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ZEVENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET 

FAILLISSEMENT VAN STICHTING OOSTWEST  
 
 

Gegevens onderneming : STICHTING OOSTWEST (“Oostwest”) 

Faillissementsnummer :   F. 13/13/59  

Datum uitspraak : 22 januari 2013 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  :   mr. T. Steffens (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: 

steffens@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : per 1 juni 2015: mevrouw C.P. Bleeker 

Activiteiten onderneming : exploitatie van fysiotherapiepraktijken en fitnesscentra 

Omzetgegevens : 2012: EUR 710.000,-- 

Personeel gemiddeld aantal : 15  

Datum verslag : 29 juli 2016 

Verslagperiode : 24 juni 2015 - 29 juli 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 30,6 uren 

Bestede uren totaal : 276,0 uren 

Saldo faillissementsrekening :  EUR 7.509,12 

 

ALGEMENE INLEIDING 
 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 

Bij het opstellen van dit verslag heeft de curator deels vertrouwd op gesprekken met de bestuurder, 

medewerkers en andere betrokkenen, alsmede op financiële informatie die niet is goedgekeurd. De 

curator heeft niet alle informatie kunnen verifiëren en staat er dan ook niet voor in dat alle in dit verslag 

vervatte informatie juist of volledig is. Het is mogelijk dat verder onderzoek nieuwe of andere feiten 

oplevert, dan wel leidt tot andere meningen of conclusies.  
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

Afgerond, zie de voorgaande verslagen. 

 

1.2  Winst en verlies 

   

Boekjaar Winst / Verlies  

2012  EUR 121.166,87 (-/-) 

2011 EUR 1.743 (-/-) 

2010 EUR 83.267  

2009 EUR 82.423 (-/-) 

 
1.3 Balanstotaal 

   

Boekjaar Balanstotaal 

2012 EUR 650.422,41 

2011 EUR 469.104 

2010 EUR 335.939 

2009 EUR 362.783 

 

1.4 Verzekeringen 

 Afgewikkeld, zie het 2
e
 openbare verslag. 

 

1.5 Huur 

 Afgewikkeld, zie het 2
e
 openbare verslag. 

 

1.6 Oorzaak faillissement 

 Verwezen wordt naar hoofdstuk 7 van dit verslag. 

 

2. PERSONEEL 

 Afgerond. Verwezen wordt naar het 1
e
 openbare faillissementsverslag. 
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3. ACTIVA 

3.1 Verwezen wordt naar de verslag 1 t/m 6. Inmiddels werd door de Belastingdienst een bedrag op 

de faillissementsrekening bijgeschreven van EUR 7.504,66. 

 

4. DEBITEUREN 

4.1 Omvang debiteuren 

Uit de jaarrekeningen volgt verder dat sprake is van rekening-courant vorderingen op 

verschillende rechtspersonen waarin de zeggenschap wordt uitgeoefend door de heer 

Oosterveld. De achtergronden, het verloop van de rekening courant verhoudingen en de actuele 

posities zijn onduidelijk omdat van de zijde van het bestuur geen eenduidige en volledige 

documentatie ten aanzien van deze rekening courant vorderingen is ontvangen. 

 

Voor het overige zie de voorgaande verslagen. 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

5.1  Vordering van bank(en) 

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van EUR 108.505,53 ter verificatie ingediend. Uit 

van ABN AMRO Bank N.V. ontvangen documentatie volgt dat Oostwest in november 2011 

schulden van Anton Sport B.V. en Oostwest Management B.V. jegens ABN AMRO Bank N.V. 

heeft overgenomen. Beide vennootschappen worden gecontroleerd door de heer Oosterveld. 

De curator onderzoekt de achtergronden en rechtmatigheid van deze schuldovernemingen. Het 

standpunt van het bestuur luidt dat het gerechtvaardigd was dat de schulden zijn overgenomen 

omdat ook activa en activiteiten aan de stichting zouden zijn overgedragen. Dit valt evenwel niet 

eenduidig af te leiden uit de (thans) beschikbare documentatie. ABN AMRO Bank N.V. maakt 

aanspraak op een pandrecht op de bedrijfsinventaris en de debiteuren. 

