
Algemeen

Gegevens onderneming

Gefailleerden:

Candi Beheer B.V.
Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V.
Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V.

Adres: 
Boslaan 1, 7783 DD te Gramsbergen

Verslag nummer oud systeem: 15

Verslag nummer oud systeem: 16

Verslagnummer oud systeem: 17

Activiteiten onderneming

Candi Beheer B.V.: Holdings (geen financiële).

Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V.: Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen. 
Cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. Supermarkten en dergelijke winkels met 
een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen.

Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V.: Holdings (geen financiële). 
Beleggingsmaatschappij.

Omzetgegevens

Candi Beheer B.V. € 120.000,-, Recreatiecentrum ’t Hooge Holt B.V. € 4.882.072,- en 
Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V. € 547.662, allen over 2011

Personeel gemiddeld aantal

Recreatiecentrum ’t Hooge Holt B.V.: 11 personen
Candi Beheer B.V.: 1 persoon

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009684:F002

21-05-2013

mr. A.E. Zweers

Curator: mr. D. Meulenberg

Insolventienummer: F.08/13/381
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Saldo einde verslagperiode

Candi Beheer B.V.: € 0,00
Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V.: € 8.255,40
Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V: € 72.766,34

Candi Beheer B.V.: € 0,00 
Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V.: € 8.255,40 
Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V: € 72.770,46

17 - 4-7-2017: 
Candi Beheer B.V.: € 0,00 
Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V.: € 8.242,35 
Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V: € 72.770,46

Verslagperiode

5 oktober 2016 tot en met 4 januari 2017.

5 januari tot en met 4 april 2017.

17 - 4-7-2017: 
5 april 2017 tot en met 4 juli 2017

Bestede uren in verslagperiode

13:27 uur

4:30 uur

17 - 4-7-2017: 2:00 uur

Bestede uren totaal

451:54 uur

456:24 uur

17 - 4-7-2017: 458:24 uur

Toelichting

Dit verslag strekt ertoe om een globaal inzicht te geven aangaande de boedel en dient niet als 
volledige verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Aan de rechter-commissaris wordt 
volledige verantwoording afgelegd.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Bij vonnis d.d. 21 mei 2013 zijn de besloten vennootschappen Candi Beheer B.V., 
Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V. en Recreatiecentrum ’t Hooge Holt B.V. (verder 
samen: Gefailleerden) 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 faillissementen.

Candi Beheer B.V. is statutair gevestigd te Gramsbergen en houdt kantoor aldaar aan de 
(7783 DD) Boslaan 1. Deze vennootschap is opgericht op 12 februari 2001 en ingeschreven in 
het handelsregister op 13 februari 2001. Bestuurder is de heer D.J. Braker (verder: Braker). 
Braker houdt alle aandelen in deze vennootschap.

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..

Recreatiecentrum ’t Hooge Holt B.V. is statutair gevestigd te Gramsbergen, gemeente 
Hardenberg, en houdt kantoor aldaar aan de (7783DD) Boslaan 1. Deze vennootschap is 
opgericht op 31 maart 2003 en ingeschreven in het handelsregister op 3 april 2003. 
Bestuurders van deze vennootschap zijn Recreatiecentrum ’t Hooge Holt Beheer B.V. en 
Candi Beheer B.V.. Laatstgenoemden houden alle aandelen in deze vennootschap.

Recreatiecentrum ’t Hoge Holt B.V. (verder: ’t Hooge Holt) exploiteerde een vakantiepark. Op 
het vakantiepark bevinden zich 223 huizen die grotendeels eigendom zijn van particulieren; 80
 vakantiewoningen waren eigendom van GFM. Op het vakantiepark bevinden zich tevens de 
centrale voorzieningen. Deze zijn gevestigd in en rond een hoofdgebouw; het betreft onder 
meer een receptie, zwembad, tennisbaan, kinderboerderij, midgetgolfbaan, restaurants, 
kapsalon, fitnesscentrum en beautycentrum.  Deze voorzieningen werden gehuurd van Henk 
Braker Beheer B.V.. ’t Hooge Holt verhuurde de vakantiewoningen namens de eigenaren aan 
vakantiegangers (en zogenaamde long stayers, met name in Nederland werkzame Oost-
Europeanen) en ontving een courtage van de huursom. Deze courtage vormde een belangrijke 
inkomstenbron van ’t Hooge Holt, naast de inkomsten uit de centrale voorzieningen. Tevens 
voerde ’t Hooge Holt het beheer over vakantiewoningen van particuliere eigenaren, zulks op 
grond van een beheersovereenkomst.

