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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Proeverij De Oorsprong BV is onder nummer 08169382 ingeschreven in het 
handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland. De 
Proeverij is bij notariële akte d.d. 15 januari 2008 opgericht. Ze is statutair 
gevestigd te Deventer, terw ijl het feitelijke vestigingsadres luidt 
Spanjaardsdijk 68b, 7433 PX Schalkhaar. De bedrijfsomschrijving luidt: het 
exploiteren van een of meer horecagelegenheden die zich ten doel stelt om 
biologische en/of natuurlijke, dan wel organische voedingsproducten voort te 
brengen, zulks naar de hoogst mogelijke maatstaven van smaak en kwaliteit 
en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn. Enig 
aandeelhouder van de Proeverij is Coöperatief Produktschap De Oorsprong 
U.A., Spanjaardsdijk 68b, 7433 PX Schalkhaar. Coöperatief Produktschap De 
Oorsprong U.A. is bij vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 18 januari 
2011 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. E.A.M. 
Claassen tot curator (faillissementsnummer 11/33 F). Bestuurder van Proeverij 
De Oorsprong BV was tot 13 september 2011 Coöperatief Produktschap De 
Oorsprong U.A. en per deze datum mr. W.B. Bruins. Deze heeft in opdracht van 
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een verzoekschrift eigen 
aangifte tot faillietverklaring van Proeverij De Oorsprong BV ingediend.

Geen opmerkingen.

Aanvullende informatie
Het faillissement van Proeverij De Oorsprong BV hangt nauw samen met het 
faillissement van Coöperatief Produktschap De Oorsprong U.A. Het Coöperatief 
Produktschap is in feite een samenwerkingsverband van een aantal 
ambachtelijke producenten en boerenbedrijven. In een kapschuur met glazen 
pui aan de Spanjaardsdijk 68b te Schalkhaar vervaardigen producenten op 
ambachtelijke w ijze biologische producten. Naast de kapschuur met de w inkels 
is in een apart gebouw het restaurant De Proeverij gevestigd waar de 
producten van het Coöperatief Produktschap worden verwerkt in diverse 
gerechten. Proeverij De Oorsprong BV verhuurt de ruimte aan een exploitant. 
Op di t moment wordt het restaurant geëxploiteerd door de heer G. Ottink.

Geen opmerkingen.
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Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2008 € 0,00 € 826.047,00

2009 € 7.800,00 € 807.968,00

2010 € 31.200,00



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De netto omzet bedroeg in de achtereenvolgende jaren:
2008 € nihil
2009 - 7.800,=
2010 - 31.200,=

Geen opmerkingen.

Het resultaat bedroeg de afgelopen jaren:
2008 € -/- 46.886,=
2009 - -/- 19.467,=
2010 op dit moment nog niet bekend

Geen opmerkingen.

Het balanstotaal bedroeg de afgelopen jaren:
2008 € 826.047,=
2009 - 807.968,=
2010 op dit moment nog niet bekend

Geen opmerkingen.
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0

Toelichting 
In 2008, 2009 en 2010 waren geen werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.
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€ 0,00 14-05-2018 
 5



