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 Faillissement C/05/15/515 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG    nummer: 6     datum: 20 juni 2017 

 

Gegevens onderneming  : de besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid Easy Tank B.V.  

Faillissementsnummer  : C/05/15/515 F  

Datum uitspraak   : 16 juni 2015 

Curator    : mr. A.A. Dooijeweerd  

R-C     : mr. A.M.P.T. Blokhuis 

 

Activiteiten onderneming  :  

Het exploiteren van tankstations en het kopen en verkopen van brandstoffen en andere arti-

kelen.  

 

Omzetgegevens   :  

2012: netto omzet € 6.305.997,00 minus kostprijs van de omzet € 6.013.863,00 = bruto winst 

van € 292.143,00. 

2013: netto omzet € 4.992.460,00 minus kostprijs van de omzet € 4.786.473,00 = bruto winst 

van € 205.987,00. 

Concept 2014: netto omzet € 3.404.516,00 minus kostprijs van de omzet € 3.224.850,00 = 

bruto winst van € 179.666,00. 

Grootboek 2015: netto omzet € 1.258.616,00 minus kostprijs van de omzet € 1.169.485,00 = 

bruto winst van € 89.131,00. 

 

Personeel gemiddeld aantal  : 1, doch via payroll-constructie op basis van over-

eenkomst met Randstad.  

 

Saldo einde verslagperiode  : € 52.121,06 

 

Verslagperiode   : 28 december 2016 tot en met 13 juni 2017.

  

 

Bestede uren in verslagperiode : 4:00 uren  

Bestede uren Totaal   : 112:00 uren  
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1. Inventarisatie 

1.1 Directie en organisatie  :  

Bestuurder en enig aandeelhouder van Easy Tank B.V. is W.J.P. Strijbosch Beheer 

B.V. De heer Strijbosch is op zijn beurt bestuurder en enig aandeelhouder van W.J.P. 

Strijbosch Beheer B.V.    

1.2 Winst en verlies    :  

2012: netto omzet € 6.305.997,00 minus kostprijs van de omzet € 6.013.863,00 is bruto 

winst van € 292.143,00 minus kosten € 302.353,00 = negatief resultaat van € 10.219,00 

(voor renten en belastingen). 

2013: netto omzet € 4.992.460,00 minus kostprijs van de omzet € 4.786.473,00 is bruto 

winst van € 205.987,00 minus kosten € 279.362,00 = negatief resultaat van € 73.375,00 

(voor renten en belastingen). 

Concept 2014: netto omzet € 3.404.516,00 minus kostprijs van de omzet € 

3.224.850,00 is bruto winst van € 179.666,00 minus kosten € 243.330,00 = negatief re-

sultaat van € 63.664,00 (voor renten en belastingen). 

Grootboek 2015: netto omzet € 1.258.616,00 minus kostprijs van de omzet € 

1.169.485,00 is bruto winst van € 89.131,00 minus kosten € 106.145,00 = negatief re-

sultaat van € 17.014,00 (voor renten en belastingen). 

 

Wat opvalt zijn relatief hoge verkoopkosten. In 2012 ruim € 103.000,00, in 2013 ruim € 

75.000,00 en in 2014 ruim € 47.000,00. In het grootboek van 2012 wordt een bedrag 

van ruim € 20.000,00 geboekt.  

Verder valt op dat de overhead hoog is ten opzichte van de omvang van het bedrijf en 

de te realiseren omzet.  

Verder valt op dat de omzet van 2012 aanzienlijk is gedaald, naar mededeling van de 

bestuurder als gevolg van belastingverhogingen en de omstandigheid dat klanten als 

gevolg van dien brandstof tanken in Duitsland. 

De cash flow was in 2012 nog € 42.508,00. In 2013 is deze negatief € 22.877,00 en in 

concept 2014 is deze negatief € 19.726,00. Volgens grootboek 2015 bedroeg tot datum 

faillissement de cash flow negatief € 5.576,00. 

1.3 Balanstotaal   : 

2012: € 615.343,00; 

2013: € 527.666,00; 

Concept 2014: € 425.671,00. 
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Wat opvalt is dat er financiële vaste activa geboekt zijn, bestaande uit een lening aan 

Service Station De Rijk B.V. Zie terzake deze lening ook hierna onder punt 6. 