GFM was zoals gezegd eigenaar van 80 woningen en stelde deze evenals de particuliere 
eigenaren voor de verhuur beschikbaar aan ’t Hooge Holt. GFM heeft de woningen doen 
financieren door middel van leningen bij de Rabobank.

Omdat Gefailleerden en de door hen gedreven ondernemingen nauw met elkaar 
samenhangen wordt in alle drie de faillissementen gezamenlijk verslag uitgebracht.
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1.2 Winst en verlies

Candi Beheer B.V. heeft volgens de jaarrekening 2011 over de jaren 2010 en 2011 een verlies 
geleden van respectievelijk € 135.455,- en € 145.075,-.

GFM heeft volgens de jaarrekening 2011 over de jaren 2010 en 2011 een verlies geleden van 
respectievelijk € 168.067,- en € 267.193,-. 

’t Hooge Holt heeft over 2010 en 2011 volgens de jaarrekening 2011 een winst gerealiseerd 
van respectievelijk € 40.127,- en € 137.348,-. 

1.3 Balanstotaal

Het balanstotaal per ultimo 2011 bedroeg van Candi Beheer B.V. € 181.683,-, van GFM 
€ 4.628.758,- en van ’t Hooge Holt € 1.463.034,-.

1.4 Lopende procedures

Er lopen voor zover thans bekend geen procedures. Dit onderdeel wordt als afgehandeld 
beschouwd.

1.5 Verzekeringen

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

1.6 Huur

Gefailleerde ’t Hooge Holt huurde het gebouw waarin de centrale voorzieningen gevestigd zijn 
van Henk Braker Beheer B.V.. Deze huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden 
beëindigd per faillissementsdatum.  

1.7 Oorzaak faillissement

De oorzaak van de faillissementen is volgens Braker het teruglopen van de verhuur van de 
bungalows op het park. De bezetting van de bungalows is sterk teruggelopen ten gevolge van 
de recessie. Daardoor daalden inkomsten uit courtages over de huursommen. Daardoor 
konden Gefailleerden niet aan hun verplichtingen jegens schuldeisers voldoen, aldus de heer 
Braker.

De door de bestuurder aangegeven oorzaak komt niet onaannemelijk voor.
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Op de faillissementsdatum waren er 11 werknemers in dienst van ’t Hooge Holt. 

Bij Candi Beheer B.V. was op de faillissementsdatum 1 werknemer in dienst. 

Gefailleerde GFM had geen werknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In 2012 hadden gefailleerden ’t Hooge Holt en Candi Beheer B.V. respectievelijk 12 personen 
en 1 persoon in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemers zijn op 24 mei 2013 ontslagen. Enkele werknemers zijn daags daarna 
ontslagen. Een aantal personen is voor zover vereist ontslag aangezegd.

2.4 Werkzaamheden

Er heeft op 24 mei 2013 een bijeenkomst plaatsgevonden waarin alle aanwezige 
personeelsleden door de curator zijn toegesproken. Uitgelegd is dat Gefailleerden in staat van 
faillissement verkeren en welke gevolgen dat heeft. Alle aldaar aanwezige werknemers is 
mondeling ontslag aangezegd. Dat ontslag is per brief bevestigd. Aan het eind van de 
bijeenkomst zijn ontslagbrieven aan de aanwezige werknemers uitgereikt nadat zij voor 
ontvangst hadden getekend. Aan de niet aanwezige werknemers is de ontslagbrief per post 
verzonden.

Daags daarna heeft een bijeenkomst met het UWV plaatsgevonden. Deze is door een 
kantoorgenoot van de curator georganiseerd. In die bijeenkomst is voorlichting gegeven over 
en assistentie verleend bij het invullen van de nodige formulieren teneinde de rechten van 
werknemers op grond van de Werkloosheidswet veilig te stellen. De salarissen van de 
werknemers zijn tot en met april 2013 betaald door Gefailleerden.