Verslagperiode

Bestede uren

van 
19-1-2018

t/m 
20-4-2018

14-05-2018 
 5

van 
21-4-2018

t/m 
20-7-2018

20-07-2018 
 6

van 
21-7-2018

t/m 
19-10-2018

31-10-2018 
 7

van 
20-10-2018

t/m 
22-1-2019

22-01-2019 
 8

van 
23-1-2019

t/m 
22-4-2019

23-04-2019 
 9

van 
23-4-2019

t/m 
23-7-2019

27-08-2019 
 10

van 
24-7-2019

t/m 
23-10-2019

25-10-2019 
 11

van 
24-10-2019

t/m 
24-1-2020

29-01-2020
 12



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

5 80 uur 18 min

6 0 uur 16 min

7 1 uur 49 min

8 0 uur 10 min

9 0 uur 12 min

10 0 uur 10 min

11 0 uur 10 min

12 0 uur 10 min

totaal 83 uur 15 min

Over de periode van 19 september tot en met 6 oktober 2011 zijn door de 
curator 11:23 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerker, heeft in deze periode 1:00 uren besteed, 
hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
Over de periode van 7 oktober tot en met 30 november 2011 zijn door de 
curator 22:34 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerker, heeft in deze periode 0:30 uren besteed, 
hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 december 2011 tot en met 29 februari 2012 zijn door de 
curator 15:14 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerker, heeft in deze periode 0:25 uren besteed, 
hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2012 zijn door de curator 6:43 
uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerker, heeft in deze periode 0:10 uren besteed, 
hoofdzakelijk met postverwerking en crediteurenadministratie. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 juni tot en met 30 september 2012 zijn door de curator 
3:01 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2012 zijn door de 
curator 7:09 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerker, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een 
urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2013 zijn door de 
curator 0:59 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. L. Pieters 
heeft in deze periode 0:05 uren besteed. Een urenspecificatie is aan dit 
verslag gehecht.
Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2013 zijn door de curator geen 
tijd aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. L. Pieters heeft in deze 
periode geen tijd besteed.
Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2013 zijn door de curator 
2:15 uren aan het faillissement besteed. Mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerker, heeft in deze periode 0:10 uren besteed. Een 
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1.1 Directie en organisatie

urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2013 zijn door de 
curator 0:45 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. L. Pieters 
heeft in deze periode geen tijd besteed. Een urenspecificatie is aan de 
aanbiedingsbrief bij dit verslag gehecht.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2014 zijn door de curator 
1:12 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. L. Pieters heeft in 
deze periode geen tijd besteed.
Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2014 zijn door de curator 0:10 
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenote mr. L. Pieters heeft in deze 
periode geen tijd besteed.
Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2014 zijn door de curator 
0:15 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2014 zijn door de 
curator 0:30 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2015 zijn door de curator 
0:10 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2015 zijn door de curator 0:12 
uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2015 zijn door de curator 
0:10 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2015 zijn door de 
curator 0:33 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2016 zijn door de curator 
0:18 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2016 zijn door de curator 0:22 
uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2016 zijn door de curator 
0:32 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2016 zijn door de 
curator 0:08 uren aan het faillissement besteed.
Over de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2017 zijn door de curator 
1:06 uren aan het faillissement besteed.
17-07-2017: Over de periode van 1 april tot en met 30 juni 2017 zijn door de 
curator 0:35 uren aan het faillissement besteed.
18-10-2017: Over de periode van 1 juli tot en met 30 september 2017 zijn 
door de curator 0:31 uren aan het faillissement besteed
18-01-2018: Over de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2017 zijn 
door de curator 0:51 uren aan het faillissement besteed.
20-04-2018: Over de periode van 1 januari tot en met 30 maart 2018 zijn door 
de curator geen uren aan het faillissement besteed.

0 uren besteed 27-08-2019 
 10

1. Inventarisatie

Bestuurder van Proeverij De Oorsptong BV was Coöperatief Produktschap De 
Oorsprong U.A. en voor deze de heren B.D. de Jong en J.J. Boertjens, 
gezamenlijk bevoegd. Op 13 september 2011 heeft de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders Coöperatief Produktschap De Oorsprong U.A. als 
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1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

bestuurder ontslagen en mr. W.B. Bruins, advocaat te Zwolle, tot bestuurder 
aangesteld.

Geen opmerkingen.

Op faillissementsdatum waren twee gerechtelijke procedures aanhangig.

a. Een procedure tussen Proeverij De Oorsprong BV en de heer G. Ottink bij de 
rechtbank Zwolle-Lelystad, sector kanton, locatie Deventer. De procedure 
wordt in conventie en reconventie gevoerd en heeft tot onderwerp de 
huurrelatie tussen de BV en uitbater Ottink. Proeverij De Oorsprong BV vordert 
ontbinding van de huurovereenkomst wegens wanbetaling met ontruiming en 
betaling van de achterstallige huurpenningen. In reconventie vordert Ottink 
schadevergoeding vanwege ernstige bouwkundige gebreken aan het 
huurobject waardoor onder andere de bovenverdieping niet gebruikt mag 
worden van de gemeente.

De rechtbank heeft beslist dat Ottink de reconventionele vordering ter 
verificatie moet indienen. Over de conventionele vordering wordt 
voortgeprocedeerd.

Deze situatie is niet gew ijzigd.

Het wachten is op het vonnis van de rechtbank.

Ongewijzigd.

