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Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting “De Wieden” leer- en 
werkcentrum voor Arbeidsparticipatie en Re-integratie. De stichting is onder 
nummer 08182711 ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Zwolle. De stichting is bij notariële akte d.d. 14 
oktober 2008 opgericht. Blijkens de statuten heeft de stichting ten doel:
a) de ontw ikkeling en uitvoering van activiteiten gericht op educatieve, sociaal 
culturele, levensbeschouwelijke, welzijnsgerichte persoonlijke ontw ikkeling, 
zorg, opvang, scholing, arbeid en re-integratie van kinderen, jongeren, jong 
volwassenen en andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
hun netwerk; 
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft twee bestuurders, de heer F. Ziengs, 
voorzitter/penningmeester, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders en 
mevrouw M.H.M. Westrup-Veltink, secretaris, gezamenlijk bevoegd met andere 
bestuurders. Voorts heeft de stichting twee commissarissen, te weten de heer 
W. de Vries, lid van de Raad van Toezicht, en de heer H. Kuipers, lid van de 
Raad van Toezicht. In verband met haar voormelde doelstelling heeft de 
stichting enige tijd een ambachtelijke bakkerij en dorpsw inkel geëxploiteerd in 
het perceel Veneweg 103 te Wanneperveen.

Geen opmerkingen.
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Over 2008 is een bescheiden administratie bijgehouden. De omzet over dat 
boekjaar kan daaruit niet worden afgeleid. Over 2009 heeft de stichting geen 
administratie gevoerd.

Geen opmerkingen.
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1

Toelichting 
In 2008 en 2009 was gemiddeld 1 werknemer in dienst.

Geen opmerkingen.
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Boedelsaldo