De rechter-commissaris heeft de curator toestemming verleend voor het ontslag. De 
werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing van 
de rechter-commissaris en de termijn waarbinnen dat dient te geschieden.
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

De boedels van Gefailleerden bevatten 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 wil afzien van het inroepen van de actio pauliana mits de boedel in dezelfde 
financiële positie wordt geplaatst als ware sprake van verkoop en levering van de 80 woningen 
en de zich daarin bevindende inventarissen vanuit de faillissementen 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 3.5 en volgende 
zal daar nader op ingegaan worden.
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Strikt genomen is er geen verkoopopbrengst voor de boedel gelet op de verkoop en 
overdracht kort voor de faillissementsdatum. Er is na faillissementsdatum € 1.320.000,- voor 
de 80 woningen van GFM betaald door de VVE; deze koopprijs is naar de Rabobank gegaan 
als hypotheekhouder. Het bedrag ter zake de verrekening van de zakelijke lasten bedraagt € 
14.818,58 en is door de boedel ontvangen. De Rabobank meent recht te hebben op dit 
bedrag; zij stelt dat sprake is van een vordering van gefailleerde GFM die aan haar verpand is. 
Daargelaten dat de bank haar pandrechten aangaande de vorderingen op derden tot heden 
niet aangetoond heeft (zie verder onder 4), vindt de onderhavige vordering haar grondslag in 
de koopovereenkomst die de curator heeft gesloten met de VVE. De curator heeft de 
betreffende vordering niet verpand aan de bank. Het betaalde bedrag ad € 14.818,58 komt 
derhalve de boedel toe. 

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

De hypothecaire inschrijving op diverse aantallen van de 80 woningen bedraagt respectievelijk 
€ 5.100.000,-, € 500.000,-, € 150.000,-, € 150.000,-, € 50.000,- en 
€ 400.000,-. De 80 woningen zijn niet allemaal gelijktijdig verworven, maar successievelijk. 
Telkens werd bij een verwerving een recht van hypotheek gevestigd ten behoeve van de 
Rabobank. De inschrijvingen zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

De Rabobank was niet bereid een boedelbijdrage te betalen, ondanks de bemoeiingen van de 
curator. Deze bemoeiingen hebben ertoe geleid dat de Rabobank de koopprijs van € 
1.320.000,- ontving voor de 80 woningen. Zoals gezegd was de koopprijs ondanks de verkoop 
en levering kort voor de faillissementsdatum nog niet voldaan.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

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

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De boedel van GFM bevatte 80 inventarissen in de 80 bungalows op het park die kort voor de 
faillissementsdatum verkocht en overgedragen zijn (zie 3.1). De boedel van ’t Hooge Holt 
bevatte een inventaris die zich in het hoofdgebouw bevond. Henk Braker Beheer B.V. 
pretendeert een deel van deze inventaris in eigendom te hebben. Henk Braker Beheer B.V. is 
verzocht haar eigendomsrecht aan te tonen. In verslagperiode 4 hebben diverse besprekingen 
plaatsgevonden om dit onderdeel in der minne te regelen. Er is een regeling getroffen aldus 
dat van de opbrengst van € 40.000,- van dit deel van de inventaris € 12.500,- naar de boedel 
gaat en de resterende € 27.500,- naar Henk Braker Beheer B.V.. Dit onderdeel wordt als 
afgehandeld beschouwd.

Er is rollend materieel. De waarde daarvan is te verwaarlozen volgens het taxatierapport. Deze 
zaken zijn bovendien verpand aan de Rabobank. Voor de boedel is er geen materieel belang 
bij verkoop.

Pagina 7 van 18

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

03-07-2017Datum:Nummer: 3



3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

 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. De boedel van ’t Hooge Holt heeft voor de inventaris in de centrale voorzieningen € 
30.000,- ontvangen. Het deel van de inventaris in de centrale voorzieningen waarvan Henk 
Braker Beheer B.V. pretendeert eigenaar te zijn is eveneens verkocht.  Er is een koopprijs van 
€ 40.000,- afgesproken voor deze inventaris. Tot zekerheid voor de betaling van deze 
koopprijs is € 32.000,- op de derdenrekening van het kantoor van de curator gestort. Omdat de 
VVE op 31 juli 2013 ook de eigendom van dit deel van de inventaris in de centrale 
voorzieningen wenste te verwerven (als onderdeel van de totale transactie met de 80 
woningen en inventarissen), heeft de curator op 31 juli 2013 – de datum waarop geconstateerd 
moest worden dat geen van de ontbindende voorwaarden in vervulling was gegaan – verlangd 
dat aanvullende zekerheid zou worden verschaft tot € 40.000,- (er was slechts een depot van 
€ 32.000,-). In dat kader heeft de VVE nog € 8.000,- op de derdenrekening van het kantoor 
van de curator gestort. De betaling van de koopprijs van het deel van de inventaris in de 
centrale voorzieningen waarvan Henk Braker Beheer B.V. de eigendom pretendeert, is aldus 
veilig gesteld.  Zoals hiervoor aangegeven is een regeling getroffen aldus dat van € 40.000,- 
een bedrag van € 12.500,- naar de boedel gaat. Dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening 
van ’t Hooge Holt ontvangen. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

