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Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V. (verder 'GFM') 
Adres: Boslaan 1, 7783 DD te Gramsbergen

30-10-2018
 5

Holdings (geen financiële) beleggingsmaatschappij. 30-10-2018
 5

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2011 € 547.662,00 € -267.193,00 € 4.628.758,00

2010 € -168.067,00

0 30-10-2018
 5

Verslagnummer 5
Datum verslag 30-10-2018
Insolventienummer F.08/13/382
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000009684:F003
Datum uitspraak 21-05-2013

R-C mr. A.E. Zweers
Curator mr. D. Meulenberg



Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Boedelsaldo
€ 55.096,74

30-10-2018
 5

van
3-4-2018

t/m
30-10-2018

30-10-2018
 5

Verslagperiode Bestede uren

5 10,08 uur

totaal 10,08 uur

In totaal zijn in onderhavig faillissement 39,45 uur geregistreerd. 

Daarnaast zijn er nog een groot aantal uren aan dit faillissement besteed die 
ook betrekking hadden op de gelieerde faillissementen Recreatiecentrum 't 
Hooge Holt B.V. en Candi Beheer B.V..

30-10-2018
 5

1. Inventarisatie

Bij vonnis d.d. 21 mei 2013 is de besloten vennootschap Gramsberger 
Financieringsmaatschappij B.V. in staat van faillissement verklaard met 
benoeming van mr. A.A.A.M. Schreuder tot rechter-commissaris en mr. D. 
Meulenberg tot curator. 
Bij beschikking van de rechtbank Overijssel van 1 juli 2013 is mr. A.A.A.M. 
Schreuder ontheven en mr. A.E. Zweers benoemd tot rechter-commissaris in 
onderhavige faillissement.

Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V. (verder: GFM) is statutair 
gevestigd te
Gramsbergen en houdt aldaar kantoor aan de (7783DD) Boslaan 1. Deze 
vennootschap is
opgericht op 29 mei 1996 en ingeschreven in het handelsregister op 30 mei 
1996. Bestuurder en enig aandeelhouder is Candi Beheer B.V., waarvan de 
heer D.J. Braker bestuurder is. 

De gelieerde failliete vennootschap Recreatiecentrum 't Hoge Holt B.V. 
(verder: 't Hooge Holt) exploiteerde een vakantiepark. 80 vakantiewoningen 

30-10-2018
 5



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

die zich op dat vakantiepark bevinden waren eigendom van GFM. Zij heeft de 
woningen doen financieren door middel van leningen bij de Rabobank. De 
vorderingen werden via 't Hooge Holt verhuurd aan derden, veelal 
vakantiegangers en Oost Europese werknemers.

Er is geen sprake geweest van lopende procedures. 30-10-2018
 5

De verzekeringen zijn beëindigd. Zoveel mogelijk is getracht premierestitutie 
te bewerkstellingen.

30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

De oorzaak van het faillissement, alsmede van de gelieerde faillissementen, 
is volgens Braker het teruglopen van de verhuur van de bungalows op het 
vakantiepark. De bezetting van de bungalows is sterk teruggelopen ten 
gevolge van de recessie. Daardoor daalden inkomsten uit verhuur. Daardoor 
kon gefailleerde niet aan haar verplichtingen jegens schuldeisers voldoen, 
aldus de heer Braker.
De door de bestuurder aangegeven oorzaak komt niet onaannemelijk voor.

30-10-2018
 5



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

2. Personeel

Personeelsleden

GFM had geen werknemers in dienst.

30-10-2018
 5

Personeelsleden

Ook in het jaar voor faillissement heeft GFM geen werknemers in dienst 
gehad.

30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

3. Activa



Toelichting onroerende zaken

De boedel van gefailleerde bevat geen onroerende zaken. Tot kort voor de
faillissementsdatum had GFM 80 woningen op het vakantiepark in eigendom. 
Deze zijn kort
voor de faillissementsdatum door GFM verkocht en overgedragen aan de 
Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Bungalowpark 't Hoge Holt U.A. 
(verder: VVE), zulks onder een
aantal ontbindende voorwaarden. De koopprijs bedraagt € 1.320.000,- 
kosten koper. De
koopprijs was niet voldaan op de faillissementsdatum. De VVE had op haar 
beurt de 80
woningen doorverkocht aan particulieren die daarvoor de koopsom onder de 
betreffende
notaris gestort hadden. Aldus bevond er zich een bedrag van € 1.320.000,- 
onder de notaris, zij het dat de notaris dit bedrag nog hield voor de 
kopers/particulieren. Pas als de bungalows geleverd zouden worden vrij van 
hypotheken, zou de koopprijs ter beschikking komen van de VVE, die op haar 
beurt de koopprijs diende door te betalen aan de Rabobank teneinde te 
bewerkstelligen dat de bungalows vrij van hypotheken zouden worden.

