
Algemeen

Gegevens onderneming

Betelgeuze B.V.
Zwettestraat 30A
8912 AV  LEEUWARDEN

Activiteiten onderneming

Het ontwerpen (engineering) en vervaardigen van transportsystemen met toebehoren ten 
behoeve van de kaasverwerkende industrie

Omzetgegevens

circa. € 8 mln.

Personeel gemiddeld aantal

circa 46.

Saldo einde verslagperiode

95.67.63.650 € 710.198,48

95.67.63.650 € 710.923,06

95.67.63.650 € 711.460,63

95.67.63.650 € 697.979,55

NL46 RABO 03082716 29 € 718.756,20

€ 687.311,62

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000247:F001

14-08-2006

mr. H.J. Idzenga

Curator: mr. A.J.H. Geense

Insolventienummer: F.17/06/121
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€ 573.188,64

€ 573.935,16

Verslagperiode

2 maart 2015 tot en met 1 juni 2015

2 juni 2015 tot en met 1 september 2015

2 september tot en met 1 december 2015 (verslag 36)

2 december 2015 tot en met 1 maart 2016

2 maart 2016 tot en met 1 juni 2016

2 juni 2016 tot en met 1 september 2016

2 september 2016 tot en met 1 december 2016

2 december 2016 tot en met 1 maart 2017

Bestede uren in verslagperiode

4 uren en 35 minuten

1 uur en 15 minuten

17 uur en 10 minuten

21 uur en 15 minuten

2 uren en 55 minuten

17 uren en 50 minuten

14 uren en 50 minuten
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55 minuten

Bestede uren totaal

1214 uren en 25 minuten

1215 uren en 40 minuten

1232 uren en 50 minuten

1254 uur en 5 minuten

1257 uren

1274 uren en 50 minuten

1289 uren en 40 minuten

1290 uren en 45 minuten

Toelichting

Verslagnummer 34

verslagnummer 38

verslagnummer 39

verslagnummer 40

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Zie vorig verslag.

1.2 Winst en verlies

Zie vorig verslag.
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1.3 Balanstotaal

Zie vorig verslag.

1.4 Lopende procedures

Zie vorig verslag.

1.5 Verzekeringen

Zie vorig verslag.

1.6 Huur

Zie vorig verslag.

1.7 Oorzaak faillissement

Zie vorig verslag.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Zie vorig verslag.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Zie vorig verslag.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Zie vorig verslag.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Zie vorig verslag.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Zie vorig verslag.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Zie vorig verslag.
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3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Zie vorig verslag.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Zie vorig verslag.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Zie vorig verslag.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Zie vorig verslag.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Zie vorig verslag.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Zie vorig verslag.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie vorig verslag.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zie vorig verslag.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie vorig verslag.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie vorig verslag.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie vorig verslag.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Zie vorig verslag.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst
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Zie vorig verslag.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Zie vorig verslag.

4.2 Opbrengst

Zie vorig verslag.

4.3 Boedelbijdrage

Zie vorig verslag.

4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Zie vorig verslag.

5.2 Leasecontracten

Zie vorig verslag.

5.3 Beschrijving zekerheden

Zie vorig verslag.

5.4 Separatistenpositie

Zie vorig verslag.

5.5 Boedelbijdragen

Zie vorig verslag.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Zie vorig verslag.

5.7 Retentierechten

Zie vorig verslag
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5.8 Reclamerechten

Zie vorig verslag.

5.9 Werkzaamheden

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Zie vorig verslag.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Zie vorig verslag.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Zie vorig verslag.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie vorig verslag.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Zie vorig verslag.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

zie vorig verslag.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Zie vorig verslag.