Verslagperiode

€ 25.959,73 23-05-2018 
 8

€ 20.075,73 06-09-2018 
 9

€ 26.678,35 22-02-2019 
 11

€ 33.081,20 22-05-2019 
 12

€ 87.920,26 27-08-2019 
 13

€ 87.925,85 22-11-2019 
 14

€ 87.929,56 04-03-2020 
 15

€ 87.930,26 27-05-2020 
 16

€ 87.931,00 01-09-2020
 17

van 
17-2-2018

t/m 
22-5-2018

23-05-2018 
 8

van 
23-5-2018

t/m 
23-8-2018

06-09-2018 
 9

van 
24-8-2018

t/m 
23-11-2018

23-11-2018 
 10

van 
24-11-2018

t/m 
22-2-2019

22-02-2019 
 11

van 
23-2-2019

22-05-2019 
 12



Bestede uren

Toelichting bestede uren

t/m 
22-5-2019

van 
23-5-2019

t/m 
22-8-2019

27-08-2019 
 13

van 
23-8-2019

t/m 
22-11-2019

22-11-2019 
 14

van 
23-11-2019

t/m 
22-2-2020

04-03-2020 
 15

van 
23-2-2020

t/m 
26-5-2020

27-05-2020 
 16

van 
27-5-2020

t/m 
27-8-2020

01-09-2020
 17

Verslagperiode Bestede uren

8 410 uur 46 min

9 5 uur 5 min

10 7 uur 28 min

11 3 uur 31 min

12 2 uur 9 min

13 3 uur 37 min

14 0 uur 52 min

15 5 uur 30 min

16 1 uur 48 min

17 8 uur 36 min

totaal 449 uur 22 min



In de periode van 21 juli tot en met 19 augustus 2009 zijn door de curator 
22,28 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 
in deze periode 7,13 uren besteed en mijn insolventiemedewerker, mevrouw 
M. Poppinga, heeft in deze periode 40 minuten besteed, voornamelijk met 
crediteurenregistratie en postverwerking. Een urenspecificatie is aan dit 
verslag gehecht.
In de periode van 20 augustus tot en met 27 december 2009 zijn door de 
curator 17:41 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. 
Bruins heeft in deze periode 26:18 uren besteed en mijn 
insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 40 
minuten besteed, voornamelijk met crediteurenregistratie en postverwerking. 
Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
In de periode van 28 december 2009 tot en met 28 februari 2010 zijn door de 
curator 4:22 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. 
Bruins heeft in deze periode 0:10 uren besteed en mijn 
insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd 
besteed. Een urenspecificatie is aan dit verslag gehecht.
In de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2010 zijn door de curator 4:23 
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in 
deze periode 9:04 uren besteed en mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. 
Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een urenspecificatie zal bij 
het volgende verslag worden gevoegd.
In de periode van 1 juli tot en met 15 november 2010 zijn door de curator 
22:37 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 
in deze periode 16:11 uren besteed en mijn insolventiemedewerker, mevrouw 
M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een urenspecificatie zal 
bij het volgende verslag worden gevoegd.
In de periode van 16 november 2010 tot en met 31 januari 2011 zijn door de 
curator 1:33 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. 
Bruins heeft in deze periode geen tijd besteed en mijn insolventiemedewerker, 
mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. Een 
urenspecificatie is aangehecht.
In de periode van 1 februari tot en met 30 april 2011 zijn door de curator 
13:00 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 
in deze periode 0:16 uren besteed en mijn insolventiemedewerkster, mevrouw 
M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed.. Een urenspecificatie is 
aangehecht.
In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2011 zijn door de curator 1:35 aan 
het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode 
geen uren besteed, evenals mijn insolventiemedewerkster, mevrouw M. 
Poppinga. Een urenspecificatie is aangehecht.
In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2011 zijn door de curator 
0:59 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 
in deze periode geen tijd besteed, evenals mevrouw M. Poppinga, 
insolventiemedewerkster. Over deze periode is een urenspecificatie aan dit 
verslag gehecht.
In de periode van 1 november 2011 tot en met 31 januari 2012 zijn door de 
curator 5:20 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. 
Bruins heeft in deze periode 0:16 uren besteed en mijn 
insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 0:20 
uren besteed. Over deze periode is een urenspecificatie aan dit verslag 
gehecht.
In de periode van 1 februari tot en met 30 april 2012 zijn door de curator 6:28 
uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in 
deze periode geen tijd besteed en mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. 
Poppinga, heeft in deze periode 0:20 uren besteed. Over deze periode is een 
urenspecificatie aan dit verslag gehecht.
In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2012 zijn door de curator 1:57 uren 
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aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze 
periode geen tijd besteed en mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. 
Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. Over deze periode is een 
urenspecificatie aan dit verslag gehecht.
In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2012 zijn door de curator 
2:05 uren aan het faillissement besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft 
in deze periode geen tijd besteed en mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. 
Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. Over deze periode is een 
urenspecificatie aan dit verslag gehecht.
In de periode van 1 december 2012 tot en met 24 februari 2013 zijn door de 
curator 33:45 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins 
heeft in deze periode geen tijd besteed en mijn insolventiemedewerker, 
mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed. Over deze 
periode is een urenspecificatie aan dit verslag gehecht.
In de periode van 25 februari tot en met 23 mei 2013 zijn door de curator 4:36 
uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze 
periode 0:30 uren aan het faillissement besteed. Over deze periode is een 
urenspecificatie aan dit verslag gehecht. 
In de periode van 24 mei tot en met 31 juli 2013 zijn door de curator 11:20 
uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze 
periode 10:25 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is aan 
de aanbiedingsbrief bij dit verslag gehecht.
In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2013 zijn door de curator 
9:08 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in 
deze periode 7:40 uren aan het faillissement besteed. Een urenspecificatie is 
aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag gehecht.
In de periode van 1 november 2013 tot en met 31 januari 2014 zijn door de 
curator 5:11 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins 
heeft in deze periode 0:12 uren aan het faillissement besteed. Een 
urenspecificatie is aan de aanbiedingsbrief bij dit verslag gehecht.
In de periode van 1 februari tot en met 30 april 2014 zijn door de curator 
10:03 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in 
deze periode 0:12 uren aan het faillissement besteed.
In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2014 zijn door de curator 3:29 uren 
aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode 
geen tijd aan het faillissement besteed. Mijn insolventiemedewerker, mevrouw 
M. Poppinga, heeft in deze periode 0:10 uren besteed.
In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2014 zijn door de curator 
16:20 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in 
deze periode 0:40 uren aan het faillissement besteed. Mijn 
insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 0:10 
uren besteed.
In de periode van 1 november 2014 tot en met 31 januari 2015 zijn door de 
curator 11:23 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins 
heeft in deze periode geen tijd aan het faillissement besteed. Mijn 
insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd 
besteed.
In de periode van 1 februari tot en met 30 april 2015 zijn door de curator 1:14 
uren aan het dossier besteed. Mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. 
Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed.
In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2015 zijn door de curator 0:25 uren 
aan het dossier besteed. Mijn insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, 
heeft in deze periode geen tijd besteed.
In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2015 zijn door de curator 
13:53 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in 
deze periode 0:22 uren aan het faillissement besteed. Mijn 
insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 0:10 
uren besteed.