Bij arrest d.d. 27 januari 2015 heeft het gerechtshof Ottink veroordeeld tot 
betaling van € 57.361,60 met rente en kosten aan de boedel vermeerderd met 
de proceskosten. De curator is bezig met incassomaatregelen.

Ongewijzigd.

b. Een procedure tussen Proeverij De Oorsprong BV en Coöperatief 
Produktschap De Oorsprong U.A. tegen de voormalige uitbater Van Grunsven. 
Van Grunsven vordert in die procedure schadevergoeding wegens 
wanprestatie. Daarnaast is nakoming van de huurovereenkomst gevorderd.

Deze procedure is geschorst.

Geen opmerkingen.
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De curator is nog doende zich een beeld te vormen van de afgesloten 
verzekeringen.

Er zijn geen lopende verzekeringsovereenkomsten (meer). Er is geen 
premierestitutie te verwachten.

Geen opmerkingen.
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1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Het bedrijfspand van Proeverij De Oorsprong BV aan de Spanjaardsdijk 68b te 
Schalkhaar (het restaurant) wordt door de Proeverij verhuurd aan de heer G. 
Ottink. Over deze huurovereenkomst wordt momenteel geprocedeerd. 
Daarnaast claimt de voormalige huurder Van Grunsven dat zijn 
huurovereenkomst met de Proeverij niet op rechtsgeldige w ijze is beëindigd. 
Hij wenst terug te keren als huurder.

De procedure tegen Ottink wordt voortgezet. De zaak staat eind december 
2011 voor vonnis.

De zaak staat momenteel voor vonnis.

Ongewijzigd.
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De besloten vennootschap Proeverij De Oorsprong BV is in financiële 
problemen geraakt ten gevolge van onder andere het faillissement van 
Coöperatief ProduktschapDe Oorsprong U.A. d.d. 18 januari 2011. Daarnaast 
zijn ernstige meningsverschillen ontstaan met de huurders Van Grunsven en 
Ottink over het bedrijfspand. Dientengevolge zijn ernstige liquiditeitsproblemen 
ontstaan. Over 2008 en 2009 zijn negatieve bedrijfsresultaten geboekt. De 
verwachting is dat ook in 2011 een aanzienlijk verlies zal worden geleden. Om 
voormelde redenen heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
besloten dat de vennootschap zelf haar faillissement zal aanvragen en heeft 
de nieuwe bestuurder daartoe opdracht gegeven.

Geen opmerkingen.
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2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
0

Toelichting 
Op faillissementsdatum waren geen werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.
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Personeelsleden 
0

Toelichting 
In de periode van één jaar voorafgaande aan het faillissement waren geen 
werknemers in dienst.

Geen opmerkingen.
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3. Activa



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

Bij notariële akte van notaris J.H. Brummelhuis te Deventer d.d. 1 februari 2008 
heeft Coöperatief Produktschap De Oorsprong U.A. aan Proeverij De Oorsprong 
BV verkocht en geleverd, gelijk de vennootschap heeft gekocht en ontvangen 
een recht van erfpacht en een recht van opstal op een perceel grond met 
daarop een opstal gelegen nabij de Spanjaardsdijk te Schalkhaar voor de 
somma van € 600.000,=. De helft van de koopsom (€ 300.000,=) is door de 
vennootschap betaald. Het restant ad € 300.000,= is omgezet in een 
geldlening en is achtergesteld ten opzichte van de verplichtingen welke de 
vennootschap heeft jegens haar hypothecaire financier, Deutsche Bank 
Nederland. De hypothecaire geldlening van deze bank bedraagt circa € 
540.000,=. De opstal betreft het restaurant Proeverij De Oorsprong. 

Het recht van erfpacht en opstal is, tezamen met dezelfde rechten van 
Coöperatief Produktschap De Oorsprong U.A. aan een derde verkocht en in 
eigendom overgedragen. Het geheel heeft € 252.000,= opgebracht en is aan 
de hypotheekhouder afgedragen.

Geen opmerkingen.
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Blijkens de laatste (concept) jaarrekening beschikt de vennootschap niet over 
bedrijfsmiddelen. De curator is nog doende zich aan de hand van de 
administratie een beeld te vormen. De inventaris in het bedrijfspand zou 
toebehoren aan de huurder.

De curator is nog bezig met onderzoek.

