OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)
In het faillissement van

: Van Borkulo Verzekeringen B.V.

Faillissementsnummer

: 15/12/333 F.

Verslagnummer

: 13

Datum uitspraak

: 3 juli 2012

Curator

: mr. G.F.H. Velthuizen

Rechter Commissaris

: mr. J.J. Dijk

Activiteiten onderneming

: assurantie tussenpersoon

Omzetgegevens

: 2008 EUR 593.808,2009 EUR 602.564,-

Aantal personeel

: 5

Boedelrekening Kas Bank N.V.

: 0223069442 (productie 1)

Saldo Kas Bank

: € 298.430,76

Verslagperiode

: 13-05-2016 t/m 11-11-2016

Uren verslag

: 505 min. (productie 2)

Uren totaal

: 12025 min.

Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet
van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit
verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit verslag
dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er
kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.
3.

ACTIVA

3.9 Beschrijving
In de boedel vallen de waarden van de assurantie-portefeuilles.

3.10 Verkoopopbrengst
De boedel heeft, na verkregen goedkeuring, een overeenkomst gesloten waarbij
de assurantieportefeuille van curanda is verkocht en overgedragen tegen de
koopsom van € 269.759,-. Zoals beschreven in de vorige verslagen behoort de
(waarde van de) assurantie-portefeuille toe aan de boedel.
De boedel had twee geschillen met derden.
In de eerste plaats het geschil tussen de boedel en de ASR zoals beschreven in de
vorige verslagen. De ASR is door de boedel gedagvaard. Inmiddels heeft de
Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, het (eind)vonnis gewezen in dit
geschil. De Rechtbank heeft de vordering van de boedel afgewezen. Uit
proceseconomische overwegingen heeft de boedel berust in dit vonnis. In het
kader van de afwikkeling van het dossier tussen de boedel en de ASR, heeft de
ASR nog een betaling gedaan aan de boedel van € 3.105,23. De boedel onderzoekt thans of de inhoud van het vonnis van de Rechtbank gevolgen kan hebben
voor de aanspraken van andere verzekeraars in dit faillissement.
Thans resteert nog het geschil tussen de boedel en de ING. De ING stelt, kort
gezegd, dat de opbrengst van de assurantieportefeuille ook zou vallen onder het
pandrecht van de ING. De boedel heeft de aanspraken van de ING uitvoerig
weersproken en stelt dat de opbrengst van de assurantieportefeuille niet valt onder
het algemene pandrecht van de ING.
5.

BANKEN

5.1 Vordering van bank(en)
De ING heeft een vordering ingediend van EUR 159.941,- en stelt dat zij ingevolge
een verkregen pandrecht aanspraak kan maken op genoemd bedrag te vermeerderen met rente. De boedel betwist de aanspraken van de ING.
8.

CREDITEUREN (productie 3)

8.1 Boedelvorderingen
a. salaris en verschotten curator
b. UWV
c. verhuurder

: PM
: EUR 34.002,89
:-

8.2 Preferente vordering van de fiscus : EUR 94.487,8.3 Preferente vordering van het UWV : EUR 45.695,91
8.4 Andere preferente crediteuren

: EUR 3.932,71 en PM (loonvorderingen)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

: 43

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

: EUR 920.389,07
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op het geschil tussen de boedel met de ING kan op dit moment nog geen
uitspraak worden gedaan over de wijze van afwikkeling van het faillissement.
9.

PROCEDURES

9.1
Naam wederpartij(en)
1. ASR Levensverzekering N.V.
2. ASR Schadeverzekering N.V.
3. Amersfoortse Algemene Verzekeringsmaatschappij N.V.
In de verslagen worden de wederpartijen nader aangeduid als de ASR.
9.2
Aard van de procedure (korte samenvatting)
De boedel heeft de ASR gedagvaard tot het betalen van (schade) vergoeding aan
de boedel. Primair voor het bedrag van € 68.487,-, subsidiair voor het bedrag van
€ 27.117,- en meer voor het bedrag van € 8.557,-.
9.3
Stand procedure
De procedure is geëindigd door het (eind)vonnis, waarbij de vordering(en) van de
boedel is (zijn) afgewezen. Tegen dit vonnis is geen rechtsmiddel ingesteld.
10. OVERIGE
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover valt op dit moment nog geen uitspraak te doen. De ING heeft verzocht om
uitstel, omdat zij verwikkeld is in een geschil met een andere curator, waarbij
hetzelfde vraagstuk zou spelen. De boedel heeft de ING een termijn gesteld voor
een beslissing, in die zin dat de ING een besluit dient te nemen of de boedel wel
of niet gedagvaard gaat worden.
10.2 Plan van aanpak
De boedel zal zich in de komende periode richten op:
 De wijze van afwikkeling van het geschil tussen de boedel en de ING.
 Onderzoek aanspraken verzekeraars
 Het overleg met alle belanghebbenden
10.3 Indiening volgend verslag
Over zes maanden.
Zaandam, 11 november 2016

Mr G.F.H. Velthuizen, curator
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