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

In de periode van 1 november 2015 tot en met 31 januari 2016 zijn door de 
curator 11:56 uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins 
heeft in deze periode 0:30 uren aan het faillissement besteed. Mijn 
insolventiemedewerker, mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode 0:06 
uren besteed.
In de periode van 1 februari tot en met 30 april 2016 zijn door de curator 6:51 
uren aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze 
periode 5:29 uren aan het faillissement besteed. Mijn insolventiemedewerker, 
mevrouw M. Poppinga, heeft in deze periode geen tijd besteed.
In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2016 zijn door de curator 6:52 uren 
aan het dossier besteed. Kantoorgenoot mr. W.B. Bruins heeft in deze periode 
0:10 uren aan het faillissement besteed.
In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2016 zijn door de curator 
5:18 uren aan het dossier besteed.
In de periode van 1 november 2016 tot en met 31 januari 2017 zijn door de 
curator 5:25 uren aan het dossier besteed.
17-5-2017: In de periode van 1 februari tot en met 30 april 2017 zijn door de 
curator 4:14 uren aan het dossier besteed.
08-08-2017: In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2017 zijn door de 
curator 6:24 uren aan het dossier besteed.
17-11-2017: In de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober 2017 zijn 
door de curator 1:31 uren aan het dossier besteed.
16-02-2018: In de periode van 1 november 2017 tot en met 31 januari 2018 
zijn door de curator 1:23 uren aan het dossier besteed.
23-5-2018: In de periode van 1 februari tot en met 30 april 2018 zijn door de 
curator 1:53 uren aan het dossier besteed.

1. Inventarisatie

Op faillissementsdatum waren geen gerechtelijke procedures aanhangig 
waarbij de stichting betrokken is.

Geen opmerkingen.
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De curator is nog doende na te gaan of de stichting verzekeringen heeft 
afgesloten en, zo ja, welke. De komende verslagperiode zal de curator een en 
ander verder onderzoeken en in het volgende verslag nader rapporteren.

Er zijn geen verzekeringsovereenkomsten aangetroffen.

Geen opmerkingen.
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1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

De stichting is met de stichting Wetland Wonen Groep uit Vollenhove een 
huurovereenkomst w inkelruimte aangegaan met betrekking tot het perceel 
Veneweg 103 te Wanneperveen. De huurovereenkomst zou op 1 januari 2009 
ingaan voor de duur van 10 jaren, doch omdat de stichting Wetland Wonen 
Groep nog in afwachting was van een bouwvergunning en 
verbouwingswerkzaamheden hebben partijen in onderling overleg de 
ingangsdatum van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd opgeschoven. 
Op 3 november 2008 zijn partijen een zogenaamde gebruiksovereenkomst 
aangegaan met betrekking tot het perceel Veneweg 103 te Wanneperveen. 
Vanaf 6 oktober 2008 is in dat perceel een verkooppunt voor levensmiddelen 
gevestigd en vanaf 24 november 2008 tevens een steunpunt van TNT Post.

In het kader van deze gebruiksovereenkomst was de stichting geen 
vergoeding verschuldigd.
De curator heeft de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang 
opgezegd, terw ijl de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden is 
beëindigd.

Geen opmerkingen.
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1.5 Oorzaak faillissement

De curator is nog volop bezig met het onderzoek naar de oorzaken van het 
faillissement. Per de datum van dit verslag is hij tot de navolgende voorlopige 
bevindingen gekomen.

De stichting is op 14 oktober 2008 opgericht. Op 11 november 2008 heeft de 
stichting een uitgebreid bedrijfsplan met bijbehorende investerings-, 
exploitatie- en financieringsbegroting opgesteld. Voor de eerste activiteit, de 
dorpsw inkel annex bakkerij, is een investering, inclusief voorraden, begroot 
van € 275.000,=. Het was de bedoeling dat dit bedrag via bancaire leningen 
gefinancierd zou worden. Ondanks dat nimmer enige financiering tot stand is 
gekomen is de dorpsw inkel in oktober 2008 ingericht met inventarisgoederen 
en voorraden en is de exploitatie gestart. Behalve de gerealiseerde omzet 
waren geen middelen aanwezig om de schuldeisers te voldoen. Het 
liquiditeitsprobleem werd opgelost door schuldeisers, al dan niet gedeeltelijk, 
onbetaald te laten, terw ijl alleen de pressante crediteuren betaling ontvingen 
via VragendWonen BV; dit is een aan de heer Kuipers (lid van de Raad van 
Toezicht) gelieerde vennootschap.

Naast het vorenstaande heeft de stichting in 2008 gebrekkig administratie 
gevoerd, terw ijl over 2009 helemaal geen boekhouding is bijgehouden. Dit 
heeft ertoe geleid dat de vermogenstoestand van de stichting c.q. de rechten 
en verplichtingen niet, althans niet deugdelijk, konden worden gekend. Omdat 
de stichting niet aan haar salarisverplichtingen jegens bestuurder Ziengs 
voldeed heeft deze eind juni 2009 het faillissement van de stichting 
aangevraagd. Op de zitting d.d. 21 juli 2009 is niemand namens de stichting 
verschenen en is het faillissement uitgesproken.