Het werkkapitaal in 2012 is negatief € 250.947,00 (ratio 0,51). Voor 2013 is dat negatief 

€ 284.493,00 (ratio 0,44) en voor concept 2014 is dat negatief € 312.188,00 (ratio 0,34). 

De liquiditeit laat in die zin derhalve al jarenlang te wensen over. 

1.4 Lopende procedures   : Zie eerste openbaar verslag. 

Zie verder hierna onder punt 7.  

De curator heeft het Gerechtshof verzocht de procedure te hervatten. Dat ziet op de 

zowel de vordering in conventie als in reconventie. Voor zover de curator heeft begre-

pen zijn er grieven ingediend door gefailleerde. De wederpartij dient memorie van ant-

woord te nemen op 16 augustus 2016. De curator wacht nadere rolberichten af. 

Zie hierna onder punt 9: de zaak staat op de rol van 2 mei 2017 voor opgave verhinder-

data.  

Zie hierna onder punt 9.  

 1.5 Verzekeringen : Zie eerste en tweede openbaar verslag. 

   1.6 Huur : Zie eerste en tweede openbaar verslag. 

 1.7 Oorzaak faillissement   : Zie eerste en tweede openbaar verslag.  

  

2. Personeel  

 2.1 Aantal ten tijde van faill.  : 1.  

 2.2 Aantal in jaar voor faill.  : 1. 

 2.3 Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden  : Zie eerste openbaar verslag. 

 

 3. Activa  

Onroerende zaken     

Niet van toepassing. 

 

 Bedrijfsmiddelen  

 3.5 Beschrijving  :  

Beperkte kantoorinventaris in de kantoorruimte te Neede, bestaande uit bureau, tafels 

en stoelen, kasten en computers met bij- en toebehoren. 

(Exploitatie van) brandstofinstallaties te Glanerbrug, Albergen en Hengelo daaronder 

begrepen pompen, leidingwerk, luifel, shops en al dat dat nodig is ten behoeve van het 

exploiteren van een benzinestation. 
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Bedrijfsauto, merk Renault, type Kangoo, kenteken 20-VWB-6. 

Een aanhanger, merk Ansems, eenassige middenas-aanhangwagen, kenteken WV-LG-

18.  

 3.6 Verkoopopbrengst  : zie onder punt 6.   

 3.7 Boedelbijdrage  :  

Voor zover sprake is van rechtsgeldig verpande zaken worden deze door de curator 

voor en namens de pandhouder, in dezen ABN AMRO Bank, verkocht tegen een boe-

delbijdrage van 10%, vermeerderd met 21% BTW. Zie verder hierna onder punt 6.    

 3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  

Zie eerste openbaar verslag.  

Artikel 29 lid 2 Wet Omzetbelasting-claim (volgt). Ingevolge artikel 57 lid 3 Faillisse-

mentswet juncto artikel 21 Invorderingswet maakt de curator aanspraak op (de op-

brengst van) deze bodemzaken, zulks uiteraard voor zover de fiscus niet uit vrij actief 

kan worden voldaan en voor zover de fiscale vordering reikt.      

 Werkzaamheden    :  

De beperkte kantoorinventaris, de personenauto en de aanhanger zijn in het kader van 

de doorstart verkocht; zie hierna onder punt 6. 

 

 Voorraden / onderhanden werk  

 3.9 Beschrijving   :  

Per datum faillietverklaring is voorraad brandstof aangetroffen op verschillende locaties. 

Oliehandel Bergh heeft kort voor datum faillissement voorraad opgehaald met een be-

roep op eigendomsvoorbehoud, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.  

 3.10 Verkoopopbrengst  : geen.   

 3.11 Boedelbijdrage  : niet van toepassing. 

Werkzaamheden  : verder geen.    

 

 Andere activa     

 3.12 Beschrijving  : zie eerste openbaar verslag 

Mogelijk positief saldo bij Volksbank in Duitsland. Tot op heden is nog geen positief sal-

do ontdekt.  

Gering bedrag aan kasgeld. Dat zal worden afgestort en op de boedelrekening worden 

gestort.  

 

KPN-aansluiting en domeinnaam www.easytank.org en klantenbestand in het kader van 

de doorstart, zie hierna onder punt 6, verkocht.    

http://www.easytank.org/
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Zie verder hierna onder punt 6.   

