
worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag 
opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan.

05-07-2018 
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0 05-07-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 9.075,00

05-07-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 18.150,00

25-10-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 27.225,00

15-02-2019 
 4



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van
1-4-2018

t/m
30-6-2018

05-07-2018 
 2

van
1-7-2018

t/m
24-10-2018

25-10-2018 
 3

van
25-10-2018

t/m
15-2-2019

15-02-2019 
 4

van
16-2-2019

t/m
27-5-2019

28-05-2019
 5

Verslagperiode Bestede uren

2 79,60 uur

3 127,40 uur

4 32,00 uur

5 18,30 uur

totaal 257,30 uur

Het totaal aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 266 uur. 25-10-2018 
 3

Het totaal aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 298 uur. 15-02-2019 
 4

Het totaal aantal aan dit faillissement bestede uren bedraagt 322,90 uur. 28-05-2019
 5



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

Even Anders 1 B.V. in liquidatie ('Even Anders") is opgericht op 16 december 
1996 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 24 december 1996. De 
aandeelhouder is de heer J. de Graaff die ook tot 21 juni 2017 vereffenaar 
was. De vanaf laatst genoemde datum vereffenaar is Flambeau Beheer N.V., 
gevestigd in W illemstad, Curaçao.

O.& J. Beheer B.V. in liquidatie is opgericht op 15 mei 1991 en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel op 22 mei 1991. De enig aandeelhouder is Even 
Anders. Tot en met 15 juli 2017 was de heer J. de Graaff vereffenaar. De vanaf 
laatst genoemde datum vereffenaar is Flambeau Beheer N.V., gevestigd in 
W illemstad, Curaçao.

Rogovast 's-Graveland B.V. in liquidatie is opgericht op 14 november 1991 en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 18 november 1991. De enig 
aandeelhouder en vereffenaar is Even Anders.

National Project B.V. in liquidatie is opgericht op 27 september 1991 en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 2 oktober 1991. De enig 
aandeelhouder en vereffenaar is Even Anders.

05-07-2018 
 2

De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaak / oorzaken in het faillissement 
nog niet afgerond.

25-10-2018 
 3

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

€ 9.712.947,69 25-10-2018 
 3

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft zeer recent de digitale grootboekadministratie van 
gefailleerden ontvangen. De curator heeft inmiddels ook een eerste 
inventarisatie gedaan van de in opslag aangetroffen papieren administratie. 
De papieren administratie lijkt incompleet. De curator verricht nader onderzoek 
naar de vraag in hoeverre er voldaan is aan de boekhoudplicht.

05-07-2018 
 2

De curator heeft dit in onderzoek. 05-07-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft de heer De Graaff aansprakelijk gesteld voor het tekort in de 
boedels van gefailleerden. De voornaamste reden hiervoor was dat de curator 
niet de beschikking kreeg over de (volledige) (digitale) administratie van 
gefailleerden. Juist in faillissementen als de onderhavige, waarin dringend 
behoefte bestaat aan een complete administratie (om inzicht te krijgen in de 
“bestemming” van het omvangrijke te gelde gemaakte vermogen van 
gefailleerden), weegt het niet voldoen aan de administratie plicht naar de 
mening van de curator zwaar. 
Zoals hiervoor reeds is vermeld beschikt de curator inmiddels over meer 
administratie dan voordat hij de heer De Graaff aansprakelijk stelde voor het 
tekort in de boedels. 
Mocht (uiteindelijk) blijken dat de heer De Graaff aansprakelijk is voor het 
tekort in de boedels van gefailleerden, dan geldt dat het niet eenvoudig zal 
zijn om verhaal te kunnen nemen vanwege het feit dat (ook) de heer De Graaff 
failliet is verklaard (flt.nr. 10/18/122).

05-07-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

De curator is in gesprek met De Graaff over een oplossing in der minne. De 
Graaff beziet of het, gesteund door derden, mogelijk is met de curator tot 
een minnelijke regeling te komen, niet alleen m.b.t. (vermeend) onbehoorlijk 
bestuur maar ook m.b.t. (vermeend) paulianeus handelen (zie hierna). 

28-05-2019
 5

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft dit in onderzoek.

05-07-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen
Ja

25-10-2018 
 3



Even Anders heeft haar aandelen in het kapitaal van Bell Finance B.V. eind 
2016 onverplicht  ten titel van beheer overgedragen aan Stichting 
Administratiekantoor 's -Graveland . Deze stichting heeft certificaten van die 
aandelen uitgegeven aan Even Anders. Op of omstreeks diezelfde datum heeft 
Even Anders wederom onverplicht haar certificaten in Bell Finance verkocht en 
geleverd aan Nerogra voor een koopprijs van EUR 1,-. 