De Rabobank was niet bereid om een boedelbijdrage te betalen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De opbrengst van de inventarissen van de bungalows wordt gereserveerd ten behoeve van de 
fiscus, zulks op grond van art. 57 lid 3 Faillissementswet en art. 21 Invorderingswet. Hetzelfde 
geldt voor de inventaris die toebehoort aan ’t Hooge Holt; ook deze wordt voor de fiscus 
gereserveerd. Tenslotte wordt de opbrengst van de inventaris waarvan Henk Braker Beheer 
B.V. de eigendom claimde ad € 12.500,- ten behoeve van de fiscus gereserveerd.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

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. 
Daarna  heeft de overdracht en het te woord staan van de media de nodige tijd gevergd. 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. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

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.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
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3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Omdat de voorraden niet verkocht zijn, is hier geen tijd aan besteed.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Vanuit de boedel van ’t Hooge Holt zijn de domeinnaam, website, handelsnamen, merken, 
know how en alle overige intellectuele eigendomsrechten alsmede de goodwill verkocht.  

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De in 3.15 vermelde activa hebben € 50.000,- opgebracht.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De verkoop van de in 3.15 vermelde activa heeft als onderdeel van de koopovereenkomst met 
de VVE de nodige tijd gekost.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De vorderingen op debiteuren zijn verder in beeld gebracht. Het gaat om vorderingen op 
eigenaren van bungalows in verband met beheer en onderhoud en vorderingen op derden die 
gebruik hebben gemaakt van de restaurants en verdere centrale voorzieningen. Het gaat 
daarbij om bijvoorbeeld kinderfeestjes. De vorderingen op eigenaren bedragen volgens de 
aangereikte gegevens per faillissementsdatum ongeveer € 50.000,-, die op derden totaal € 
145.000,-. Het in kaart brengen heeft lang geduurd omdat eigenaren ook tegenvorderingen 
hebben en het saldo aldus berekend moest worden. Er heeft een bespreking plaatsgevonden 
met een vroegere medewerker van Gefailleerden die in dienst van de VVE is althans de 
vennootschap die thans het park met toebehoren exploiteert. De nog niet gefactureerde 
vorderingen zijn in kaart gebracht. Het gaat met name om de zogenaamde long stayers. 
Facturen zijn aangemaakt en verzonden naar de betreffende debiteuren. Zowel de 
debiteuren/huiseigenaren als de longstayers zijn tot betaling aangeschreven. De 
huiseigenaren menen niets verschuldigd te zijn. Een vertegenwoordiger van de eigenaren is 
verzocht te motiveren waarom de huiseigenaren niets meer verschuldigd menen te zijn. In 
verslagperiode 6 heeft een bespreking plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de 
huiseigenaren. Daar was de heer Braker bij aanwezig. Getracht is overeenstemming te 
bereiken aldus dat de eigenaren een percentage van de openstaande vordering betalen aan 
de boedel (de curator was bereid een bescheiden korting toe te staan). De vertegenwoordiger 
van de huiseigenaren was niet bereid een redelijk percentage af te spreken. De eigenaren zijn 
kort daarna wederom aangeschreven. Er zijn daarop betalingen binnengekomen. In 
verslagperiode 8 de huiseigenaren wederom aangeschreven tot betaling. In verslagperiode 10 
zijn dagvaardingen opgesteld teneinde debiteuren in rechte te betrekken. In verslagperiode 11 
zijn nog enkele dagvaardingen opgesteld. De dagvaardingen zijn tot heden niet uitgebracht 
omdat onderliggende stukken ontbreken. Deze stukken zijn opgevraagd bij de bestuurder. De 
in verslagperiode 13 ontvangen bescheiden zijn bestudeerd. De incasso verloopt moeizaam. 
Besloten is om de incasso van deze vorderingen te staken. De kosten van incasso zullen naar 
verwachting de opbrengsten overstijgen, zodat verdere incasso niet in het belang van de 
boedel is. Naar de debiteuren van deze vorderingen worden evenwel alle rechten 
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voorbehouden; deze mededeling is geen afstand van recht.