 3.13 Verkoopopbrengst  : zie hierna onder punt 6.     

 Werkzaamheden  :  

 

 4. Debiteuren  

 4.1 Omvang debiteuren  :  

Per datum faillietverklaring is de curator ter hand gesteld een debiteurenlijst met een 

openstaand bedrag van totaal € 43.391,72. Bovendien blijkt uit de jaarrekening een aan 

Service Station De Rijk B.V. verstrekte lening van totaal € 155.500,00. 

 4.2 Opbrengst : zie onder punt 6.  

 4.3 Boedelbijdrage  : 

Voor zover sprake is van rechtsgeldig verpande zaken worden deze door de curator 

voor en namens de pandhouder, in dezen ABN AMRO Bank, verkocht tegen een boe-

delbijdrage van 10%, vermeerderd met 21% BTW. Zie verder hierna onder punt 6.  

 Werkzaamheden  :  

Zie eerste openbaar verslag en onder punt 6: verder geen 

 

 5. Bank / Zekerheden  

 5.1 Vordering van bank(en)  :  

De ABN AMRO Bank heeft een vordering op gefailleerde per datum faillissement van 

totaal € 230.093,92.    

 5.2 Leasecontracten  : Voor zover thans bekend geen.   

 5.3 Beschrijving zekerheden  : Zie eerste openbaar verslag. 

Voor zover thans relevant: de ABN AMRO Bank heeft een eerste recht van hypotheek. 

Daar waar als gevolg van de doorstart opbrengst is gegenereerd door verkoop van ver-

pande goederen is de opbrengst aan de bank toegekomen na aftrek van de overeenge-

komen boedelbijdrage van 10%, te vermeerderen met 21% BTW. Zie hierna onder punt 

6. 

 5.4 Separatistenpositie  :  

Zowel ABN AMRO Bank als Oliehandel Bergh B.V. hebben zich op hun separatistenpo-

sitie beroepen. Wat de curator betreft, heeft de ABN AMRO Bank die positie wel, Olie-

handel Bergh B.V. niet. Oliehandel Bergh BV betwist dat op haar beurt. Tot verdere dis-

cussie terzake is het niet gekomen nu de opbrengst van de verkoop, zie hierna onder 

punt 6, onvoldoende bleek om de eerste pandhouder te voldoen.    
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 5.5 Boedelbijdragen  :  

10% over de netto aan de pandhouder toekomende opbrengst, te vermeerderen met 

21% BTW, zie verder hierna onder punt 6.   

 5.6 Eigendomsvoorbehoud  :  

Oliehandel Bergh B.V. heeft gesteld een eigendomsvoorbehoud te hebben op de voor-

raad, zulks opgenomen in haar algemene voorwaarden. Voor datum faillissement is 

voorraad reeds opgehaald.  

5.7 Reclamerechten  : Voor zover bekend geen.   

 5.8 Retentierechten : Voor zover bekend geen.   

 Werkzaamheden  :  

Zie hiervoor en hierna onder punt 6. Verder geen.  

 

 6. Doorstart / voortzetten  

 Voortzetten  

 6.1 Exploitatie / zekerheden  : Zie eerste openbaar verslag. 

 6.2 Financiële verslaglegging  : Niet van toepassing.    

 Werkzaamheden  : Verder geen.   

  

 Doorstart  

 6.3 Beschrijving  :  

Zie eerste openbaar verslag. 

Overdracht van de activa met bijbehorende activiteiten, voor totaal € 93.000,00, onder-

verdeeld als volgt: 

GJH Vastgoed B.V. heeft gekocht: 

1. goodwill, waaronder ook begrepen handelsnaam, klantenbestand, eventueel tele-

foonnummer(s) en -aansluitingen, eventueel domeinnaam; 

2. (exploitatie van) brandstofinstallaties Albergen, Glanerbrug en Hengelo (voor zover 

van toepassing), met bijbehorende contacten en contracten (waaronder huur en on-

derhuur), koper en verkoper wel bekend (1 en 2 samen € 45.000,00); 

3. kantoorinventaris zoals aanwezig in de kantoorruimte te Neede aan de Industrieweg 

(€ 1.000,00); 

4. bedrijfsauto, merk Renault, type Kangoo, kenteken 20-VVB-6 (€ 3.500,00); 

5. 1-assige middenasaanhangwagen, merk Ansems, kenteken WV-LG-18 (€ 1.000,00); 

 

OQ Value B.V. heeft gekocht: 

6. debiteurenportefeuille zoals blijkt uit voorhanden boekhouding (€ 27.000,00).; 
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7. lening aan Service Station De Rijk (€ 15.500,00); 

 

 6.4 Verantwoording : Zie hiervoor.   

 6.5 Opbrengst  :  

Zie hiervoor onder 6.3. 