De curator is nog bezig met het onderzoek naar de oorzaak van het 
faillissement. In dat onderzoek is tevens de vraag betrokken of sprake is van 
bestuurdersaansprakelijkheid. De curator hoopt in het volgende verslag zijn 
bevindingen te kunnen weergeven. 

Het onderzoek is afgerond. De curator is tot de conclusie gekomen dat sprake 
is van aansprakelijkheid ex art. 2:50a juncto 2:138 BW. Aansprakelijkstelling 
van de verantwoordelijke personen heeft plaatsgevonden.

Aangezien een minnelijke regeling niet mogelijk is gebleken beraadt de curator 
zich over het voeren van een gerechtelijke procedure. Tevens is hij doende 
nader onderzoek te verrichten.

Inmiddels is de curator tot dagvaarding overgegaan. De zaak is aanhangig bij 
de rechtbank Zwolle-Lelystad. Gedagvaard zijn de bestuurder en de beide 
Leden van de Raad van Toezicht. Zij hebben zich inmiddels van rechtskundige 
bijstand voorzien. De procedure staat voor conclusie van antwoord aan de 
zijde van gedaagden.

Zie verder onder Procedures
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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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
1

Toelichting 
Op faillissementsdatum was 1 werknemer bij de stichting in dienst.

Geen opmerkingen.
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Personeelsleden 
1

Toelichting 
In de periode van één jaar voorafgaand aan het faillissement was 1 
werknemer in dienst.

Geen opmerkingen.
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Bij brief d.d. 24 juli 2009 heeft de curator, met machtiging van de rechter-
commissaris, het enige personeelslid ontslag aangezegd. De betreffende 
werknemer is gewezen op de uitkeringsmogelijkheid via het UWV, waarmee 
ook contacten zijn gelegd. Voorts is de werknemer gewezen op de 
inschrijvingsplicht bij het CWI.

Geen opmerkingen.
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3. Activa

Niet van toepassing. 23-05-2018 
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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

De bedrijfsmiddelen bestaan uit een koelvitrine (w inkelmodel) alsmede een 
koel/vriescombinatie en enkele grenen tafels met bijbehorende stoelen. Deze 
bedrijfsmiddelen bevinden zich nog in het pand Veneweg 103 te 
Wanneperveen. Er is geen sprake van verpanding. De curator zal proberen 
deze goederen te gelde te maken.

Geen opmerkingen.

De koel/vriescombinatie heeft de curator op grond van een ingeroepen 
eigendomsvoorbehoud aan de leverancier teruggegeven. De tafel en stoelen 
hadden geen waarde en zijn afgevoerd.

Geen opmerkingen.

Verkoopopbrengst
De curator heeft Cees Lubbers Taxaties & Veilingen BV gevraagd een 
waardebepaling uit te brengen.

De curator is in afwachting van de berichten van Cees Lubbers.

De hiervoren genoemde zaken hebben geen waarde.

Geen opmerkingen.

Boedelbijdrage: Niet van toepassing.
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Met betrekking tot de inventaris is het fiscale voorrecht van toepassing. De 
opbrengst van de inventaris zal door de curator ex art. 57 lid 3 Fw juncto 20 
IW afgedragen dienen te worden.

Geen opmerkingen.
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In de dorpsw inkel zijn geen voorraden meer aanwezig.

Geen opmerkingen.
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Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Tot dusverre zijn de curator nog geen andere activa gebleken.

Het saldo bij de Rabobank bedroeg € 230,39 credit en is inmiddels naar de 
faillissementsrekening overgemaakt.

Geen opmerkingen.

a. Proceskosten
Met betrekking tot de proceskostenveroordeling is de afgelopen 
verslagperiode € 600,= op de faillissementsrekening ontvangen.

Met betrekking tot de proceskostenveroordeling is de afgelopen 
verslagperiode € 1.450,18 op de faillissementsrekening ontvangen.

Geen opmerkingen.

De afgelopen verslagperiode is ter zake geliquideerde proceskosten de somma 
van € 8.500,= op de faillissementsrekening ontvangen.

Verkoopopbrengst: Niet van toepassing.

23-05-2018 
 8

4. Debiteuren

Voor zover de curator dat uit de administratieve stukken kan afleiden beschikt 
de stichting niet over debiteuren. In de dorpsw inkel werden uitsluitend 
verkopen à contant verricht.