7.2 Depot jaarrekeningen

Zie vorig verslag.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Zie vorig verslag.
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Zie vorig verslag.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Er is een zaak aanhangig wegens aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. De 
Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden heeft op 4 december 2013 bij vervroeging 
vonnis gewezen. De rechtbank heeft na uitvoerige motivering geoordeeld dat bestuurders en 
commissarissen in strijd hebben gehandeld met artikel 2:248 BW en dat bestuurders en 
commissarissen de hen opgedragen taak niet behoorlijk hebben vervuld. Bestuurders en 
commissarissen zijn veroordeeld de proceskosten aan de boedel te vergoeden, waaronder 
begrepen de kosten van de deskundige. Voorts zijn bestuurders hoofdelijk veroordeeld tot 
betaling aan de boedel van een voorschot op het tekort in het faillissement van € 500.000,-. 
De commissarissen zijn –naast de mede hoofdelijke veroordeling tot vergoeding van de 
proceskosten– veroordeeld hoofdelijk als voorschot aan de boedel te betalen een bedrag van 
€ 100.000,-. 
Dat commissarissen tot een lager bedrag zijn veroordeeld, heeft de rechtbank gemotiveerd 
door erop te wijzen dat de commissarissen om matiging hebben verzocht en als verweer 
hebben gevoerd dat de op hen rustende verplichtingen minder zwaar zijn dan de op de 
bestuurders rustende verplichtingen. 

De rechtbank heeft de zaak verwezen naar een zogenaamde schadestaat-procedure, dat wil 
zeggen dat in een afzonderlijke procedure moet worden vastgesteld dat het uiteindelijke tekort 
van de boedel zal zijn (indien bestuurders en commissarissen niet veroordeeld worden om dat 
tekort te voldoen) en of er aanleiding bestaat de vordering zoals tegen de commissarissen 
ingesteld te matigen. 

De curator heeft bestuurders en commissarissen aangeschreven tot betaling overeenkomstig 
het vonnis en daarbij aangegeven bereid te zijn in overleg te treden voor een verdere 
minnelijke oplossing. Inmiddels heeft de bestuurders en hun advocaat een eerste bespreking 
plaatsgevonden. Ook met een van de commissarissen en zijn advocaat heeft een eerste 
bespreking plaatsgevonden en met laatstgenoemde is een tweede bespreking gepland. Twee 
commissarissen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een bespreking. Vermelde 
twee commissarissen en de bestuurders hebben inmiddels hoger beroep ingesteld. 

De boedel heeft inmiddels stappen gezet om binnen afzienbare tijd een verificatievergadering 
te kunnen houden. Op basis van de geverifieerde vorderingen kan een berekening van het 
tekort in het faillissement worden opgesteld, die als basis dient voor de aan te vangen 
schadestaatprocedure. 

Ook de derde commissaris heeft inmiddels hoger beroep ingesteld. Het is niet mogelijk 
gebleken een schikking te treffen. Het voorstel van de curator om uit overwegingen van 
proceseconomie de schadestaatprocedure dadelijk en ineens bij het Hof aan te brengen en 
deze gevoegd te laten behandelen met de hoger beroepsprocedure is door twee 
commissarissen afgewezen. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend de 
schadestaatprocedure thans bij de rechtbank aanhangig te maken. Omdat voor het voeren van 
de schadestaatprocedure noodzakelijk is dat de omvang van de schade wordt vastgesteld is 
een datum voor een verificatievergadering gevraagd en verkregen, te weten 5 juni 2014.

Voor het verloop van de hierboven genoemde verificatievergadering zie nader onder 8.5 van 
dit verslag. 

Na peremptoir aanzegging werd van grieven gediend door mr. M. van Ingen namens twee 
commissarissen, door mr. J. van der Meulen namens de bestuurders en door mr. R.S. van der 
Spek namens één commissaris. Het betreft alle zeer uitvoerige stukken, één van de memories 
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meer dan honderd bladzijden. Op 2 september 2014 zijn zijdens de curator in alle drie de 
hoger beroepsprocedures memories van antwoord genomen, omdat het in het belang van de 
boedel is dat zo voortvarend mogelijk wordt voortgeprocedeerd. De drie hoger beroepen 
worden door het Hof gevoegd behandeld en zijn thans voor beraad aan de zijde van partijen.

Door bestuurders en commissarissen is pleidooi gevraagd. Inmiddels heeft het Hof de datum 
voor het pleidooi bepaald op 18 december 2014. In de verslagperiode is het pleidooi 
voorbereid en opgesteld.

Op 18 december 2014 heeft inderdaad het pleidooi plaatsgevonden. Het Hof heeft daarbij een 
datum voor de uitspraak bepaald onder aantekening dat het zich daar waarschijnlijk niet aan 
zal kunnen houden.
Op de voor de uitspraak bepaalde datum heeft het Hof de zaak aangehouden voor arrest.

