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lnleiding

ln dit verslag wordt de volgorde aangehouden van het vorige verslag' De tekst van de onder-

werpen die reeds in het vorige faillissementsverslag zijn behandeld en waarop een wijziging

heeft plaatsgevonden, staat schuin gedrukt.

Bestuurdersaansprakelijkheidsproced ure

De procedures met de rolnummers 2005/0449 en 2005/2479, waarin mr. M. Windt in zijn hoe-

danigheid van curator van respectievelijk Scheeps- en constructieschildersbedrijf Schalekamp

B.V. ("Schalekamp") en Vogel Holding B.V. ("Vogel Holding") de heer Van der Zee als indirect

bestuurder aansprakelijk heeft gesteld, zijn ambtshalve gevoegd en worden behandeld bij de

rechtbank te Rotterdam.

Na dagvaarding zijdens de curator en nadat Van der zee een conclusie van antwoord had

genomen, heeft op 22februari 2007 een comparitie van partijen plaatsgevonden. Naar aan-

leiding van deze comparitie van partijen is een tussenvonnis gewezen waarin is vastgesteld

dat sprake is van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Van der Zee is de bewijsopdracht

gegeven om eventueel door middel van het horen van getuigen het wettelijke vermoeden van

artikel 2:24glid 2 BW te ontzenuwen dat zijn onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oor-

zaak is geweest van het faillissement van zowel schalekamp als Vogel Holding' lnmiddels

heeft een getuigenverhoor plaatsgevonden, waarna beide partijen een akte na enquête heb-

ben genomen. Bij tussenvonnis heeft de rechtbank een comparitie van partijen gelast, welke

op 30 november 2009 heeft plaatsgevonden. Aansluitend is namens Van der Zee op 3 maart

2010 een akte na enquête genomen. Zijdens de curator is op 31 maart 2010 eveneens een

akte na enquête genomen. Door partijen is aansluitend vonnis gevraagd.

Verslaq 35

Bij vonnis van de rechtbank Rotterdam d'd.4 augustus 2010 is de heer Van der Zee

veroordeeld tot betaling van het gehele faillissementstekort van Vogel Holding. Tegen deze

veroordeling is door Van der Zee geen hoger beroep ingesteld en de termijn hiervoor is

inmiddels verstreken. op 12 oktober jl. heeft in het faillissement van vogel Holding de

verificatievergadering plaatsgevonden. De gedurende deze vergadering erkende preferente

schuldenlast is bepaald op € 162,82 en de erkende concurrente schuldenlast op

€.1.442.297,29.

Definitieve vaststelling van het door Van der Zee te betalen bedrag dient conform het vonnis

van de rechtbank Rotterdam middels een schadestaatprocedure te geschieden. De curator

heeft in dat kader de advocaat van Van der Zee benaderd in een poging te komen tot een

minnelijke vaststelling van het faillissementstekort. Een schadestaatprocedure tot vaststelling

van het falllissementstekort wordt door de curator gezien als een nodeloos tijdrovende en

kostbare exercitie met een voorspelbare uitkomst. op het in dit kader gedane voorstel om in
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overleg te treden is door de bestuurder noch door zijn advocaat gereageerd' De curator zal

dan ook op korte termijn de schadestaatprocedure aanhangig maken'

Verslaq 36

De voornoemde schadestaatprocedure is inmiddels afgerond. De door Van der Zee le betalen

schade is door de rechtbank vastgesteld op het boedeltekort. Het (verstek)vonnis is aan Van

der Zee betekend. De curator heeft een deurwaarder opgedragen over te gaan tot executie

van het vonnis. ln dat verband zijn diverse (derden)beslagen gelegd. De opbrengsten daarvan

zijn vooralsnog relatief gering. De curator verwacht dat slechts een beperkt deel van de door

van der zee te betalen schade op zijn vermogen kan worden verhaald.