Van voornoemde koopprijs ad € 93.000,00 is € 45.000,00 zgn. vrij actief, € 1.000,00 

zgn. 57 lid 3 actief en € 47.000,00 zgn. gebonden actief. Voor wat betreft het gebonden 

actief is rekening te houden met de tussen de curator en de ABN Amro Bank als pand-

houder overeengekomen boedelbijdragen, groot € 5.687,00 inclusief 21% BTW.  Per 

saldo komt derhalve van de koopprijs € 51.687,00 toe aan de boedel en € 41.313,00 

aan de bank.    

 6.6 Boedelbijdrage  : totaal € 5.687,00 inclusief BTW.   

 Werkzaamheden : zie hiervoor, verder geen. 

Een van de crediteuren in dit faillissement, tevens geïnteresseerde voor de doorstart, 

heeft zich twee maanden na de gerealiseerde doorstart bij de curator gemeld met be-

zwaren tegen de doorstart en de gerealiseerde opbrengst. Zonder ter zake nader in-

houdelijk op de gevoerde correspondentie in te gaan, heeft de curator gemotiveerd ge-

steld dat maximale opbrengst is behaald en de doorstart en de gerealiseerde opbrengst 

in het belang van de crediteuren en het maatschappelijke belang zijn geweest. De cura-

tor blijft daarbij. 

De curator heeft sindsdien niet meer vernomen. De curator heeft reactie nog afgewacht 

nu dit dezelfde partij is als waartegen de curator voornemens is de lopende procedure 

voort te zetten. De curator gaat ervan uit dat dit aspect (de doorstart) hiermede is afge-

wikkeld.  

 

 7. Rechtmatigheid  

 7.1 Boekhoudplicht  :  

De curator heeft onderzocht in hoeverre het bestuur administratie heeft gevoerd in de 

zin van artikel 3:15i BW en artikel 2:10 BW, namelijk of van de vermogenstoestand en 

alles betreffende het bedrijf of beroep naar de eisen die daaraan worden gesteld, op 

zodanige wijze een administratie is gevoerd en de daartoe behorende boeken, be-

scheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze zijn bewaard dat te allen tijde 

rechten en plichten kunnen worden gekend.  

 

De curator constateert dat wat dat betreft het bestuur aan de administratieplicht en 

boekhoudplicht heeft voldaan.    
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7.2 Depot jaarrekeningen  : voldaan.   

 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : samenstellingsverklaring.   

 7.4 Stortingsverpl. aandelen : voldaan.   

 7.5 Onbehoorlijk bestuur  :  

De curator is tot op heden niet gebleken van redenen om de bestuurder aansprakelijk te 

stellen. 

De belangrijke oorzaak van het faillissement lijkt gelegen in de aanzienlijke daling van 

omzet als gevolg van grote prijsverschillen van brandstof in het grensgebied met Duits-

land. Met die daling van omzet konden de relatief hoge, vaste kosten niet meer gedra-

gen worden. Daarvoor was de onderneming te klein.  

Nader onderzoek richt zich nog wel op de omstandigheid dat saneringskosten en ont-

wikkelingskosten kennelijk zijn betaald uit zgn. ‘kort geld’ terwijl wellicht kortlopende 

schulden daarvan betaald hadden kunnen / moeten worden. Tegen die achtergrond is 

bovendien punt van aandacht de lening aan Service Station de Rijk en de voorzien-

baarheid van terugbetaling daarvan. De curator heeft terzake navraag gedaan bij de 

bestuurder.  

Wel is in aanmerking te nemen dat het overgrote deel van de crediteurenlast bestaat uit 

vorderingen van de bestuurder althans zijn beheermaatschappij, Oliehandel Bergh, die 

uiteindelijk een doorstart heeft gemaakt, en Oliecentrale Nederland BV waartegen de 

procedure in hoger beroep wordt voortgezet.   