De curator meende dat deze transactie paulianeus is, mede omdat de 
inventarissen van de 80 woningen gelijktijdig verkocht en overgedragen zijn. 
Omdat deze inventarissen als
bodemzaken aan te merken zijn zou de boedel de opbrengst van deze 
bodemzaken mislopen, evenals de verrekening van de zakelijke lasten met 
betrekking tot de 80 woningen. Er is uitgebreid overleg geweest met de VVE. 
In dat overleg heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat hij w il 
afzien van het inroepen van de actio pauliana mits de boedel in dezelfde 
financiele positie wordt geplaatst als ware er sprake van verkoop en levering 
van de 80 woningen en de zich daarin bevindende inventarissen vanuit 
het faillissement van gefailleerden. De VVE en de Rabobank Vaart en 
Vechtstreek U.A. (verder: Rabobank), die een hypothecaire inschrijving op de 
80 woningen had en een pandrecht op de inventaris, zijn de curator 
tegemoet gekomen in zoverre dat de zakelijke lasten inderdaad zullen 
worden verrekend als ware sprake van een verkoop van de 80 woningen 
vanuit faillissement en dat voor de inventarissen € 60.000,- aan de boedel 
betaald wordt in plaats van de oorspronkelijke € 80.000,-. Met deze korting 
werden de risico's van het slagen van de actio pauliana afgekocht.

Op 30 en 31 juli 2013 moest uiterlijk geconstateerd worden dat geen van de 
ontbindende
voorwaarden als voormeld in vervulling was gegaan zodat de verkoop en 
overdracht van de
80 woningen en de zich daarin bevindende inventarissen perfect zou zijn. Die 
controle - samen met de notaris - heeft veel tijd gekost. Complicerend daarbij 
was dat Henk Braker
Beheer B.V. pretendeerde eigenaar te zijn van een deel van de zich in de 
centrale
voorzieningen (en zich dus onder de curator) bevindende inventaris. De 
curator meende en
meent nog steeds dat die eigendomsrechten niet aangetoond zijn. De VVE 
wenste evenwel in het kader van de verwerving van de 80 bungalows en de 
inventarissen de gehele zich in de centrale voorzieningen bevindende 
inventaris te verwerven, dus ook de inventaris ten aanzien waarvan Henk 
Braker Beheer B.V. eigendomsrechten pretendeerde. Onder 3.8 zal daar 
nader op ingegaan worden.

30-10-2018
 5



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

Er is uitvoerig onderhandeld met de VVE teneinde een voor allen (boedel, VVE 
en Rabobank)
acceptabele oplossing te bereiken.

30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Er zijn zeer bescheiden voorraden. Deze zijn op een heel laag bedrag 
getaxeerd. De
voorraden zijn verpand aan de Rabobank. De boedel heeft geen materieel 
belang bij verkoop.

30-10-2018
 5

Omdat de voorraden niet verkocht zijn, is hier geen tijd aan besteed. 30-10-2018
 5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

vergoeding verkoop 80 inventarissen € 60.000,00

totaal € 60.000,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Op grond van een door de curator met de VVE en de Rabobank getroffen 
regeling heeft de
boedel van GFM € 60.000,- ontvangen voor de inventarissen die zich in de 80 
woningen
bevinden.

Bij nader inzien betreft de ontvangst van € 60.000,- geen opbrengst voor de 
80 inventarissen. Deze inventarissen waren reeds vóór de 
faillissementsdatum verkocht en overgedragen. De Rabobank heeft als 
pandhouder de koopprijs van deze inventarissen
als opbrengst ontvangen. Het bedrag ad € 60.000,- is door de boedel van 
GFM
ontvangen op grond van een met de VVE gesloten 
vaststellingsovereenkomst. Tegen
betaling van € 60.000,- door de VVE aan de boedel zal de curator geen 
beroep meer
doen op de actio pauliana. 
Derhalve valt de opbrengst onder "Andere activa".

30-10-2018
 5

De regeling met de VVE en de Rabobank heeft veel tijd gekost. Er hebben 
twee besprekingen met de VVE plaatsgevonden alvorens een compromis 
bereikt werd. Vervolgens heeft de uitwerking en het overeenstemming 
bereiken over de koopovereenkomst veel tijd gekost.
De regeling met betrekking tot de inventaris waarvan Henk Braker Beheer 
B.V. de eigendom
pretendeert te hebben, heeft behoorlijk wat tijd gekost. Ook is veel aandacht 
besteed aan de vraag of geen van de vele ontbindende voorwaarden 
waaronder de levering van de 80
bungalows had plaatsgevonden in vervulling was gegaan. Er is 
dienaangaande veel overleg
geweest met de instrumenterende notaris.

30-10-2018
 5

4. Debiteuren

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

5. Bank/Zekerheden



5.1 Vordering van bank(en)

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

€ 2.789.450,17

De Rabobank heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 4.060.244,63. 
Deze vordering is een vordering op alle gelieerde gefailleerde 
vennootschappen in verband met hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Deze vordering is inmiddels verminderd met een aantal 
uitw inningsopbrengsten naar een bedrag ad €2.789.450,17.