De curator heeft tegen Van der zee en zijn echtgenote op 22 augustus 2007 tevens een pro-

cedure aanhangig gemaakt bij de Rechtbank Utrecht wegens vermeend paulianeus handelen

ln deze zaak heeft inmiddels een comparitie van partijen plaatsgevonden waarna de zaak op

de parkeerrol is geplaatst in afwachting van de bovengenoemde procedures tegen Van der

Zee.

Verslaq 35

Bijvonnis van de Rechtbank Utrecht d.d. 20 oktober 2010 is de door de curator ingestelde eis

toegewezen en is de gewraakte rechtshandeling vernietigd. Het betreffend actief (de onver-

deelde helft van een vakantiewoning in Friesland) valt daarmee terug in het vermogen van

Van der Zee en is beschikbaar voor verhaal in het kader van de veroordeling door de recht-

bank Rotterdam tot betaling door Van der Zee van het faillissementstekort. Op de woning rust

beslag en het vonnis van de Rechtbank Utrecht is in het kadaster ingeschreven'

Verslaq 36

Van der Zee en zijn echtgenote zijn op 14 januari 2011 in hoger beroep gegaan tegen het

vonnis van de Rechtbank utrecht. Van der zeeen zijn echtgenote hebben hun memorie van

grieven ingediend en de hoger beroep procedure staat thans op de rol van 9 augustus voor

de memorie van antwoord aan de zijde van de curator'

Verslaq 37

Op 6 september 2011 heeft de curator zijn memorie van antwoord bij het Gerechtshof te Am-

sterdam (nevenzittingsplaats: Gerechtshof te Arnhem) genomen' Thans staat de procedure

op de rol van 4 oktob er 2011, op welke roldatum van der Zee en zijn echtgenote zich dienen

uit te laten over het direct wijzen van arrest of het houden van pleidooi. De curator heeft ter

rolle van 20 september 2011 om arrest verzocht.

Verslaq 38

De curator heeft op 23 december 2011 alle aan de boedels Vogel Holding én Scheeps- en

Constructiebedrijf Schalekamp B.V. verschuldigde bedragen bij Van der Zee opgeëist' nadat
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ook in hoger beroep de paulianazaak is gewonnen' Het gaat inmiddels om € 2'559'316'02'

De curator voegt de de gewezen vonnissen en het arrest hierbij als biilage 1'

Verslaq 39

Van der Zee heeft in de afgelopen periode openheid van zaken gegeven omtrent diens wer-

kelijke vermogenspositie en de waarde van het (halve) pand in Friesland' De curator probeert

in het derde kwartaal van dit jaar tot een finale regeling met Van der zee te komen' Lukt dat

niet, dan vangt de curator de executie aan van de onverdeelde helft van het betreffende pand'

Verslaq 40

Zoals in het 39e openbaar verslag aangegeven is de curator met Van der Zee in gesprek ge-

treden over de wijze waarop (gedeeltelijk) kan worden voldaan aan de tegen van der Zee ge-

wezen vonnissen in dit faillissement alsook in het faillissement van schalekamp' Van der zee

heeft aangegeven niet over vermogen te beschikken' De curator heeft een uitgebreid onder-

zoek gedaan naar de vermogenspositie van Van der Zee' Van der Zee heeft daartoe inzage

gegeven in zijn administratie. Uit het onderzoek is gebleken dat eerder door de fiscus aan de

curator verstrekte informatie op grond waarvan de curator aannam dat Van der Zee beschikte

over een omvangrijk vermogen niet overeen stemde met de onderliggende belastingaang¡f-

ten. onderzoek van de curator wijst erop dat het belangrijkste bestanddeel van het vermogen

van Van der Zee de onverdeelde helft in een vakantiewoning in Friesland betreft' De woning

is thans volledig eigendom van de vrouw van Van der Zee. op grond van het arrest van het

Gerechtshof Amsterdam (nevenzittingsplaats Arnhem) van 20 december 2011 is de curator

evenwel gerechtigd zich op de (helft van de) woning te verhalen'