Het wachten is nog steeds op een uitspraak van het Hof.

Op 10 november 2015 heeft het Hof een tussenuitspraak gedaan. Daarin staat onder meer dat 
het Hof voornemens is nadere vragen te stellen aan de door de rechtbank benoemde 
deskundige. De partijen in de procedure mogen zich bij akte uitlaten over te stellen vragen aan 
de deskundige.

In het tussenarrest van 10 november 2015 heeft het Hof op een groot aantal onderdelen 
beslissingen gegeven. Eén van de beslissingen was de -door de rechtbank niet beantwoorde- 
vraag of Betelgeuze verplicht was bij het deponeren van de jaarrekening tevens een 
jaarrekening over te leggen. Het Hof heeft geoordeeld dat dit wel het geval was en dat door 
het nalaten daarvan tevens sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Het Hof heeft echter 
ook geoordeeld dat het vermoeden dat dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is 
geweest van het faillissement door de bestuurders (en commissarissen) is weerlegd. 

De eindbeslissing in het tussenarrest luidt dat aan de deskundige om aanvullende rapportage 
moet worden gevraagd.

De curator heeft aan het Hof verzocht om eventueel tussentijds cassatie tegen het arrest te 
mogen instellen. Het Hof heeft dat bij uitspraak van 15 december 2015 toegestaan. Na overleg 
met de cassatieadvocaat heeft de curator van die mogelijkheid echter afgezien. Alle partijen 
hebben inmiddels akte genomen met betrekking tot hun standpunt over eventuele aanvullende 
vragen aan de deskundige en de vraag of niet een nieuwe deskundige moet worden benoemd. 
Het Hof dient op dit punt nog een tweede tussenuitspraak te doen, waarin wordt bepaald wat 
de definitieve vraagstelling aan de deskundige zal zijn en wie het aanvullend 
deskundigenonderzoek zal dienen uit te voeren. 

In de verslagperiode hebben zowel de curator als zijn wederpartijen uitvoering gegeven aan 
het tussenarrest van het Hof door het nemen van een akte. De zaak staat thans voor arrest. 
Aangezien het Hof in het eerste tussenarrest heeft uitgemaakt dat een nader 
deskundigenbericht nodig is, zal het wederom een tussenarrest betreffen.

inmiddels is er naar aanleiding van een nader tussenarrest van het Hof over de te benoemen 
deskundige tussen partijen diverse akten gewisseld. Een deskundige is niet benoemd.
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Na raadpleging van diverse deskundigen, waaronder de cassatie-advocaat en de rechter-
commissaris, is de conclusie getrokken dat het eerste tussenarrest van het Hof feitelijk geen 
ruimte biedt om de procedure voor de boedel tot een succesvol te brengen. Het Hof heeft bij 
tussenarrest immers weliswaar geconcludeerd dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, onder 
meer op het punt dat geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden, waar dat wel 
voorgeschreven was, maar tevens dat bestuurders en commissarissen erin geslaagd zijn het 
vermoeden te weerleggen dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van 
het faillissement. Het Hof heeft immers bestuurders en commissarissen gevolgd in hun 
standpunt dat andere (van buitenaf komende) oorzaken mede tot het faillissement hebben 
geleid bij de beoordeling van de administratieplicht.

Met instemming van de rechter-commissaris is daarom overleg tot stand gekomen tussen de 
(advocaat van de) curator en de advocaten van bestuurders en commissarissen. Dit overleg 
heeft tot een schikking geleid, die inmiddels is vastgelegd. Als uitvloeisel van deze schikking 
wordt de aanhangige procedure bij het Hof door middel van royement beëindigd.

7.6 Paulianeus handelen

Zie vorig verslag.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Zie vorig verslag.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Zie vorige verslag.