30-10-2018
 5

De Rabobank pretendeert de volgende zekerheden te hebben:
1. Een 1e hypothecaire inschrijving op diverse registergoederen, zijnde de 80 
bungalows die
GFM in eigendom toebehoorden.
2. Verpanding van inventaris, voorraad en machines.
3. Verpanding van vorderingen op derden.
4. Verpanding van IE-rechten.

30-10-2018
 5

De Rabobank heeft een separatistpositie voor zover de zekerheden 
betreffende zoals hiervoor vermeld onder 1, 2 en 4. De pandrechten op de 
vorderingen zijn niet aangetoond.

30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing.
30-10-2018

 5



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De rechten van de Rabobank zijn onderzocht. 30-10-2018
 5



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De ondernemingen van Gefailleerden zijn niet voortgezet. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing.
30-10-2018

 5

Niet van toepassing.
30-10-2018

 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

Er zijn geen aanwijzingen dat de boekhoudplicht niet is nagekomen. Dit 
onderdeel wordt als afgerond beschouwd.

30-10-2018
 5

De jaarrekeningen 2010 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekening 2012 is (nog) niet gedeponeerd. 
Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

30-10-2018
 5

Gelet op het bepaalde in art. 2:396 BW is een dergelijke verklaring niet 
vereist. Ook dit
onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

30-10-2018
 5

Gelet op de oprichtingsdatum van de vennootschap zou een eventuele 
vordering
tot volstorting van de aandelen inmiddels verjaard zijn. Er zal derhalve geen 
onderzoek
plaatsvinden naar de vraag of de aandelen zijn volgestort. 
Dit onderdeel wordt eveneens als afgehandeld beschouwd.

30-10-2018
 5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Er zijn geen aanwijzingen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur, ook niet na 
onderzoek van
de administratie.

30-10-2018
 5

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Met betrekking tot de mogelijk paulianeuse verkoop en overdracht van de 80 
woningen en
inventarissen van GFM is een regeling getroffen zoals onder onderdeel 3 is 
vermeld. Er zijn geen aanwijzingen dat verdere paulianeuse handelingen 
hebben plaatsgevonden, ook niet na het boekenonderzoek.

30-10-2018
 5



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is overleg geweest met de bestuurder van gefailleerde en de gelieerde 
vennootschappen,  alsmede de provider teneinde de administratie veilig te 
stellen. Voorts is diverse malen gesproken met de heer Braker, onder meer 
naar aanleiding van het boekenonderzoek.

30-10-2018
 5

8. Crediteuren

Niet van toepassing.
30-10-2018

 5

€ 7.802,00

Het betreft de vordering op grond van artikel 29 lid 7 Wet op de 
Omzetbelasting. 

De fiscus heeft schriftelijk te kennen gegeven geen andere vorderingen op 
gefailleerde te hebben.

30-10-2018
 5

Niet van toepassing.
30-10-2018

 5

Niet van toepassing.
30-10-2018

 5

5 30-10-2018
 5

€ 2.852.028,74 30-10-2018
 5



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Na aftrek van de boedelkosten en volledige uitkering op de preferente 
vordering van de fiscus zal er nog een geringe uitkering op concurrente 
vorderingen mogelijk zijn.

30-10-2018
 5

In verband met de afw ikkeling heeft de curator de ingediende 
schuldvorderingen nader bestudeerd en voor zover nodig overleg over 
gehad.

Inmiddels is er door de rechtbank bij beschikking d.d. 6 september 2018 een 
datum gepland voor een verificatievergadering. Deze zal – in beginsel pro 
forma – gehouden worden op 6 november 2018 om 9:30 uur in het 
gerechtsgebouw te Almelo.

Alle bij de curator bekende crediteuren zijn op de hoogte gesteld van de 
inhoud van voornoemde beschikking. Ook de bestuurder van gefailleerde is 
door de curator aangeschreven. 
De lijsten van voorlopig erkende schuldvorderingen (verder 
'crediteurenlijsten') zijn ter beoordeling naar de bestuurder van gefailleerde 
gezonden. De bestuurder heeft deze lijsten voor akkoord ondertekend.

Inmiddels zijn de crediteurenlijsten ingediend bij de rechtbank om aldaar 
gedurende acht dagen voorafgaand aan de verificatievergadering kosteloos 
ter inzage te liggen voor een ieder. De crediteuren zijn hiervan op de hoogte 
gesteld, alsmede van het feit dat geen ontwerpakkoord is gedeponeerd.

30-10-2018
 5



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

9. Procedures

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

Niet van toepassing. 30-10-2018
 5

10. Overig

Het faillissement zal in de komende maanden worden afgewikkeld. 30-10-2018
 5

Na de verificatievergadering zal de curator zo spoedig mogelijk de rechter-
commissaris verzoeken zijn salaris te bepalen, waarna vervolgens de 
slotuitdelingslijst kan worden opgesteld en aan de rechter-commissaris ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd.

30-10-2018
 5

Er zal geen volgend verslag worden geagendeerd. Onderhavig verslag kan 
worden beschouwd als eindverslag.

30-10-2018
 5



Bijlagen

Bijlagen
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