Op faillissementsdatum waren geen bedrijfsmiddelen meer aanwezig.

Geen opmerkingen.

Verkoopopbrengst: Vooralsnog niet van toepassing.
Niet van toepassing.

Boedelbijdrage: Niet van toepassing.
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Niet van toepassing. 14-05-2018 
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Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Op faillissementsdatum beschikte Proeverij De Oorsprong BV niet over 
voorraden of onderhanden werk.

Geen opmerkingen.

Verkoopopbrengst: Niet van toepassing.

Boedelbijdrage: Niet van toepassing.
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Tot dusverre heeft de curator nog geen andere activa aangetroffen. De curator 
is doende nader onderzoek te verrichten.

Geen opmerkingen.

Verkoopopbrengst: Vooralsnog niet van toepassing.

14-05-2018 
 5



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

In feite heeft Proeverij De Oorspong BV één debiteur, te weten de huurder van 
het bedrijfspand. De maandelijkse huur bedraagt € 2.600,=, te vermeerderen 
met BTW. De huurpenningen zijn sedert begin 2010 niet meer betaald. Zoals 
hiervoren aangegeven wordt over deze kwestie tussen Proeverij De 
Oorsprong BV en huurder Ottink momenteel geprocedeerd.

De zaak staat eind december 2011 voor vonnis.

Het vonnis zal binnenkort worden gewezen.

Ongewijzigd.

Er is nog geen vonnis gewezen.

Ongewijzigd.

Boedelbijdrage: Niet van toepassing

14-05-2018 
 5

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Vordering Deutsche Bank
Deutsche Bank Nederland NV is de huisbankier van Proeverij De Oorsprong BV. 
Tot dusverre heeft de curator nog geen precieze opgaven van de bank per 
faillissementsdatum ontvangen, maar naar schatting bedraagt de vordering € 
500.000,=.

Ongewijzigd.

De Deutsche Bank heeft na de tegeldemaking van het opstalrecht een 
vordering aangemeld
van € 498.140,=.

Geen opmerkingen.
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5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Proeverij De Oorsprong BV heeft aan Deutsche Bank Nederland een 
hypotheekrecht verleend op de opstal aan de Spanjaardsdijk 68b te 
Schalkhaar. Deutsche Bank Nederland heeft de kredietovereenkomst met 
Proeverij De Oorsprong BV na het faillissement van Coöperatief Produktschap 
De Oorsprong U.A. opgezegd.

Geen opmerkingen.

Zoals vermeld onder punt 3 is het recht van erfpacht en opstal aan een derde 
in eigendom overgedragen.

Geen opmerkingen.
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Zie hiervoor onder 'Beschrijving zekerheden'. 14-05-2018 
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Tot dusverre zijn bij de curator nog geen beroepen op eigendomsvoorbehoud 
binnengekomen.

Geen opmerkingen.
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Niet van toepassing. 14-05-2018 
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Niet van toepassing. 14-05-2018 
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€ 7.500,00

Toelichting 
De curator is hierover in gesprek met Deutsche Bank Nederland NV.

De boedelbijdrage voor de overdracht van het erfpacht en opstalrecht van 
zowel de Coöperatie als de Proeverij is in totaal vastgesteld op € 7.500,=. 

De boedelbijdrage is op de faillissementsrekening van Coöperatief 
Produktschap De Oorsprong UA ontvangen.

Geen opmerkingen.
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6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De exploitatie van Proeverij De Oorsprong BV bestaat in feite uit uitsluitend het 
verhuren van haar bedrijfspand. De curaotr onderzoekt de mogelijkheden om 
tot een beëindiging van de huurovereenkomst te komen. Voorts is van belang 
dat Proeverij De Oorsprong BV en huurder Ottink over deze kwestie 
procederen. Ten gevolge van het faillissement zal de procedure voorlopig 
worden geschorst.

De zaak staat eind december 2011 voor vonnis.

Het vonnis zal binnenkort worden gewezen.

Ongewijzigd.

18-10-2017: Geen opmerkingen.
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Voorshands niet van toepassing.

Geen opmerkingen.
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Doorstarten onderneming

In overleg met Deutsche Bank Nederland NV voert de curator momenteel 
overleg met diverse partijen over de verkoop en overdracht van de opstallen 
van Coöperatief Produktschap De Oorsprong U.A. en Proeverij De Oorsprong 
BV. De situatie is complex en met betrekking tot de overeenkomst van erfpacht 
en opstal dient ook overleg gevoerd te worden met de gemeente Deventer.