 

In september 2010 is een overeenkomst van geldlening gesloten tussen de heer en mevrouw 

Oosterveld als geldgever en Oostwest, Oostwest Management B.V., Anton Sport B.V. en Meer 

& Vaart B.V. als hoofdelijke geldnemers. De overeenkomst bepaalt dat een kredietruimte ter 

beschikking is gesteld tot een bedrag van EUR 250.000,--. Onduidelijk is nog in hoeverre deze 

kredietruimte is aangesproken en wat in voorkomend geval de openstaande vordering is. Voorts 

is onduidelijk hoe de onderlinge draagplicht tussen de verschillende geldnemers is afgestemd. 

 

5.2 Leasecontracten 

Afgewikkeld, zie eerdere verslagen. 
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6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 Afgewikkeld, zie eerdere verslagen. 

 

7 RECHTMATIGHEID  

7.1 Boekhoudplicht 

 Naar het oordeel van de curator geeft de (beschikbare) informatie niet eenduidig de rechten en 

verplichtingen van de stichting weer. Met de name de rekening courant verhoudingen met 

gelieerde entiteiten vallen niet eenduidig vast te stellen.  

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.  Het voorlopige oordeel van de curator luidt dat 

Oostwest Vpb plichtig is als bedoeld in artikel 2:300a BW. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Niet van toepassing. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

Het voorlopige oordeel van de curator is dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Los van de 

omstandigheid dat niet voldaan is aan de boekhoudplicht is ook overigens sprake van 

verwijtbaar handelen van het bestuur. Daartoe geldt onder meer dat gedurende een lange 

periode is nagelaten aangiften Loonbelasting te doen. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

In onderzoek. Het voorlopige oordeel van de curator is dat activa en activiteiten van de stichting 

zijn overgedragen aan een vennootschap waarover de zeggenschap wordt uitgeoefend door het 

bestuur van de stichting. Deze rechtshandeling(en) zijn naar het voorlopige oordeel van de 

curator paulianeus.  

 

De curator heeft het bestuur van de stichting de op de hoogte gebracht van zijn (voorlopige) 

bevindingen naar aanleiding van het rechtmatighedenonderzoek. Het bestuur heeft 

aansprakelijkheid betwist en daartoe onder meer aangevoerd dat de administratie wel degelijk 

afdoende inzicht zou verstrekken. Overige onderwerpen die in de aansprakelijkstelling van de 

curator zijn opgenomen zijn eveneens betwist, maar vooralsnog zonder dat daarbij een 
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afdoende uitleg is gegeven en/of ontlastende documentatie is overgelegd. Het bestuur heeft te 

kennen gegeven haar standpunt mondeling te willen toelichten. De curator staat niet 

onwelwillend tegenover het beleggen van een bespreking maar heeft tegelijkertijd verzocht ten 

aanzien van een aantal specifieke onderwerpen uit de aansprakelijkstelling op voorhand een 

gemotiveerde toelichting te willen ontvangen. Daarop is nog geen reactie ontvangen. De curator 

heeft het bestuur nog een laatste maal in de gelegenheid gesteld de betwisting van de 

aansprakelijkheid gemotiveerd te weerleggen. 

 

8. CREDITEUREN 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator & kosten: PM 

 UWV:  EUR 17.652,79 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 EUR 449.218,00 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 EUR 94.586,55 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 EUR 474,54 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 16 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 155.360,79 

 

 EUR   70.961,93 betwist 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Nog niet bekend. 

 

9. PROCEDURES 

Voor zover bekend geen. 

 

10. OVERIG 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend. 

 

10.2 Plan van aanpak 

Zie hoofdstuk 7.6. Indien een reactie uitblijft zal de curator zich beraden en in overleg met 

rechter commissaris treden. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over zes (6) maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op  

29 juli 2016. 

 

 

 

T. Steffens, 

curator 


