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Edelachtbare Heer,
Hieronder doe ik u mijn negende verslag ex art. 73a Fw toekomen in opgemeld faillissement.Dit
faillissement is volledig gelieerd aan het faillissement van Simsaland B.V., uw nummer 09/21 F.
Voor de details verwijs ik naar mijn negende (en vorige verslagen) in laatstgenoemd faillissement ex
art. 73a Fw. In het faillissement Simsaland b.v. werd gewacht op een procedure door de
landsadvocaat tegen de ABN over de toegepaste bodemverhuurconstructie. Nu daarover in diverse
arrondissementen en op diverse niveau's door andere curatoren wordt geprocedeerd, met wisselende
uitkomsten, ligt het voor de hand om op een uitspraak van de Hoge Raad te wachten over deze

kwestie voordat beide faillissementen worden beëindigd.
1. INVENTARISATIE
1.1Directie en organisatie:
1.2.Winst en verlies:
1.3.Balanstotaal:
1.4.Lopende procedures:
1.5.Verzekeringen:
1.6.Huur:
1.7.Oorzaak faillissement:

zie eerste verslag ex art. 73a Fw.
onbekend.
onbekend.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Zie 1e verslag ex art. 73a Fw. van Simsaland B.V. uw nummer
09/21 F, d.d. 23 maart 2009.

2.PERSONEEL
2.1.Aantal ten tijde van het faillissement: 1, de heer J.W.J.M. van der Hoorn te Voorthuizen.
2.2.Aantal in jaar voorafgaand aan faillissement: 1
2.3.Datum ontslagaanzegging: 22 januari 2009
Werkzaamheden:
geen
3.ACTIVA:
Onroerende zaken :
n.v.t.
Bedrijfsmiddelen:
n.v.t.
Voorraden / onderhanden werk: n.v.t.
Andere activa:
3.12.Beschrijving:
curanda bezit een deel van de aandelen in de besloten vennootschap
Simsaland B.V. (KvK 32120887). Deze vennootschap verkeert ook
in staat van faillissement bij vonnis van uw rechtbank van 20
januari 2009 referentie 09/21 F.
3.13.Verkoopopbrengst:
n.v.t.
Werkzaamheden:
Er is geen ander actief. Er is geen actief gerealiseerd.
4. DEBITEUREN:

n.v.t.

5. BANK / ZEKERHEDEN:
5.1.Vordering bank(en):
per saldo thans € 1.200.000,-5.2. t/m 5.8
:
n.v.t.
Zie ook 1e t/m 8e verslag ex art. 73a Fw. Simsaland B.V. (09/21F)
6. DOORSTART / VOORTZETTEN: n.v.t.
7. RECHTMATIGHEID:
7.1.Boekhoudplicht:
geen bijzonderheden geconstateerd.
7.2.Depot jaarrekeningen: n.v.t.
7.3.Goedkeuring verklaring accountant: n.v.t.
7.4.Stortingsplicht aandelen: aandelen zijn in geld volgestort en er is een bankverklaring
7.5.Onbehoorlijk bestuur:
n.v.t
7.6.Paulianeus handelen:
n.v.t.
Werkzaamheden:
n.v.t.
8. CREDITEUREN:
8.1.Boedelvorderingen:
n.v.t.
8.2.Preferente vorderingen van de fiscus: € 11.142,-8.3.Preferente vordering UWV:
n.v.t.
8.4.Andere preferente crediteuren:
n.v.t.

8.5.Aantal concurrente crediteuren:

3, waaronder geldlening van de oprichter de heer
J.W.M. van der Hoorn
8.6.Bedrag concurrente vorderingen: € 4.042.087,32
8.7.Verwachte wijze van afwikkeling: Opheffing art. 16 Fw.
Werkzaamheden:
geen

9. PROCEDURES

: zie verslagen in Simsaland B.V.

10. OVERIG:
10.1.Termijn afwikkeling faillissement: 6 maanden.
10.2 .Plan van aanpak:
afwachten uitspraak Hoge Raad n.a.v. diverse
procedures die door curatoren (al dan niet in overleg
met of steun van de belastingdienst) in het land worden
gevoerd over rechtsgeldigheid
bodemverhuurconstructie.
10.3 Indiening volgend verslag:
27 september 2011

Inmiddels verblijf ik,
met vriendelijke groeten,

R.H. Smink, curator