Het recht van erfpacht en opstal is aan een derde verkocht en in eigendom 
overgedragen. Zie 3.4 van dit verslag.

Geen opmerkingen.
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Op dit moment nog niet van toepassing.

Geen opmerkingen.
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6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Toelichting 
Zie hiervoren onder 'Doorstart: Beschrijving'.
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Toelichting 
Vooralsnog geen opmerkingen.
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7. Rechtmatigheid

De curator heeft aan de voormalige bestuurders van Proeverij De Oorsprong 
BV verzocht hem in het bezit te stellen van de volledige administratie van de 
vennootschap. Zodra de administratie in het bezit is van de curator zal een 
onderzoek plaatsvinden. 

De curator is bezig met een onderzoek van de administratie.

Het onderzoek van de administratie duurt nog voort.

Ongewijzigd.

Het onderzoek van de administratie is nog niet afgerond.

Zie 'Onbehoorlijk bestuur'.
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In de komende verslagperiode zal de curator nagaan of de achtereenvolgende 
jaarrekeningen telkens tijdig zijn gedeponeerd.

Dit onderzoek loopt nog.

Ongewijzigd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator beschikt uitsluitend over de concept jaarrekeningen 2008 en 2009. 
Daarin is het volgende bepaald: “mededeling omtrent het ontbreken van een 
accountantsverklaring. 

Op grond van art. 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van 
de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond 
daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve 
ontbreekt een accountantsverklaring.”

Geen opmerkingen.

14-05-2018 
 5

De curator is nog doende na te gaan of aan de stortingsverplichting is voldaan.

Is nog in onderzoek.

Het onderzoek duurt nog voort.

Ongewijzigd.

14-05-2018 
 5

Toelichting 
De curator is nog met onderzoek bezig en kan op dit moment over dit 
onderwerp geen mededelingen doen.

Het onderzoek loopt nog.

Ongewijzigd.

Het onderzoek duurt nog voort.

Na uitgebreid onderzoek is de curator tot de conclusie gekomen dat sprake is 
van bestuurdersaansprakelijkheid in de zin van art. 2:248 BW. Een minnelijke 
regeling kan niet bereikt worden. Er is inmiddels gedagvaard. De zaak zal 
binnenkort bij de rechtbank worden aangebracht.

Er is gedagvaard tegen de zitting van 31 januari 2013. Aan de raadsman van 
gedaagde is een aanhouding verleend tot medio april 2013 voor conclusie van 
antwoord.

Inmiddels is van antwoord geconcludeerd. Aan de curator is een aanhouding 
verleend voor repliek.

De curator heeft op 28 augustus 2013 gerepliceerd. De zaak staat op de rol 
van 3 oktober 2013 voor dupliek.

Op 20 november 2013 is gedupliceerd. De zaak staat op de rol van 15 januari 
2014 voor uitlating producties.

De zaak staat op de rol van 23 april 2014 voor vonnis.

Bij vonnis d.d. 23 april 2014 heeft de rechtbank voor recht verklaard dat 
bestuurder De Jong aansprakelijk is voor het faillissementstekort ex art. 2:248 

14-05-2018 
 5



BW, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Voorts is De Jong 
in de proceskosten veroordeeld.

Op 18 juli 2014 heeft De Jong hoger beroep ingesteld. De zaak dient voor het 
eerst op de zitting van 14 oktober 2014.

Aan De Jong is een aanhouding verleend voor het voeren van 
schikkingsonderhandelingen. De raadsman van De Jong heeft aangekondigd 
één dezer dagen een schikkingsvoorstel te zullen doen.

De schikkingsonderhandelingen hebben niet tot resultaat geleid. Er zal verder 
geprocedeerd worden. De zaak staat voor memorie van grieven.

Gebleken is dat het appelexploot bij het gerechtshof te Arnhem in plaats van 
te Leeuwarden is aangebracht. De zaak is verwezen naar het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden. De Jong dient de curator per 
exploot op te roepen.

Aan de raadsman van De Jong is een peremptoir uitstel voor memorie van 
grieven verleend tot 20 oktober 2015.