Geen opmerkingen.
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5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Vordering Rabobank
De stichting hield een rekening aan bij de Rabobank Steenwijkerland. Men 
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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

beschikte niet over enige kredietfaciliteit.

Geen opmerkingen.

Niet van toepassing. 23-05-2018 
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Niet van toepassing. 23-05-2018 
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Per de datum van dit verslag is de curator niet bekend met enig beroep op 
eigendomsvoorbehoud.

Geen opmerkingen.

23-05-2018 
 8

Niet van toepassing. 23-05-2018 
 8

Niet van toepassing. 23-05-2018 
 8

Toelichting 
Niet van toepassing.

23-05-2018 
 8



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

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing 23-05-2018 
 8

Niet van toepassing 23-05-2018 
 8

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing 23-05-2018 
 8

Niet van toepassing 23-05-2018 
 8

Toelichting 
Niet van toepassing

23-05-2018 
 8

Toelichting 
Niet van toepassing

23-05-2018 
 8

7. Rechtmatigheid

Over 2008 is slechts een bescheiden administratie gevoerd en over 2009 is de 
boekhouding in het geheel niet bijgehouden. De administratie over 2009 

23-05-2018 
 8



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

bestaat uit enkele ordners met daarin een verzameling facturen, 
bankafschriften en kasstaten betreffende de dorpsw inkel. Boekhoudkundige 
verwerking heeft niet plaatsgevonden. De curator is nog doende nader 
onderzoek te verrichten.

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geen nadere boekhouding 
aangetroffen. Volgens de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht is 
die er ook niet.

De curator is tot de conclusie gekomen dat niet aan de boekhoudplicht voldaan 
is.

Geen opmerkingen.

De curator is tot dagvaarding overgegaan op grond van 
bestuurdersaansprakelijkheid.

De procedure is aanhangig bij de rechtbank Zwolle-Lelystad.

Geen w ijzigingen.

Vergelijk hiervoor 1.7 van dit verslag.

Ongewijzigd.

Zie hiervoor Inventarisatie - Oorzaak faillissement.

Niet van toepassing. 23-05-2018 
 8

Er is nimmer een jaarrapport opgesteld.

Geen opmerkingen.

23-05-2018 
 8

Niet van toepassing. 23-05-2018 
 8



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 
De curator is ten tijde van dit verslag bezig met een onderzoek naar eventueel 
onbehoorlijk bestuur.

Het onderzoek loopt nog.

Zie hiervoor onder 1.7 en 7.1.

Geen opmerkingen.

Op 30 november 2011 is vonnis gewezen. Zie 1.7 van dit verslag.

Zie Inventarisatie - Oorzaak faillissement.

Ongewijzigd.

23-05-2018 
 8

Toelichting 
De curator is ten tijde van dit verslag bezig met een onderzoek naar eventueel 
paulianeus handelen.

Het onderzoek loopt nog.

De curator heeft geen paulianeus handelen vastgesteld.

Geen opmerkingen.

23-05-2018 
 8

8. Crediteuren

Toelichting 
Voor zover thans te overzien wordt de boedelvordering uitsluitend gevormd 
door salaris en verschotten curator, alsmede een deel van de vordering van 
het UWV inzake de overgenomen salarisverplichtingen over de opzegperiode 
van de enige bestuurder.

Geen opmerkingen.

Het UWV heeft een boedelvordering aangemeld van € 9.644,26.

Geen opmerkingen.

23-05-2018 
 8



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 6.951,00

Toelichting 
De curator heeft de fiscus om een opgave van de openstaande 
belastingschulden gevraagd. De opgave is nog niet binnen. Voorts is de 
curator gebleken dat voor het eerste kwartaal 2009 voor de omzetbelasting 
geen aangifte is ingediend. Voorts zal zodra de crediteurenpositie bekend is de 
vordering ex art. 29 lid 2 Wet OB becijferd dienen te worden.

De fiscus heeft tot dusverre een vordering van € 19.295,= aangemeld.

Geen opmerkingen.

De fiscus heeft haar vordering verhoogd tot € 19.813,=.

Geen opmerkingen.

De curator heeft de fiscus verzocht een boekenonderzoek uit te voeren 
teneinde aldus tot een correcte vaststelling van de fiscale vorderingen te 
komen. Dat onderzoek heeft op 8 december 2011 plaatsgevonden. De 
belastingdienst heeft haar vordering verlaagd tot € 6.951,= in totaal.

Op 5 maart 2012 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. De vordering 
van de fiscus is geverifieerd op € 6.951,=.

Ongewijzigd.

23-05-2018 
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€ 15.909,79

Toelichting 
Van het UWV is tot dusverre nog geen opgave ontvangen.