De vorderingen op derden (ter zake feestjes en dergelijke) worden in kaart gebracht. Er is 
vertraging ontstaan doordat de administratie niet beschikbaar was omdat deze bij derden was 
opgeslagen (in de Cloud) en de provider nog vorderingen op de boedels had. Nog niet alle 
gegevens van deze debiteuren zijn beschikbaar. Een deel van deze debiteuren is recent 
wederom tot betaling aangeschreven. Dit deel is wederom aangeschreven. Incasso is 
problematisch omdat op de vorderingen betrekking hebbende stukken ontbreken. Hetzelfde 
geldt voor het deel van deze debiteuren dat nog niet is aangeschreven; ook daar ontbreken 
onderbouwende bescheiden. Deze bescheiden zijn tot heden niet aan de curator ter hand 
gesteld. De curator heeft de bestuurder voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld de 
bescheiden aan te leveren. De bestuurder heeft in verslagperiode 12 bescheiden aangeleverd. 
Deze worden bestudeerd. In verslagperiode 13 is gebleken dat de aangeleverde bescheiden 
reeds in het bezit van de curator waren. Aangeschreven debiteuren beweren dat zij contant 
betaald hebben. Volgens de bestuurder de heer Braker is dat inderdaad het geval. Verder 
bleek een groot deel van de vorderingen op deze debiteuren een interne facturatie te betreffen 
omdat sprake is van verschillende fiscale eenheden binnen één vennootschap, te weten 
Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V.. Vanuit de ene fiscale eenheid werd gefactureerd aan de 
andere fiscale eenheid.

De vorderingen op long stayers zijn op twee na geïncasseerd. Van de laatste debiteuren wordt 
getracht alsnog betaling te verkrijgen. Met een van de debiteuren is er contact met diens 
raadsman. In verslagperiode 9 is discussie gevoerd met deze raadsman. Deze debiteur heeft 
namelijk de vordering betaald aan de nieuwe eigenaar van het park. De raadsman van deze 
debiteur heeft in verslagperiode 10 een bespreking voorgesteld. In verslagperiode 12 heeft 
een bespreking plaatsgevonden. Het is niet uitgesloten dat een regeling zal kunnen worden 
getroffen met deze debiteur. In verslagperiode 13 is een regeling getroffen aldus dat deze 
debiteur € 4.500,- betaalt tegen finale kwijting. De rechter-commissaris heeft toestemming 
verleend voor het treffen van deze regeling. Het schikkingsbedrag is op de debiteurenrekening 
ontvangen. 

De andere debiteur is niet te vinden. Er zijn geen gegevens van deze debiteur te vinden in de 
openbare bronnen. Aan incasso van de vordering op deze debiteur zal geen tijd meer besteed 
worden, tenzij nadere gegevens bekend mochten worden. 

Met een andere debiteur is – met toestemming van de rechter-commissaris – een regeling 
getroffen aldus dat € 5.500,- wordt betaald op een vordering van € 7.000,-. Het bedrag ad 
€ 5.500,- is inmiddels ontvangen. 

Complicerend is dat de Rabobank pretendeert een pandrecht te hebben op de vorderingen, 
maar dit pandrecht tot heden niet aangetoond heeft. Overleg met de bank heeft niet tot een 
oplossing geleid. De vorderingen worden geïncasseerd door de curator. 

Er is tot heden een bedrag van € 31.927,91 geïncasseerd.

17 - 4-7-2017: Er is tot heden een bedrag ad € 31.935,95. De mutaties in afgelopen 
verslagperiode betroffen rentebijschrijvingen.

4.2 Opbrengst

Omdat de vorderingen op debiteuren niet verkocht zijn, is er geen opbrengst.

Zoals gezegd onder 4.1 is tot heden een bedrag van € 31.927,91 geïncasseerd.
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17 - 4-7-2017: zie onderdeel 4.1.

4.3 Boedelbijdrage

De Rabobank pretendeert zoals gezegd een pandrecht te hebben op de vorderingen op 
debiteuren. Dat pandrecht wordt vooralsnog niet erkend. Omdat er geen opbrengst is, is er 
geen boedelbijdrage. 

4.4 Werkzaamheden

Er heeft overleg plaatsgevonden met de vroegere administratrice van ’t Hooge Holt om de 
vorderingen op debiteuren in kaart te brengen. Ook is tijd besteed aan onderzoek van het 
pandrecht van de bank. Voorts heeft een medewerker van het kantoor van de curator de 
debiteuren aangeschreven en heeft deze medewerker overleg gehad met een 
vertegenwoordiger van de huiseigenaren. In verslagperiode 6 heeft een bespreking met een 
vertegenwoordiger van de huiseigenaren plaats gevonden. De huiseigenaren zijn (wederom) 
aangeschreven.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 4.060.244,63. Gefailleerden zijn 
hoofdelijk aansprakelijk voor deze vordering. De vordering is opgebouwd uit een aantal 
leningen die in de periode juni 2007 tot december 2009 zijn verstrekt en een tweetal rekening-
courant kredieten.