In de periode februari 2014 is overleg met de fiscus geopend over de door deze ingediende 
vorderingen. Het totaal aan preferente vorderingen volgens de vorige verslagen bedroeg circa 
€ 900.000,-. Ten aanzien van enige aanslagen is zijdens de curator al geruime tijd geleden 
bezwaar gemaakt, maar op dat bezwaar was nog niet gereageerd. Het doel van het geopende 
overleg was het verkrijgen van duidelijkheid over de positie van de preferente crediteuren voor 
de verificatievergadering die op 
5 juni 2014 is gehouden. In de periode vanaf februari 2014 tot medio juli 2014 heeft het 
overleg plaatsgevonden door middel van correspondentie, telefonisch overleg en uiteindelijk 
een bespreking met een daartoe bevoegde fiscale autoriteit. Bij brief van 
14 juli 2014 heeft de Belastingdienst aan de curator bevestigd dat het totaalbedrag aan 
preferente vorderingen thans nog is € 290.000,-, waarin begrepen een vordering ex artikel 29 
lid 2 OB van € 140.000,-. Laatstgenoemde vordering is nog niet definitief omdat de omvang 
van die vordering uiteindelijk wordt bepaald door het totale bedrag aan voorlopig erkende 
crediteuren enerzijds en wat eventueel aan concurrente crediteuren wordt uitgekeerd 
anderzijds. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Zie vorig verslag.
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8.4 Andere pref. crediteuren

Zie vorig verslag.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Zie vorige verslag.

Op de uiterste daartoe in de Faillissementswet aangewezen dag hebben twee commissarissen 
een vordering ingediend ter zake over 2006 niet betaald commissarissenhonorarium. Daarmee 
hebben zij de positie van crediteur gekregen. De curator heeft ter verificatievergadering de 
vorderingen van beide commissarissen betwist op de grond dat zij wegens onbehoorlijk 
houden van toezicht tekort zijn geschoten in de vervulling van hun taak. De curator heeft 
voorts ook de vorderingen betwist van Stichting Aandelen Betelgeuze met een concurrent 
bedrag van € 262.000,-, een vordering van Tetra Pak Polen van € 150.000,- en een vordering 
van Meissa van € 865,-. 

Hoewel daartoe uitgenodigd hebben bestuurders aan de curator geen concurrente crediteuren 
aangewezen waarvan zij meenden dat die op goede gronden voor betwisting in aanmerking 
zouden komen. De twee commissarissen die tevens de status van betwiste crediteur hebben, 
hebben ter verificatievergadering een groot aantal concurrente crediteuren betwist. Daarover is 
debat ontstaan. De betreffende commissarissen hebben in hun betwisting volhard, zodat alle 
betwiste vorderingen door de rechter-commissaris naar de renvooiprocedure zijn verwezen. 
Geen van de crediteuren waarvan de vorderingen alsnog zijn betwist ter vergadering, was ter 
vergadering aanwezig. Na ontvangst van het proces-verbaal van de verificatie-vergadering 
heeft de curator aan de crediteuren waarvan de vordering is betwist een uitgebreide uitlegbrief 
gegeven, met name ook over het bijzondere karakter van de renvooiprocedure en de 
eventueel daarin te nemen stappen door tussenkomst van een advocaat. Na verzending van 
voormelde brief heeft een groot aantal crediteuren zijn ongenoegen over de gang van zaken 
geuit en nadere informatie verzocht. Op de datum waarnaar voor de renvooiprocedure werd 
verwezen, 24 juli 2014, hebben de crediteuren waarvan de vordering door de curator is 
betwist, verstek laten gaan. Hun vorderingen worden derhalve niet meer in het faillissement 
erkend en spelen bij een eventuele uitdeling dan ook geen rol meer. Ten aanzien van de door 
de commissarissen betwiste vordering heeft circa de helft van de crediteuren door middel van 
een advocaat verweer gevoerd. De curator verwacht dat de crediteuren die verweer hebben 
gevoerd ook mettertijd door de rechtbank als erkende crediteur zullen worden aangemerkt. 
Voor de crediteuren die geen verweer hebben gevoerd geldt dat zij niet meer als zodanig 
worden erkend en niet aan eventuele uitdeling deel kunnen nemen. Het bovenstaande 
betekent ook dat nog niet kan worden vastgesteld wat de omvang van het tekort in de boedel 
zal zijn. Om die reden is de eerder aangekondigde schadestaatprocedure nog niet gestart.