Het UWV heeft een vordering van € 15.909,79 aangemeld.

Geen opmerkingen.

De vordering van het UWV is geverifieerd op € 15.909,79.

Ongewijzigd.

23-05-2018 
 8

Toelichting 
Tot dusverre hebben zich nog geen andere preferente crediteuren aangemeld.

Geen opmerkingen.

Er zijn geen andere preferente schuldeisers geverifieerd.

Ongewijzigd.

23-05-2018 
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

15

Toelichting 
In de administratie was per faillissementsdatum geen crediteurenlijst 
aanwezig. De curator kan daarom niet nagaan het aantal concurrente 
crediteuren op faillissementsdatum. Geprobeerd wordt een en ander te 
reconstrueren.

Mijn insolventiemedewerker is doende een crediteurenlijst te reconstrueren. 
De voorlopige lijst is aan dit verslag gehecht. Het gaat tot dusverre om 15 
schuldeisers welke in totaal € 48.000,11 te vorderen hebben.

Geen opmerkingen.

Aan het verslag is een bijgewerkte lijst van voorlopig erkende schuldeisers 
gehecht.

Aan het verslag is een bijgewerkte lijst van voorlopig erkende schuldeisers 
gehecht.

Geen opmerkingen.

Een bijgewerkte lijst is aangehecht.

Ongewijzigd.

De (concurrente) crediteuren zijn geverifieerd.

23-05-2018 
 8

€ 48.000,11

Toelichting 
Vanwege het ontbreken van een crediteurenoverzicht kan de curator op dit 
moment nog geen inzicht verschaffen over het totaalbedrag dat de 
concurrente crediteuren te vorderen hebben.

Zie hiervoor 8.5.

De concurrente schuldeisers hebben € 48.000,11 te vorderen.

Geen w ijzigingen.

Geen opmerkingen.

Geen w ijzigingen.

Zie de aangehechte crediteurenlijst.

De concurrente schuldeisers zijn geverifieerd op een totaalbedrag van € 
48.000,11. De lijst van erkende geverifieerde schuldeisers is aan dit verslag 
gehecht.

Ongewijzigd.

23-05-2018 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Op dit moment kunnen hierover nog geen voorspellingen worden gedaan.

Geen opmerkingen.

Zodra de hoger beroep-procedures zijn afgerond kan het faillissement worden 
afgewikkeld.

Ongewijzigd.

Zodra de hoger beroep-procedure is afgerond kan het faillissement worden 
afgewikkeld.

Ongewijzigd.

Zodra de arresten onherroepelijk zijn geworden kan de schadestaatprocedure 
en de afw ikkeling worden gestart.

De schadestaatprocedure is inmiddels gestart.

De zaak staat voor conclusie van antwoord.

De zaak staat voor conclusie van dupliek.

Ongewijzigd.

De zaak staat thans voor vonnis.

Ongewijzigd.

Allereerst zal de door De Vries aanhangig gemaakte appelprocedure 
afgewikkeld dienen te worden. Daarnaast zal de veroordeling tot betaling 
geëxecuteerd moeten worden.

Deze situatie is niet gew ijzigd.

Zodra de bij arrest toegewezen bedragen zijn ingevorderd kan het 
faillissement worden afgewikkeld (zie ook onder 9. Procedures).

De curator is nog doende met de invordering van het bedrag waartoe het 
gerechtshof de drie gedaagden heeft veroordeeld. Dit zal eerst afgerond 
moeten zijn voordat het faillissement kan worden afgewikkeld.

De curator heeft de executie van het arrest in handen gegeven van de 
deurwaarder. De afgelopen verslagperiode heeft de deurwaarder gelden 
geïncasseerd en een bedrag van € 33.600,= overgemaakt op de 
faillissementsrekening. De executie van het arrest wordt voortgezet.

17-5-2017:
De afgelopen verslagperiode is de executie door de deurwaarder voortgezet. 
De curator is in afwachting van de nieuwe resultaten.

08-08-2017: De executie van het arrest wordt voortgezet door de 
deurwaarder. Op de totale vordering van € 154.966,21 is tot dusverre € 
63.626,99 ontvangen, zodat nog € 91.339,22 open staat.

17-11-2017: De executie wordt voortgezet. Tot dusverre is in totaal € 

23-05-2018 
 8



8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

67.800,43 ontvangen. Er staat nog € 87.165,78 open.

16-02-2018: De executie gaat voort. Sedert het vorige verslag is € 8.199,85 
ontvangen, zodat nog openstaat de somma van € 78.965,93.