 

De curator heeft inmiddels nader rechtmatigheidsonderzoek verricht. 

 

De sanerings- en de ontwikkelingskosten, die door gefailleerde zijn gemaakt zagen erop 

dat, nadat tankstations door gefailleerde waren overgenomen, tanks moesten worden 

vervangen. Dit was noodzakelijk ten behoeve van continuïteit van de onderneming. Be-

stuurder laat op verzoek van de curator weten dat er voldoende ‘geld op de bank’ was 

om deze kosten te voldoen. Dat was op dat moment ook zo.  

 

Hetzelfde argument gebruikt de bestuurder voor wat betreft de aan servicestation De 

Rijk B.V. verstrekte geldlening, per datum faillissement groot € 155.500,00.  

Ter nadere informatie: bestuurder van Easy Tank B.V. is W.J.P. Strijbosch Beheer B.V. 

Bestuurder daarvan is W.J.P. Strijbosch. W.J.P. Strijbosch Beheer B.V. is bovendien 

bestuurder van Servicestation De Rijk B.V. W.J.P. Strijbosch Beheer B.V. is voor 1/3 

aandeelhouder van servicestation De Rijk B.V. W.J.P. Strijbosch Beheer was 100% 

aandeelhouder van Easy Tank B.V. 
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De curator blijkt dat Easy Tank B.V. aan servicestation De Rijk B.V. begin 2005 € 

45.000,00 heeft geleend. Daarna in januari 2007 nog eens een bedrag van € 37.500,00. 

Vervolgens vanaf medio 2007 tot aan september 2010 in verschillende bedragen een 

totaalbedrag van € 73.000,00 (daarbij rekening houdend met een tweetal aflossingen 

begin 2009 van totaal € 10.000,00).  

Dat brengt een totaal van € 155.500,00. 

Rente was verschuldigd, doch werd in de rekening-courant-verhouding geboekt.  

 

De bestuurder laat de curator op verzoek weten dat servicestation De Rijk verliezen 

leed. Easy Tank B.V. heeft door de betreffende geldleningen deze verliezen gedelgd. 

Ter zake geeft de bestuurder aan dat er geld op de bank stond om die leningen te kun-

nen verstrekken. 

 

Duidelijk is dat, dat is in eerdere faillissementsverslagen ook al beschreven, de omzet 

vanaf 2013 aanzienlijk daalde, tot in 2014 zelfs een halvering, als gevolg van accijns-

verhogingen. Dat is een van buiten komende oorzaak waarop de bestuurder geen in-

vloed had. De curator heeft evenwel op basis van hem ter beschikking staande stukken 

geconstateerd dat ook al in 2010, toen de omzet nog goed was, er een fors negatief 

werkkapitaal was (ruim € 200.000,00 negatief; een ratio van circa 0,5). Dat betekent per 

saldo dat er onvoldoende vlottende activa waren om de kortlopende schulden te vol-

doen. Tegen deze achtergrond, en met deze wetenschap, rijst de vraag of bij een der-

gelijke liquiditeit de bestuurder ermee rekening zou moeten houden dat ‘geld op de 

bank’ (feitelijk leverancierskrediet) niet zou moeten worden aangewend voor het uitge-

ven van leningen, nu immers verwacht kan worden dat in geval van onvoorziene om-

standigheden er een direct liquiditeitsprobleem ontstaat. 

 

De bestuurder heeft de curator desgevraagd laten weten dat de verwachting was dat bij 

gelijk blijvende omzet servicestation De Rijk zou (kunnen) gaan aflossen. 

 

Niettegenstaande de omstandigheid dat de curator van mening is dat in zijn algemeen-

heid leverancierskrediet niet behoort te worden aangewend voor het verstrekken van 

geldleningen, constateert de curator dat toen de leningen werden verstrekt de omzet 

meer dan voldoende was en vooral dat W.J.P. Strijbosch Beheer B.V. (per saldo) ruim € 

150.000,00 aan Easy Tank B.V. heeft geleend teneinde ervoor te zorgen dat Easy Tank 

B.V. aan haar verplichtingen kon blijven voldoen. Dat betekent dat per saldo de be-

heermaatschappij op deze wijze zelf de leningen aan servicestation De Rijk weer heeft 

bekostigd. Kortom: enig voordeel heeft de beheermaatschappij niet genoten. Daarbij is 
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naar mening van de curator van belang dat de crediteuren in dit faillissement hoofdza-

kelijk zijn ontstaan in 2015, derhalve kort voor datum vonnis tot faillietverklaring. De 

grootste vorderingen zijn, zoals hiervoor aangegeven, van de beheermaatschappij, 

Oliecentrale Nederland (waartegen thans nog in hoger beroep een procedure loopt, 

mede voor wat betreft de (hoogte van de) ingediende vordering) als ook Oliehandel 

Bergh B.V. Van een benadeling van crediteuren is geen sprake. De halvering van de 

omzet is de belangrijkste oorzaak van het faillissement.  