De raadsman van De Jong heeft zich teruggetrokken. Eind december 2015 
heeft zich een nieuwe advocaat voor De Jong gesteld. Inmiddels is wederom 
een peremptoir uitstel voor memorie van grieven aangezegd.

De nieuwe raadsman van De Jong heeft inmiddels de memorie van grieven 
ingediend. De zaak staat voor memorie van antwoord.

De memorie van antwoord is ingediend. De zaak staat voor arrest.

Ongewijzigd.

Het wachten is op het arrest van het gerechtshof.

Ongewijzigd.

17-07-2017: Ongewijzigd.

18-10-2017: Ongewijzigd.

18-01-2018: Op 21 november 2017 heeft het Gerechtshof arrest gewezen. Een 
afschrift wordt bijgevoegd. Het vonnis van de rechtbank is bekrachtigd. De 
Jong is in de proceskosten veroordeeld. De curator onderzoekt thans de 
mogelijkheden om tot invordering van het faillissementstekort te komen.

20-04-2018: De curator is doende om tot invordering van het 
faillissementstekort te komen.

Ja

Toelichting 
De curator is doende nader verhaalsonderzoek uit te (laten) voeren. 
Daarnaast is aan De Jong verzocht zijn financiële positie aan de hand van 
justificatoire bescheiden aan te tonen. De eerste stukken zijn inmiddels 
ontvangen.

20-07-2018 
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Het arrest van het Gerechtshof is onherroepelijk. De curator heeft conservatoir 
derdenbeslag onder de SVB en het ABP terzake een tweetal aan De Jong 
toekomende uitkeringen. Daarnaast is de dagvaarding voor de 
schadestaatprocedure aan De Jong uitgebracht. Er is gedagvaard tegen 31 
oktober 2018.

31-10-2018 
 7

Toelichting 
De zaak is aanhangig bij de rechtbank Overijssel. Aan de raadsman van De 
Jong is een aanhouding verleend voor conclusie van antwoord tot 20 februari 
2019.

22-01-2019 
 8

Toelichting 
Aan de wederpartij is akte niet-dienen verleend. De zaak staat voor vonnis.

23-04-2019 
 9

Toelichting 
Bij vonnis d.d. 8 mei 2019 is de bestuurder van De Oorsprong BV veroordeeld 
tot betaling van ruim 2.6 miljoen euro aan de faillissementsboedel. Een 
afschrift van het vonnis wordt bijgevoegd. In het kader van de executie van 
het vonnis ligt er beslag op de AOW-uitkering van de bestuurder en op diens 
ABP-uitkering. Op grond van artikel 475e Rv is de beslagvrije voet niet 
toegepast. De bestuurder woont in het buitenland en heeft in kort geding 
toepassing van de beslagvrije voet gevorderd. Bij vonnis d.d. 6 juni 2019 is die 
vordering afgewezen. Een afschrift van het vonnis wordt tevens bijgevoegd. 
De executie wordt voortgezet.

27-08-2019 
 10

Toelichting 
De deurwaarder is bezig met de executie van het vonnis onder het ABP en de 
SVB. De SVB heeft de deurwaarder bericht dat zij de zaak in onderzoek heeft 
en verwacht op korte termijn tot uitkering te kunnen overgaan.

25-10-2019 
 11

Toelichting 
In het kader van de beslaglegging heeft de deurwaarder € 17.550,= 
ontvangen en overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

29-01-2020
 12

Toelichting 
De curator is op dit moment nog met onderzoek bezig en kan vooralsnog over 
dit onderwerp geen mededelingen doen.

Het onderzoek loopt nog.

Ongewijzigd.

Het onderzoek duurt nog voort.

Zie 'Onbehoorlijk bestuur'.

14-05-2018 
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
Voor zover thans te overzien worden de boedelvorderingen gevormd door 
salaris en verschotten curator.

Geen opmerkingen.

14-05-2018 
 5

€ 20.131,00

Toelichting 
Tot dusverre is van de belastingdienst nog geen totaalopgave ontvangen. Te 
verwachten is dat er nog aanslagen zullen volgen ter zake achterstallige 
omzetbelasting, alsmede de vordering ex art. 29 lid 2 Wet OB. De curator schat 
de belastingschuld op circa € 15.000,=.

De fiscus heeft tot dusverre € 11.433,= aangemeld.