De curator heeft met Van der Zee besproken voor welk bedrag de zaak zou kunnen worden

geschikt. partijen hebben daarbijeen voorwaardelijk en niet-verbindend akkoord op hoofdlij-

nen bereikt waarvan de strekking is dat een bedrag van circa € 250'000 zal worden voldaan

aan de curator. Dit bedrag zal, indien het wordt ontvangen, moeten worden verdeeld tussen

de vennootschappen Vogel Holding en schalekamp. uitgangspunt is dat Van der Zee voor-

noemd bedrag zal financieren. lndien financiering uitblijft, zal in overleg met Van der Zee wor-

den overgegaan tot de verkoop van de woning'

Verslaq 41

De curator heeft regelmatig contact met Van der zee inzake het voldoen van het bedrag van €

250.000. Sindsdien zijn door Van der Zee gesprekken gevoerd met verscheidene financiële

instellingen. lnmiddels zijn verregaande gesprekken gaande met één financiële instelling die

dit bedrag wilfinancieren. De kans is erg groot dat dit op zeer korte termijn zal leiden tot een

afwikkeling van het geschil.

lnmiddels heeft Van der Zee reeds een makelaar geselecteerd' lndien niet binnen één à twee

weken de financieringsdocumentatie geheel rond is, zal de woning via de betreffende make-

laar te koop worden aangeboden.
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Verslaq 42

De woning staat inmiddels te koop. Daartoe is in overleg met Van der zee een makelaar in-

geschakeld.

Verslaq 43

Met Van der Zee is gedurende de verslagperiode meermaals gesproken over de (versnelde)

verkoop van de woning en/of andere wijzen waarop de curator kan worden voldaan'

Verslaq 44

De vraagprijs van de woning is inmiddels meerdere malen fors verlaagd. De curator blijft in

gesprek over alternatieven voor de financiering'

Verslaq 45

De curator zal op korte termijn de woning bij executieveiling laten verkopen'

Verslaq 46

Er is met de bestuurder een schikking getroffen van totaal EI'JR 250-000 voor de boedel van

Schalekamp ats Vogel. Hiervan /s EUR 145'000 in de boedel van Vogel gevloeid'

lll. Financieelverslag

De lijst van ingediende schuldvorderingen en het tussentijds financieel verslag zijn identiek

aan die van verslag nummer 21

Verslaq 35

Een recent tussentijds financieel verslag is bijgevoegd. Uit dit verslag blijkt ook de erkende

schuldenlast.

V erslas 36ß7 I 38 I 39 I 40/41 I 421 43 I 44

De stand van de boedel is negatief. Een financieel verslag is dan ook niet toegevoegd . Er ziin

geen wijzigingen in de schuldenlast ten opzichte van het 35e openbare verslag'

Verslaq 46

Er is een financieel verslag biigestoten waaruit de stand van de boedel bliikt'

lV. Vooruitzichten

De vooruitzichten voor de crediteuren zijn afhankelijk van het resultaat van de bestuurders-

aansprakelijkheidsprocedure tegen de heer Van der Zee waarin de curator een veroordeling

tot betaling van het gehele faillissementstekort vordert. Slechts indien deze procedure resul-

teert in een veroordeling en Van der Zee voldoende verhaal biedt, zal een uitkering aan de

schuldeisers kunnen worden gedaan. op dit moment bedraagt het boedelactief nihil.
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Verslaq 35

De vooruitzichten van de crediteuren zijn thans afhankelijk van de mogelijkheden van verhaal

op de heer Van der Zee. Slechts indien het vonnis succesvol ten uitvoer kan worden gelegd

zal een uitkering aan de schuldeisers kunnen plaatsvinden'

V erslas 36ß7 I 3$l39l 40/41 I 4U431 44 en 45

De curator verwacht dat slechts een beperkt deel van de door Van der Zee le betalen schade

op zijn vermogen kan worden verhaald.

Verslaq 46

De curator heeft de rechter-commrssars verzocht de nog te betalen boedelkosten tot en met

einde faittissement yasf fe stellen. Wanneer deze bekend zijn, is er meer duideliikheid of er al

dan niet een gering actief resteert ter verdeling onder de schuldeisers'
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