5.2 Leasecontracten

’t Hooge Holt heeft voor enkele kleine machines leasecontracten. De curator heeft deze 
leasecontracten gecontroleerd en beoordeeld. De curator heeft de lessors bericht dat zij de 
geleasede objecten kunnen ophalen.

5.3 Beschrijving zekerheden

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.

5.4 Separatistenpositie

De Rabobank heeft een separatistpositie voor zover de zekerheden betreffende als vermeld in 
5.3 onder 1, 2 en 4. De pandrechten op de vorderingen zijn niet aangetoond.
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5.5 Boedelbijdragen

Zoals gezegd bleek de Rabobank niet bereid een boedelbijdrage te betalen, ondanks de 
bemoeiingen van de curator die hebben geleid tot opbrengst voor de bank.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

 Ongeveer 15 crediteuren hebben een beroep gedaan op een gepretendeerd 
eigendomsvoorbehoud. 

De curator heeft enkele beroepen op eigendomsvoorbehouden erkend. Een enkele crediteur 
heeft het beroep op het gepretendeerde eigendomsvoorbehoud ingetrokken.

Ten aanzien van één crediteur is het beroep op het eigendomsvoorbehoud afgewezen. 

Dit onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

5.7 Retentierechten

Er zijn geen schuldeisers die een beroep op het retentierecht hebben gedaan. Dit onderdeel 
wordt als afgehandeld beschouwd.

5.8 Reclamerechten

Vooralsnog heeft geen van de schuldeisers een beroep gedaan op het recht van reclame. Dit 
onderdeel wordt als afgehandeld beschouwd.

5.9 Werkzaamheden

De rechten van de Rabobank zijn onderzocht. Een kantoorgenoot van de curator heeft de 
eigendomsvoorbehouden behandeld.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De ondernemingen van Gefailleerden zijn niet voortgezet.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Zoals gezegd waren 80 bungalows en de zich daarin bevindende inventarissen reeds voor de 
faillissementsdatum verkocht en overgedragen aan de VVE.  Er hebben zich enkele 
gegadigden gemeld voor overname van de activa en de activiteiten van met name ’t Hooge 
Holt. Omdat de bungalows reeds verkocht en overgedragen waren, was de speelruimte voor 
de curator beperkt. De VVE wenste de exploitatie van ’t Hooge Holt (beheer en verhuur van de 
bungalows op het park; de exploitatie van de centrale voorzieningen) voort te zetten om aldus 
controle te verkrijgen. De eigenaren van de bungalows hadden daar belang bij teneinde een 
acceptabel rendement op de investering in de bungalow te bewerkstelligen. Uiteindelijk heeft 
de VVE (naast de reeds verworven 80 woningen en inventarissen) de inventaris van ’t Hoge 
Holt gekocht alsmede de goodwill c.a., daarbij inbegrepen de rechten uit overeenkomsten met 
vakantiegangers en longstayers.  Aldus kon de VVE de activiteiten van ’t Hooge Holt 
voortzetten.

6.5 Doorstart: Verantwoording

De marktwaarde van de 80 bungalows van GFM is getaxeerd op € 800.000,-. De verkoopprijs 
van € 1.320.000,- is verdedigbaar. De liquidatiewaarde en de onderhandse verkoopwaarde bij 
gelijkblijvende bestemming en gebruik van de 80 inventarissen zijn getaxeerd op 
respectievelijk € 24.000,- en € 120.000,-. De vergoeding van € 60.000,- is acceptabel.

De liquidatiewaarde en de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende bestemming en 
gebruik van de inventaris van ’t Hooge Holt zijn getaxeerd op respectievelijk € 19.380,- en 
€ 40.410,-. De koopprijs van € 30.000,- is te verdedigen.

De liquidatiewaarde en onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende bestemming en gebruik 
van de inventaris ten aanzien waarvan Henk Braker Beheer B.V. de eigendom pretendeert te 
hebben, zijn getaxeerd op respectievelijk € 31.985,- en € 103.205,-. De overeengekomen 
koopprijs van € 40.000,- is weliswaar niet hoog, maar acceptabel.

De koopprijs van de goodwill, website en overige activa als vermeld onder 3.15 ad 
€ 50.000,- is een resultante van onderhandelingen.