22-05-2018: Van de deurwaarder is nog geen bericht ontvangen welk bedrag 
sedert het vorige verslag is binnengekomen.

Tot op heden is in totaal geïncasseerd € 84.063,36. Nog op staat € 70.923,49. 
De executie wordt voortgezet.

06-09-2018 
 9

Per 26 oktober 2018 was in totaal € 89.429,82 geïncasseerd. Er stond per die 
datum nog € 65.567,35 open. De curator zet de invordering in samenwerking 
met de deurwaarder voort.

23-11-2018 
 10

Per verslagdatum is in totaal € 96.029,82 geïncasseerd. De incasso wordt 
voortgezet. Op 29 november 2018 is een vaststellnigsovereenkomst gesloten 
met de heer H. Kuipers. Inmiddels is € 6.600,= van Kuipers ontvangen.

22-02-2019 
 11

Met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst d.d. 29 november 2018 is de 
afgelopen verslagperiode op de boedelrekening van Kuipers ontvangen de 
somma van € 6.400,=, zodat het totale schikkingsbedrag van € 13.000,= is 
ontvangen. De curator heeft navraag gedaan bij de deurwaarder welk bedrag 
de afgelopen verslagperiode door de deurwaarder is ontvangen. Het gaat om 
een totaalbedrag van € 3.500,05. In totaal is thans € 105.929,87 ontvangen.

22-05-2019 
 12

De executie is de afgelopen verslagperiode voortgezet. Op de 
faillissementsrekening is € 61.413,89 van de deurwaarder ontvangen.

27-08-2019 
 13

De executie t.a.v. De Vries is de afgelopen verslagperiode voortgezet. De 
curator is in afwachting van de berichten van de deurwaarder omtrent de 
verdere incasso.

22-11-2019 
 14

Ongewijzigd. De curator zal de deurwaarder om nadere berichten omtrent de 
geïncasseerde bedragen verzoeken.

04-03-2020 
 15

In de periode januari tot en met april 2020 heeft de deurwaarder ter zake de 
beslaglegging onder De Vries in totaal € 5.468,99 geïncasseerd. De executie 
wordt voortgezet. Onlangs heeft De Vries contact met de curator opgenomen 
voor een regeling tegen finale kw ijting. De curator is in afwachting van een 
concreet voorstel.

27-05-2020 
 16

De executie ten aanzien van De Vries wordt voortgezet. Tot dusverre is De 
Vries nog niet met een concreet voorstel gekomen.

01-09-2020
 17

9. Procedures



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

F. Ziengs, W. de Vries, H. Kuipers 23-05-2018 
 8

aansprakelijkheid ex art. 2:50a juncto 2:138 BW 23-05-2018 
 8

Alle drie gedaagden hebben inmiddels voor antwoord geconcludeerd. De zaak 
is thans in beraad bij de rolrechter over de verdere voortgang van de 
procedure.

De curator heeft onlangs gerepliceerd. De zaak staat thans voor conclusie van 
dupliek aan de zijde van gedaagden.

Gedaagden hebben inmiddels gedupliceerd. De zaak staat thans voor beraad 
over de verdere voortgang.

De zaak staat thans voor vonnis.

Op 30 november 2011 heeft de rechtbank vonnis gewezen en de drie 
gedaagden hoofdelijk veroordeeld het bij staat op te maken 
faillissementstekort te betalen. Ter vaststelling van de schulden aan preferente 
en concurrente crediteuren heeft de rechtbank inmiddels bepaald dat op 5 
maart 2012 de verificatievergadering zal plaatsvinden.

De drie tot betaling veroordeelde gedaagden hebben hoger beroep ingesteld. 
Elk van gedaagden heeft thans een eigen advocaat. In de maand juni 2012 
zullen de memories van grieven worden ingediend.

De memories van grieven zijn nog niet ingediend. Eén van de raadslieden heeft 
meegedeeld met een voorstel voor een minnelijke regeling te zullen komen.

Eén van de drie appellanten heeft inmiddels de memorie van grieven 
ingediend.

Alle drie appellanten hebben de memorie van grieven ingediend. De curator is 
bezig drie keer de memorie van antwoord op te stellen.

Inmiddels heeft de curator drie memories van antwoord ingediend. De 
respectieve wederpartijen hebben pleidooi gevraagd. De pleidooien zullen in 
juni en augustus 2013 plaatsvinden.

De pleidooien hebben inmiddels plaatsgevonden. De zaak staat voor arrest.

Ongewijzigd.