De curator heeft de individuele rechtshandelingen in verband met dan wel 
strekkende tot de Certificering en de Overdracht, alsmede het samenstel van 
die rechtshandelingen, wegens schuldeisersbenadeling buitengerechtelijk 
vernietigd op grond van artikel 42, 43 en 45 Fw jo. 3:50 BW.

De rechtsgeldige buitengerechtelijke vernietiging van (het samenstel van) de 
rechtshandelingen die tot de certificering en overdracht hebben geleid, leidt 
ertoe dat vanwege de terugwerkende kracht van de vernietiging, de 
rechtsgrond aan certificering en overdracht is ontvallen. De aandelen in het 
kapitaal van Bell Finance zijn derhalve nooit gecertificeerd en hebben het 
vermogen van Even Anders nooit verlaten. 

Wel hebben er in het kader van de certificering en overdracht verrichtingen 
plaatsgevonden die niet door de vernietiging zijn ongedaan gemaakt doch wel 
degelijk nadelige gevolgen voor de boedel hebben. Zo zijn op dit moment de 
laatst bekende stukken met betrekking tot de aandelen in Bell Finance de 
(notariële) akten die strekken tot de certificering en overdracht. Verder staat 
de certificering op dit moment ten onrechte in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel ingeschreven. Ook het aandeelhoudersregister bevat 
thans onjuiste gegevens. 
Deze situatie vormt voor de boedel een risico dat zonder de certificering en 
overdracht niet zou hebben bestaan. Dit risico verwezenlijkt zich op het 
moment dat derden op deze basis te goeder trouw handelen met een of meer 
van de partijen bij de vernietigde rechtshandelingen. 
De partijen bij de vernietigde rechtshandelingen zijn als gevolg van de 
rechtsgeldige vernietiging verbonden deze nadelige gevolgen te redresseren 
en wel door: 
a. het verlijden van een notariële akte ter vaststelling van de gevolgen van de 
rechtsgeldige vernietiging van de certificering en overdracht; en 
b. rectificatie van alle registraties in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en het aandeelhoudersregister van Bell Finance die als gevolg van 
de rechtsgeldige vernietiging van de certificering en overdracht onjuist zijn, 
zulks in overeenstemming met het bepaalde in de onder a bedoelde notariële 
vaststellingsakte. 

Stichting Administratiekantoor 's -Graveland, Nerogra Beheer en Bell Finance 
weigeren hun medewerking aan het (doen) uitvoeren van voornoemde acties. 
De curator heeft hen derhalve in kort geding betrokken.

7.6 Paulianeus handelen

Op de door de curator ingeroepen vernietiging o.g.v. de pauliana ontving de 
curator het volgende bericht:

“Tijdens ons zojuist gevoerd telefonisch overleg is aan u gemeld dat zijdens 
bovengemelde Stichting en vennootschap geen termen aanwezig worden 
geacht om zich te verzetten tegen de door u ingeroepen buiten gerechtelijke 
vernietiging van de rechtshandelingen tot certificering van de aandelen van 
Even Anders in Bell Finance en de rechtshandelingen tot verkoop en levering 
van de certificaten van aandelen van Even Anders in Bell Finance aan Nerogra 

15-02-2019 
 4



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

[…….] 
Mag ik vandaag van u vernemen bij welke notaris kantoor u afw ikkeling 
wenst?”

De notaris heeft vervolgens tevergeefs geprobeerd in staat gesteld te worden 
de hierboven genoemde “afw ikkeling” te bewerkstelligen. Hierop heeft de 
curator een kort geding gevoerd. In kort geding werd geheel onverwacht o.a. 
het verweer gevoerd dat niet was berust in vernietiging en dat geen sprake 
was geweest van paulianeus handelen. De Voorzieningenrechter zag 
onvoldoende aanleiding om de vorderingen van de curator in kort geding toe 
te w ijzen (ECLI:NL:RBROT:2018:9629).
De curator heeft nog niet besloten over een verder vervolg in deze kwestie.