6.6 Doorstart: Opbrengst

De opbrengst voor de boedels van ’t Hooge Holt en GFM is in totaal € 154.818,58 zijnde de 
koopprijs van de inventaris van ’t Hooge Holt ad € 30.000,-, de vergoeding voor de 80 
inventarissen van GFM ad € 60.000,-, de koopprijs van de goodwill ad € 50.000,- en de 
verrekening van de zakelijke lasten ad € 14.818,58. Dit totaalbedrag is op de boedelrekening 
bijgeschreven. Daar is in verslagperiode 4 bijgekomen het aandeel van de boedel ad € 
12.500,- in de opbrengst van de inventaris ad € 40.000,- ten aanzien waarvan zowel de boedel 
als Henk Braker Beheer B.V. de eigendom pretendeerden te hebben.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

De Rabobank was niet bereid een boedelbijdrage te betalen.
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6.8 Doorstart: Werkzaamheden

De verkoop van de activa en het treffen van een regeling aangaande de reeds voor 
faillissement verkochte 80 woningen en inventarissen heeft veel tijd gekost (zie 3.8). Ook het 
treffen van de regeling met Henk Braker Beheer B.V. aangaande de verdeling van de 
opbrengst ad € 40.000,- heeft een medewerker van het kantoor van de curator de nodige tijd 
gekost. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Dit onderdeel dient nog onderzocht te worden door de curator. Complicerend is dat de 
administratieve gegevens elders (in de “Cloud”) zijn opgeslagen en er een vordering van de 
provider is. Inmiddels is de administratie van ’t Hooge Holt ontvangen. Deze is onderzocht. De 
bevindingen zijn besproken met de heer Braker. Enkele zaken moeten nog uitgezocht worden, 
onder meer de vraag of de zich bij één van de huurders bevindende inventaris de boedel 
toebehoort. Er zijn aanwijzingen daarvoor gevonden in de administratie. Volgens de heer 
Braker is deze destijds gekocht door gefailleerde. Deze is niet in de verkoop van de activa aan 
de VVE begrepen, omdat dit de curator destijds niet bekend was. Dit onderdeel zal nog 
onderzocht worden. In verslagperiode 9 heeft een bespreking met de heer Braker 
plaatsgevonden. In verslagperiode 10 is nagegaan of deze inventaris nog aanwezig is en 
voldoende bewijs aanwezig is dat deze inventaris inderdaad de boedel toebehoort. Tot heden 
zijn deze twee onderdelen onvoldoende duidelijk geworden. Contacten met de heer Braker 
hebben tot heden niets opgeleverd. In verslagperiode 12 zal wederom getracht worden 
duidelijkheid te verkrijgen. De heer Braker is voor de laatste maal in de gelegenheid gesteld 
nadere bescheiden aan te leveren. In verslagperiode 12 zijn bescheiden ontvangen. Getracht 
wordt een regeling te treffen met de huidige gebruiker van de inventaris. In verslagperiode 13 
is de gebruiker van de inventaris aangeschreven en uitgenodigd een bod te doen op de 
inventaris. Tevens is aangegeven dat wanneer geen redelijke bieding ontvangen wordt, de 
inventaris aan een derde verkocht zal worden. In verslagperiode 14 is een bieding ontvangen 
van de gebruiker van € 4.000,- exclusief BTW. Deze bieding is aan de fiscus (het betreft 
bodemzaken) en de pandhouder voorgelegd ter goedkeuring. Beiden hebben ingestemd. De 
bieding is goedgekeurd door de rechter-commissaris. De koopprijs ad € 4.840,- inclusief BTW 
is ontvangen op de boedelrekening van Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V..

7.2 Depot jaarrekeningen

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

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

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

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gelet op de oprichtingsdata van de betreffende vennootschappen 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.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

7.6 Paulianeus handelen

Met betrekking tot de mogelijk paulianeuse verkoop en overdracht van de 80 woningen en 
inventarissen van GFM is een regeling getroffen zoals hiervoor is vermeld (3.1). Er zijn geen 
aanwijzingen dat verdere paulianeuse handelingen hebben plaatsgevonden, ook niet na het 
boekenonderzoek, behoudens wellicht ten aanzien van de inventaris van een huurder. Dit 
laatste is opgelost doordat deze huurder de inventaris heeft gekocht (zie 7.1).