 

Een andere belangrijke oorzaak van het uitspreken van het faillissement op dat moment 

lijkt te zijn de procedure tegen Oliecentrale Nederland B.V. meer specifieke het beslag 

dat door haar werd gelegd op tankstations, inclusief voorraad, als gevolg waarvan acti-

viteiten direct kwamen stil te liggen. Easy Tank B.V. heeft zich steeds op het standpunt 

gesteld dat de vordering van Oliecentrale Nederland B.V. niet klopt. De curator zet de 

procedure in hoger beroep voort, omdat hij meent deze kans van slagen heeft en het 

vonnis dat ter zake door de Rechtbank is uitgesproken niet juist is. Zou de vordering 

van Oliecentrale Nederland B.V. inderdaad worden weggestreept, dan resteert in de 

crediteurenlijst per saldo een gering aantal, kleine, crediteuren, die merendeel kort voor 

datum faillissement is ontstaan. Daargelaten de vordering van de beheermaatschappij 

zelf als ook van Oliehandel Bergh B.V. Met laatstgenoemde leverancier was de be-

stuurder evenwel in nauw onderling overleg. Mogelijk was een faillissement alsdan niet 

noodzakelijk geweest; eigen aangifte was dan waarschijnlijk niet gedaan. Nader onder-

zoek volgt.  

 

Van bestuurdersaansprakelijkheid is op basis van de tot op heden bekende gegevens 

geen sprake.  

 

 7.6 Paulianeus handelen  :  

Zie tweede openbaar verslag: 

Per datum faillietverklaring heeft de curator geconstateerd dat gefailleerde tot 5 juni 

2015 een bedrijfsauto, merk Renault, type Kangoo, kenteken 20-VWB-6, in eigendom 

had. Deze is per 5 juni 2015 door gefailleerde in eigendom overgedragen aan Oliehan-

del Bergh B.V. De curator heeft bij brief van 23 juni 2015 zich op het standpunt gesteld 

dat deze overdracht paulianeus is en deze koopovereenkomst (buitengerechtelijk) ver-

nietigd, zulks op grond van artikel 42 Faillissementswet. Als gevolg van die vernietiging, 

die terugwerkende kracht heeft, is gefailleerde onverminderd eigenaar gebleven van 

deze auto. Deze vernietiging door de curator is door Oliehandel Bergh B.V. ook geac-

cepteerd. 
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Tussen gefailleerde en W.J.P. Strijbosch Beheer B.V. bleek op 19 februari 2015 een 

koopovereenkomst te zijn gesloten, waarbij ondergrondse tanks (inclusief installaties) 

en luifel van tankstation Glanerbrug voor een bedrag van € 96.878,= zijn verkocht door 

gefailleerde aan W.J.P. Strijbosch Beheer B.V. 

De hiervoor genoemde koopprijs is betaald door afboeking op de openstaande schuld 

in rekening courant van € 128.802,=.  

De curator heeft bij brief van  23 juni 2015 deze desbetreffende rechtshandeling vernie-

tigd, nu deze door gefailleerde kort vóór faillietverklaring onverplicht is verricht, waarvan 

gefailleerde en ook W.J.P. Strijbosch Beheer B.V. bij dit verrichten wisten of behoorden 

te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn. Activa is ont-

trokken, terwijl de daarvoor betaalde koopprijs niet is voldaan, maar is verrekend in re-

kening-courant, met een in beginsel concurrente crediteur.  

Voormelde vernietiging werkt terug tot het moment dat de koopovereenkomst is geslo-

ten. De betreffende goederen behoren derhalve onverminderd in eigendom toe aan ge-

failleerde. Deze vernietiging is door W.J.P. Strijbosch Beheer BV geaccepteerd. 