Een tweede naar de mening van de curator paulianeuze kwestie is de 
volgende.
Op 11 mei 2016, in de periode waarin de vastgoedportefeuille van De Graaf 
Vastgoed c.s. door FGH Bank werd uitgewonnen, heeft gefailleerde het object 
aan de Calandstraat 88A, B, C, D, E, F, G aan PNO Investments B.V. (PNO) 
overgedragen voor een koopprijs van EUR 439.000,-. PNO wordt sinds 10 
februari 2016 (via Nerogra Beheer B.V.) bestuurd door De Graaff. 
De koopprijs is  voldaan doordat PNO de hypotheekschuld van gefailleerde (die 
destijds overigens lager was dan de koopprijs van 439.000,-) overnam. Op 14 
oktober 2016 heeft PNO het object aan Beheer P.L.J. de Vette Schiedam B.V. 
(De Vette) overgedragen voor een koopprijs van maar liefst EUR 570.000,-. De 
Vette had op 31 december 2015 ook het object aan de Calandstraat 88 H, J, K, 
L, M, N, P van gefailleerde gekocht.
De Graaff verklaarde eerder aan de curator dat het object feitelijk van 
gefailleerde is doorgeschoven naar PNO waarna PNO het object door heeft 
geschoven naar De Vette. De verbeterde marktsituatie zou de w inst van 30% 
in 5 maanden tijd rechtvaardigen. 

Door de beschreven handelsw ijze heeft gefailleerde onverplicht waarde aan de 
boedel van gefailleerde onttrokken in de wetenschap en zeer waarschijnlijk 
zelfs met als doel dat haar schuldeisers hierdoor zouden worden benadeeld. 
De rechtshandelingen die aan de overdracht aan PNO van de onroerende 
zaken aan de Calandstraat A tot en met G ten grondslag liggen en het 
samenstel van die rechtshandelingen kwalificeren naar de mening van de 
curator als paulianeus.
De curator heeft ten laste van PNO derdenbeslag gelegd, welk beslag voor 
tenminste een bedrag van circa euro 50.000,- doel heeft getroffen. Mogelijk 
heeft het beslag voor een hoger bedrag doel getroffen. De verklaring van de 
derdebeslagene (notaris Van Gastel) is echter onvoldoende duidelijk (de 
curator heeft verduidelijking gevraagd aan de notaris maar die nog niet 
verkregen).   
Volgend op de beslaglegging heeft de curator de eis in de hoofdzaak ingesteld 
door te dagvaarden. Hierop is onlangs een conclusie van antwoord genomen 
die de curator nog goed moet bestuderen. 

7.6 Paulianeus handelen

Er is een comparitie van partijen gelast. Vanwege het feit dat de curator met 
De Graaff spreekt over een regeling in der minne (zie hiervoor onder punt 
7.5) is de comparitie uitgesteld.

28-05-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek. 05-07-2018 
 2



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00 05-07-2018 
 2

€ 1.619.288,38 05-07-2018 
 2

€ 0,00 05-07-2018 
 2

€ 0,00 05-07-2018 
 2

5 05-07-2018 
 2

€ 10.320.833,15

De vordering van de Gemeente Schiedam is voorlopig bepaald op € 600.000,- + 
pm. Zodra de Gemeente de exacte hoogte weet, wordt de vordering definitief 
ingediend. De curator heeft toch wel de € 600.000,- alvast opgenomen op de 
lijst van ingediende schuldvorderingen.

05-07-2018 
 2

Thans nog onbekend. 05-07-2018 
 2

Het verder inventariseren van de schuldenlast. 05-07-2018 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Bell Finance B.V. / Nerogra Beheer B.V. en Stichting Administratiekantoor 'S-
Gravenland

25-10-2018 
 3

PNO Investments B.V. 15-02-2019 
 4

Zie hiervoor in punt 7.6 25-10-2018 
 3

Het kort geding vindt op 2 november 2018 plaats 25-10-2018 
 3

Zie hiervoor in punt 7.6 15-02-2019 
 4



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De curator concentreert zich op het verrichten van onderzoek naar de oorzaak 
van het faillissement. Voorts verricht hij rechtmatigheidsonderzoek en wordt de 
schuldpositie verder geïnventariseerd.

05-07-2018 
 2

De curator concentreert zich op het voeren van het hiervoor in punt 9 
genoemde kort geding en verrichten van onderzoek naar de oorzaak van het 
faillissement. Voorts verricht hij rechtmatigheidsonderzoek en wordt de 
schuldpositie verder geïnventariseerd.

25-10-2018 
 3

In aanvulling op het voorgaande, concentreert de curator zich voorts op de 
procedure tegen PNO Investments B.V. 

15-02-2019 
 4

Dit hangt onder andere af van de uitkomsten van het oorzakenonderzoek en 
het rechtmatigheidsonderzoek.

05-07-2018 
 2

28-8-2019 28-05-2019 
 5

Zie 10.1. 05-07-2018 
 2

Bijlagen
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