Op 31 december 2013 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden drie 
arresten gewezen tegen de bestuurder Ziengs en tegen de leden van de Raad 
van Toezicht Kuipers en De Vries. 
In alle drie gevallen heeft het gerechtshof het vonnis van de rechtbank Zwolle-
Lelystad d.d. 30 november 2011 bekrachtigd. Kort gezegd heeft de rechtbank 
in bedoeld vonnis een verklaring voor recht afgegeven dat voormelde heren 
onrechtmatig hebben gehandeld en hoofdelijk aansprakelijk zijn op grond van 

23-05-2018 
 8



art. 2:138 en 2:248 BW. Verder heeft de rechtbank destijds bepaald dat de 
schade nader opgemaakt dient te worden bij staat. De drie bestuurders zijn 
hoofdelijk veroordeeld tot betaling van het uiteindelijke schadebedrag.

De drie veroordeelde partijen hebben gedurende drie maanden de 
mogelijkheid om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Of dat zal gebeuren 
zal voorlopig even afgewacht moeten worden. Zodra de arresten 
onherroepelijk zijn kan de schadestaatprocedure worden gestart.
De curator zal evenwel eerst proberen in der minne tot een vaststelling van de 
schade te komen.

Er is geen cassatie tegen de drie uitspraken van het gerechtshof ingesteld, 
zodat die beslissingen onherroepelijk zijn. De curator heeft die drie 
veroordeelde partijen uitgenodigd om tot een minnelijke regeling te komen, én, 
indien geen regeling bereikt kan worden, de schade in onderling overleg vast 
te stellen. Dit ter vermijding van nieuwe proceskosten. Op geen van beide 
punten is een regeling bereikt. De curator heeft daarom gedagvaard tot 
vaststelling van de schade bij staat. Medio mei 2014 diende de zaak voor het 
eerst bij de rechtbank te Zwolle.

De schadestaatprocedure is aanhangig bij de rechtbank Overijssel, locatie 
Zwolle. De zaak staat voor conclusie van antwoord.

De schadestaatprocedure staat na de repliek van de curator voor dupliek.

Ongewijzigd.

Inmiddels is gedupliceerd. De zaak staat thans voor vonnis.

Ongewijzigd. De zaak staat nog steeds voor vonnis.

Bij vonnis d.d. 19 augustus 2015 zijn Ziengs, Kuipers en De Vries hoofdelijk 
veroordeeld tot betaling van € 154.099,96, te vermeerderen met de na 31 
december 2013 in het faillissement door de curator gemaakte en nog door de 
rechtbank vast te stellen boedelkosten en verminderd met de door Ziengs, 
Kuipers en/of De Vries betaalde proceskostenveroordelingen en verminderd 
met de door de boedel nog terug te vragen BTW over de boedelperiode. Een 
afschrift van dit vonnis is aan het verslag gehecht. De curator heeft de 
deurwaarder opdracht gegeven tot executie over te gaan. De Vries is tijdig in 
hoger beroep gekomen. ten aanzien van Ziengs en Kuipers is het vonnis 
onherroepelijk.

In de door De Vries aangespannen procedure in hoger beroep zijn de 
memories van grieven en antwoord genomen. Het gerechtshof heeft voor 11 
maart 2016 een comparitie van partijen gelast.

De comparitie van partijen heeft niets opgeleverd. De zaak staat thans voor 
arrest.

Op 24 mei 2016 heeft het gerechtshof arrest gewezen. Het vonnis van de 
rechtbank is bekrachtigd. Een kopie van het arrest wordt bij dit verslag 
gevoegd. De curator is bezig met de invordering van het toegewezen bedrag 
en heeft daarvoor een deurwaarder ingeschakeld.

De curator is bezig met de invordering van het toegewezen bedrag.

Zie hiervoor onder 8.7.



9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10. Overig

Geen opmerkingen. 23-05-2018 
 8

Op dit moment is nog geen afw ikkelingstermijn te noemen.

Geen opmerkingen.

Eerst na afronding van de gerechtelijke procedure kan de afw ikkeling worden 
bezien.

Deze situatie is niet gew ijzigd.

Geen w ijzigingen.

Zie 8.7 van dit verslag.

Op dit moment nog niet te zeggen.

23-05-2018 
 8

De procedures zijn afgerond. De curator is doende het toegewezen berag in te 
vorderen van twee voormalige leden van de Raad van Toezicht (RvC). 

22-02-2019 
 11

Ongewijzigd. De incasso duurt voort. 22-05-2019 
 12

Ongewijzigd. 27-08-2019 
 13

De incasso t.a.v. De Vries duurt voort. 22-11-2019 
 14

Ongewijzigd. 04-03-2020 
 15

Ongewijzigd. 27-05-2020 
 16

Ongewijzigd. 01-09-2020
 17



10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

27-11-2020 01-09-2020
 17

Bijlagen
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