Daadwerkelijk effect heeft de vernietiging in die zin niet gehad, gegeven de gevolgen 

van het leerstuk van de natrekking. 

 

Daarenboven heeft de curator de zgn. Actio Pauliana ingeroepen, naast ter zake de 

reeds hiervoor genoemde verkoop van de  bedrijfsauto, (ook) van de overeenkomst die 

tussen gefailleerde en Oliehandel Bergh B.V. op 20 oktober 2014 is gesloten, waarin 

nadere voorwaarden voor wat betreft leverantie van brandstof zijn opgenomen en 

waarbij algemene voorwaarden zijn ondertekend, van de pandakte die op 20 oktober 

2014 is gesloten en van de registratie van die onderhandse pandakte eerst per 15 juni 

2015. De advocaat van Oliehandel Bergh BV heeft dat betwist. Tot verdere standpunt-

bepaling terzake is het evenwel niet gekomen, gezien het feit dat de ABN Amro Bank 

eerste pandrecht heeft en er geen opbrengst kan worden gegenereerd dusdanig dat 

een tweede pandrecht, zou daarvan sprake zijn, quod non, aan de orde zou komen. 

 

De curator is overigens niet van paulianeus handelen gebleken.  

Werkzaamheden  : zie hiervoor, verder geen.   

 

 8. Crediteuren  

 8.1 Boedelvorderingen  :  

Salaris curator en verschotten: bij beschikking van de Rechtbank van 8 sep-

tember 2016 is als voorschot vastgesteld voor de periode 16 juni 2015 t/m 23 
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augustus 2016 salaris curator € 29.113,48 en verschotten € 1.164,54, beide te 

vermeerderen met omzetbelasting. Deze bedragen zijn van de boedelrekening 

nog niet betaald.  

Huurtermijnen: nog niet bekend.   

 8.2 Pref. vord. van de fiscus  : € 71.602.    

 8.3 Pref. vord. van het UWV  : Niet van toepassing.   

 8.4 Andere pref. crediteuren  : geen (meer).  

 8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 28    

 8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 538.161,97 incl. BTW.  

 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: Nog niet bekend.   

 Werkzaamheden  : Nader inventariseren crediteuren.   

 

 9. Procedures 

 9.1 Naam wederpartij(en) : Oliecentrale Nederland B.V. 

 9.2 Aard procedure :  

Hoger beroep bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

 9.3 Stand procedure :  

Per datum faillietverklaring stond de zaak op de rol van 30 juni 2015 voor memorie van 

antwoord aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij heeft verzocht de procedure 

te schorsen teneinde de curator op te roepen om eventueel de procedure over te ne-

men. Het hof heeft de procedure geschorst zowel voor wat betreft de conventie als re-

conventie en daarbij bepaald dat indien de procedure door de curator wordt overgeno-

men, zulks heeft te gelden voor zowel de conventie als reconventie. Daarmee is reke-

ning te houden voor wat betreft het verdere vervolg.  

 

De curator heeft het Gerechtshof verzocht de procedure te hervatten. De zaak staat 

voor memorie van antwoord aan de zijde van de wederpartij op 16 augustus a.s. 

 

De procedure is inmiddels weer hervat. De zaak is door het Gerechtshof verwezen naar 

de rol van 2 mei 2017 voor opgave verhinderdata voor een te houden comparitie van 

partijen.  

 

Het Gerechtshof heeft een meervoudige comparitie bepaald en wel op 20 

november 2017 te 09.30 uur.  

 9.4 Werkzaamheden : zie hiervoor, voortprocederen. 
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 10. Overig  

 10.1 Termijn afwikkeling faill.  : Nog niet bekend.    

 10.2 Plan van aanpak   :  

- hoger beroep procedure voortzetten; 

- nader inventariseren crediteuren; 

- nader rechtmatigheidsonderzoek, voor zover nodig; 

- overige, bijkomende werkzaamheden.    

 10.3 Indiening volgend verslag :  

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na heden.   

 Werkzaamheden  : Zie hiervoor.  

 

Zutphen, 20 juni 2017  

 

Curator 

Mr A.A. Dooijeweerd 

 

Bijlagen: 

1. Tussentijds financieel verslag 

2. Urenspecificaties 

3. Crediteurenlijsten 

 

 

 

 

 