7.7 Werkzaamheden

Er is overleg geweest met de bestuurder van Gefailleerden 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.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Inzake het faillissement van ’t Hooge Holt B.V. is door het UWV inmiddels een drietal 
boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ad in totaal 
€ 65.583,67. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Inzake het faillissement van Candi Beheer B.V. is door de fiscus inmiddels een zestal 
vorderingen ingediend ter zake loonheffingen, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting ten 
bedrage van in totaal € 33.414,-. De hoogte van enkele eerder ingediende vorderingen is 
gewijzigd als gevolg van vermindering van de betreffende aanslagen.

In het faillissement van 't Hooge Holt B.V. is door de fiscus een twaalftal vorderingen ingediend 
 ter zake loonheffingen, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting ten bedrage van in totaal € 
122.799,-, waaronder  een vordering ten bedrage van € 79.000,- ter zake omzetbelasting 
ingediend bij de fiscale eenheid Henk Braker Beheer B.V.. Omdat ’t Hooge Holt deel uitmaakte 
van de fiscale eenheid is zij zeer waarschijnlijk aansprakelijk voor deze vordering als deze 
tenminste betrekking heeft op de tijd dat de fiscale eenheid nog bestond. 

Te verwachten is een vordering van de fiscus op grond van art. 29 lid 2 Wet op de 
Omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Inzake het faillissement van ’t Hooge Holt B.V. is door het UWV een tweetal 
faillissementsvorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen ad in totaal 
€ 41.283,17. 
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8.4 Andere pref. crediteuren

De Rabobank heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 4.060.244,63. Zie 5.1 van dit 
verslag. De vordering is geplaatst op de lijsten van ingediende en voorlopig erkende preferente 
schuldvorderingen in de drie faillissementen.

In het faillissement van ’t Hooge Holt B.V. is door een viertal werknemers een vordering 
ingediend met aanspraak op preferentie. De vorderingen zijn geplaatst op de lijst van 
ingediende en voorlopig erkende preferente schuldvorderingen.

In de veertiende verslagperiode is in het faillissement van ’t Hooge Holt B.V. door GBLT een 
vordering ingediend met aanspraak op preferentie.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Voor de overzichten van de ingediende en voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen 
wordt verwezen naar bijlagen 1 tot en met 3 bij dit verslag. Het aantal ingediende concurrente 
vorderingen per gefailleerde bedraagt:

- Candi Beheer B.V.     :  1 voor een totaalbedrag ad € 118,88
- Recreatiecentrum 't Hooge Holt B.V. :  282 voor een totaalbedrag ad € 875.792,37
- Gramsberger Financieringsmaatschappij B.V. :  4 voor een totaalbedrag ad € 73.918,57

Een aantal vorderingen van concurrente schuldeisers is pro memorie opgenomen. Het gaat 
om vorderingen van eigenaren van bungalows op het park die hun vordering (voor zover 
bestaande) nog niet kunnen kwantificeren en specificeren omdat zij nog geen afrekening van ’t 
Hooge Holt hebben ontvangen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Zie 8.5.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal geen uitkering aan de concurrente schuldeisers kunnen plaatsvinden.
 

8.8 Werkzaamheden

zie hiervoor.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen.

In de komende verslagperiode zal de definitieve afwikkeling van de faillissementen ingezet 
worden.

17 - 4 juli 2017: Het is nog niet gelukt om de definitieve afwikkeling van onderhavige 
faillissementen in gang te zetten. De Rabobank beweert een pandrecht op de 
vorderingen van Gefailleerden te hebben. Daarover moet nog een besluit genomen 
worden, al dan niet na overleg met de Rabobank. Dit in verband met de betalingen van 
debiteuren.

10.2 Plan van aanpak

De incasso van de vorderingen op debiteuren zal afgerond worden in de komende 
verslagperiode.

17- 4 juli 2017 In de komende verslagperiode dient een beslissing genomen te worden 
aangaande de betalingen van de debiteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor 4 april 2017.

Het volgende verslag is geagendeerd voor 4 juli 2017.

17 - 4-7-2017: het volgende verslag is geagendeerd voor 4 oktober 2017, of zoveel 
eerder als het faillissement afgewikkeld zal zijn. 
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10.4 Werkzaamheden

Er is tijd besteed aan verslaglegging en overleg met de rechter-commissaris aangaande de 
discussie met betrekking tot de door de Rabobank gepretendeerde verpanding van de 
vorderingen op debiteuren. Voorts is de rechter-commissaris gevraagd om toestemming tot het 
treffen van de regeling met Henk Braker Beheer B.V. aangaande de opbrengst van de 
inventaris ad € 40.000,- en het aangaan van schikkingen met debiteuren. Ook is toestemming 
gevraagd voor het treffen van een regeling met de huurder ter zake de verkoop van inventaris.
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