Een groot aantal renvooiprocedures is inmiddels geëindigd door een vonnis van de rechtbank 
waarbij de crediteuren hun vordering alsnog erkend hebben gekregen en de commissarissen 
in de kosten zijn veroordeeld. Naar verwachting zal eind dit jaar/begin volgend jaar aan alle 
renvooiprocedures een einde zijn gekomen, zodat ook kan worden vastgesteld wat de omvang 
van de concurrente crediteuren is. 

Alle renvooiprocedures zijn inmiddels beëindigd. De laatste vonnissen dateren van 11 maart 
2015. In de twee renvooiprocedures tegen de commissarissen Weitenberg en Dubbeling heeft 
de rechtbank geoordeeld dat de commissarisvergoeding over het jaar 2006 pro rata parte op 
de lijst van erkende vorderingen moet worden geplaatst.
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De crediteuren zijn benaderd door een bedrijf Invadco om de vorderingen die de crediteuren 
op de boedel hebben op te kopen. Inmiddels hebben circa zes crediteuren de vorderingen 
overgedragen aan Invadco. In de cessie akte die Invadco aan de boedel toezendt is het 
bedrag waarvoor de vorderingen worden opgekocht onleesbaar gemaakt. Een aantal 
crediteuren heeft gebeld met de curator met verzoek om advies en uitleg. Uit die gesprekken is 
gebleken dat Invadco aan de crediteuren 15% van hun vorderingen biedt. 

Verder is sprake van een nagekomen vordering van het Centraal Justitieel Incassobureau. Bij 
schriftelijke navraag is gebleken dat het gaat om een boeteveroordeling wegens te late 
deponering van de jaarrekening bij een veroordelend vonnis uit 2012.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie vorig verslag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Afhankelijk van het verdere verloop van de procedure. Zie 7.5.

Zoals onder 7.5 aangegeven is de procedure ter zake onbehoorlijk bestuur door royement 
beëindigd. Het laat zich aanzien dat in de komende zes maanden tot volledige afwikkeling kan 
worden overgegaan door middel van een volledige betaling van de preferente crediteuren en 
een zeker percentage aan de concurrente crediteuren. Het precieze percentage voor de 
concurrente crediteuren is nog niet bekend, maar zal niet zeer hoog zijn. 

8.8 Werkzaamheden

De curator is doende met het actualiseren van de schuldenlijst en het opstellen van de 
concept  slotuitdelingslijst. Aan de hand daarvan kan een eindverslag worden 
opgemaakt.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedures (zie 7.5).

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedures (zie 7.5).

Is afhankelijk van het verloop van de aanhangige procedures (zie 7.5)
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Zie 8.7. 

Zie "plan van aanpak". 

10.2 Plan van aanpak

Zie 9.1.

De curator is doende met het actualiseren van de schuldenlijst en het opstellen van de 
concept slotuitdelingslijst. Aan de hand daarvan kan een eindverslag worden 
opgemaakt.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgend verslag betreffende het kwartaal lopend van 2 juni 2015 tot en met 1 september 
2015 zal uiterlijk medio september 2015 worden ingediend.

Het volgende verslag betreffende het kwartaal lopend van 2 september 2015 tot en met 1 
december 2015 zal uiterlijk medio december 2015 worden ingediend.

Het volgende verslag betreffende het kwartaal lopend van 2 december 2015 tot en met 1 
maart 2016 zal uiterlijk medio maart 2016 worden ingediend.

Het volgende verslag betreffende het kwartaal lopend van 2 juni 2016 tot en met 1 september 
2016 zal uiterlijk medio september 2016  worden ingediend.

Het volgend verslag betreffende het kwartaal lopend van 2 september 2016 tot en met 1 
december 2016 zal uiterlijk medio december 2016 worden ingediend.

Het volgende verslag betreffende het kwartaal lopend van 2 december tot en met 1 maart 
2017 zal uiterlijk medio maart 2017 worden ingediend.

Het volgende verslag betreffende het kwartaal lopend van 2 maart 2017 tot en met 1 juni 
2017 zal uiterlijk medio juni 2017 worden ingediend, tenzij het eindverslag eerder kan 
worden ingediend. 

10.4 Werkzaamheden

- (bank)gegevens crediteuren aanvullen;
- slotuitdelingslijst opstellen;
- eindverslag opstellen
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