De fiscus heeft haar vordering verhoogd tot € 16.494,=.

Ongewijzigd.

De fiscus heeft haar vordering verhoogd tot € 20.131,=.

Geen opmerkingen.

14-05-2018 
 5

Toelichting 
Dit is niet van toepassing aangezien geen personeelsleden in dienst waren.

Geen opmerkingen.

14-05-2018 
 5



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 461,99

Toelichting 
Op dit moment zijn geen andere preferente schuldeisers bekend.

Geen opmerkingen.

Eén crediteur heeft een beroep op preferentie gedaan. De vordering beloopt € 
461,99.

Geen opmerkingen.

14-05-2018 
 5

15

Toelichting 
Een voorlopige crediteurenlijst is aangehecht.

Een bijgewerkte crediteurenlijst is aangehecht.

Een bijgewerkte crediteurenlijst is aangehecht.

Geen opmerkingen.

14-05-2018 
 5

€ 529.009,32

Toelichting 
Een voorlopige crediteurenlijst is aangehecht. De concurrente schuldeisers 
hebben circa € 522.535,87 te vorderen.

Ongewijzigd.

Uit de bijgewerkte lijst blijkt dat de concurrente schuldeisers € 526.343,72 te 
vorderen hebben.

Ongewijzigd.

Uit de bijgewerkte lijst blijkt dat de concurrente schuldeisers € 529.009,32 te 
vorderen hebben.

Ongewijzigd.

14-05-2018 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

Op dit moment bestaan nog te veel onduidelijkheden. Over de afw ikkeling 
kunnen nog geen mededelingen worden gedaan.

Geen opmerkingen.

Op dit moment bestaat nog geen duidelijkheid over de afw ikkeling.

Ongewijzigd.

14-05-2018 
 5

Bestuurder De Jong is door het Gerechtshof ex art. 2:248 BW veroordeeld tot 
betaling van het boedeltekort. Dat arrest is thans onherroepelijk. Zodra de 
executie van het arrest is afgewikkeld kan het faillissement worden beëindigd.

20-07-2018 
 6

Zie hiervoor onder 7.5. 31-10-2018 
 7

9. Procedures

10. Overig

De curator heeft in casu niet een specifiek plan van aanpak. De nog af te 
w ikkelen punten vergen dat ook niet.

Geen opmerkingen.

14-05-2018 
 5

Na afronding van de schadestaatprocedure zal het faillissement nog een tijd 
open gehouden moeten worden ter incasso van de beslagen uitkeringen.

31-10-2018 
 7

Ongewijzigd. 22-01-2019 
 8

De schadestaatprocedure is met het vonnis d.d. 8 mei 2019 afgerond. De 27-08-2019 



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

curator is in samenwerking met de deurwaarder bezig met de executie.  10

Zie hiervoor onder 7.5. 25-10-2019 
 11

Op dit moment is nog geen afw ikkelingstermijn te noemen. Een en ander is 
met name afhankelijk van de al dan niet voortvarende afw ikkeling van de 
opstallen.

Op dit moment is vanwege de diverse onderzoeken nog geen termijn te 
noemen.

Ongewijzigd.

Zodra de onder 7.5 genoemde procedure is afgerond kan het faillissement 
worden afgewikkeld.

Ongewijzigd.

Vanwege de komende procedure in hoger beroep (vergelijk 7.5 van dit verslag) 
zal het komende één à anderhalf jaar geen afw ikkeling van het faillissement 
kunnen plaatsvinden.

Ongewijzigd.

Zodra de procedure in hoger beroep is afgewikkeld kan het faillissement 
beëindigd worden.

17-07-2017: Ongewijzigd.
18-10-2017: Ongewijzigd. Het wachten is op het arrest van het Gerechtshof.
18-01-2018: Het Gerechtshof heeft op 21 november 2017 arrest gewezen. Zie 
punt 7.5 van dit
verslag.
20-04-2018: Ongewijzigd.

14-05-2018 
 5

Zie bij 7. Verwachte w ijze van afw ikkeling. 20-07-2018 
 6

Zie hiervoor onder 10.1. 31-10-2018 
 7

Zie hiervoor onder 10.1. 27-08-2019 
 10

Zie hiervoor onder 7.5. 25-10-2019 
 11

29-4-2020 29-01-2020
 12



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen
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