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Gegevens onderneming

Faillissementsnummers
Datum uitsPraak
Curatoren

Rechter-Commissaris
Activiteiten onderneming

Omzetgegevens
Personeel gemiddel d aantal

Nummer: 13 Datum: 12 juli 2013

in surséance
uni 2008 met

haar werkmaatschaPPijen :

Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode
Bestede u en in verslagPeriode

Bestede uren totaal

Zie boven
5juni 2008 en l3 juni 2008 (zie boven)

mr. H. Pasman (Wrjn & Stael)

mr. D.J, Bos (CMS Derks Star Busmann)

mr. R.J. Verschoof
Zie vorige verslagen'
Zie vorige verslagen'
Zie vorige verslagen.

e 647 .677,53

14 februari 2013 tlm l0 juli 2013

p.m. (Pasman)
J0 u..n en 54 minuten (Bos)

658 uren en 40 minuten * P'm' (Pasman)

950 uren en 1l minuten (Bos)

1 legenheden die in

wikkeld dan wel
van zaken geen

3. Activa

Andere activa

assurantiënpootvandeSchoeman-Groepvormden.Hiernawordendezevennootschappen
afzonderlijk besProken:

L Van de Ridder Schoeman Bedriißhuisvesting B'V'
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Op 6 september 201 I heeft de andere aandeelhouder een bieding kenbaar gemaakt met betrekking

tot de deelneming van Schoeman Amersfoort B,V. (50%) in het kapitaal van deze vennootschap.

Deze bieding is eerst kenbaar gemaakt nadat de curatoren veelvuldig hebben gecorrespondeerd

met de andeie aandeelhouder en de fiscus over de vermeende aanwezige risico's die door de

andere aandeelhouder zijn aangevoerd (bijvoorbeeld de mogelijke rekening-courantvorderingen

die de beide aandeelhouders enlof hun groepsvennootschappen op Van de Ridder Schoeman

Bedrijfshuisvesting B.V. hebben). Deze risico's zijn voor zover mogelijk in kaart gebracht, maar

kunnðn niet vollõdig worden geverifieerd, omdat ter zake geen deugdelijke administratie

aanwezigis en geen betrokkenen aanwezigzijn die volledige duidelijkheid kunnen verschaffen.

Ondanks de uiwoerige inspanningen van de curatoren om meer duidelijkheid te verkrijgen, is de

voornoemde bieding van âe andere aandeelhouder dermate mager, dat de curatoren de rechter-

commissaris zullen voorstellen om deze deelneming op alternatieve wijze af te wikkelen' Omdat

Van de Ridder Schoeman Bedrijfshuisvesting B.V. over een banksaldo van circa € 30.000

beschikt en behalve de mogelijkð int.r"o.pany-schulden nauwelijks schulden heeft (in totaal

circa € 4.000), voorzien de ðurátoren dat deze deelneming in de komende verslagperiode alsnog

via een zogenaamde "turbo-liquidatie" kan worden afgewikkeld, Een en ander is echter

aflrankelijk van de medewerking van de andere aandeelhouder'

In verslagperiode 10 hebben curatoren gecorrespondeerd met de andere aandeelhouder over de

afivikkelin-g van deze deelneming. Om voor curatoren onduidelijke redenen verloopt dit overleg

moeizaam-en zijn nog geen con-crete afspraken omtrent de afuikkeling gemaakt' Indien in de

komende verslagperiolde- niet in goed ovôrleg tussen partijen voortgang gemaakt kan worden,

zulten curatoren zich gaan beradãn op formele stappen om op andere wijze tot aflvikkeling te

komen.

In verslagperiode I I hebben curatoren met de andere aandeelhouder afgesproken dat vereffening

van deze vennootschap zal plaatsvinden, De eerste stappen daartoe zijn inmiddels in gang gezet'

verslagperiode 12; Het saldo op de bankrekening van Van de Ridder Schoeman

Bedrijfshuisvesting B'V' bedraagt circa € 30.50

Ridder-Schoeman Bedrijfshuisvesting een vor

heeft, Omdat dat faillissement zal worden o
vordering niets opleveren. Daarnaast heeft Va

vorderin! van €14,ß1,67 op Schoeman Groep. Ook met-betrekking tot die vordering zal geen

uitkering- volgen, Deze voideringen zijn op de betreffende lijsten van voorlopig erkende

vorderingen geplaatst.

Van de Ridder-Schoeman Bedrijfshuisvesting heeft daarnaast een vordering van € 2'380 op

Schoeman Amersfooft (Woningmakelaardij), maar op haar beurt heeft Schoeman Amersfoort

(Bedrijfsonroerend go"d'¡ 
""n 

vordering op Van de Ridder-Schoeman Bedrijfshuisvesting van

èn304,72. p", sátdo'heeft Schoeman Amersfoort dus van Van de Ridder-Schoeman

Bedrijfshuisvesting een bedrag van €, 8.924,72 te vorderen. Deze vordering zal voldaan kunnen en

moetõn worden uii het beschikbare actief van circa € 30.500, Dan resteert een bedrag van circa

C21.600 dat in het kader van de vereffening zal moeten worden verdeeld tussen de andere

aandeelhouder en Schoeman Groep. Dit betekent dat een bedrag van circa € l0'800 in de boedel

van Schoeman Groep zal vloeien. In de komende verslagperiode zullen curatoren een en ander

aan de andere aandeelhouder voorleggen,

Verslagperiode 13: Inmiddels zijn van Van de Ridder-Schoeman BedriifshuisvesÍing alle

,rlruolt, aangiften bij de Belastingdienst ingediend en afgewikkeld' Dat was noodzakelijk omdat

anders niet tot vereffening zou kuinen rord", overgegaqn' De vereffening van de vennootschap

zal in gang worden-þezetln overleg met de andere aandeelhouder afwikkelen. Eerst zal de schuld
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3
5.1

van Van de Ridder-Schoeman Bedrijfshuisvesting aan Schoeman Amersfoort worden afgewikkeld.

In de komende periode zal een en ander worden geffictueerd.

Bank / Zekerheden
Vordering van bank(en)
ABN AMRO is voldaan. Het bedrag ad€,326.666,45 is naar de boedelrekening overgemaakt.Zie

ook vorige verslagen.

Op verzoek van W.G. Schoeman Groep is door ABN AMRO een aantal bankgaranties gesteld,

toìaal ter hoogte van€,169.760,94. Bijna alle garanties zijn inmiddels getrokken' Op dit moment

is één garantie niet afgewikkeld.

De bankgarantie voor een bedrag ad € 50.000 is gesteld in het kader van de afuikkeling van een

samenwerkingsovereenkomst tuisen onder andere w.G. Schoeman Groep B'V' en FinanceNed

B.V. en Stichiing Derdengelden FinanceNed. De samenwerking vond plaats in het kader van de

hypotheekactiviteiten van de Schoeman groep.

en een daaraan gekoppelde (levens-) verzekeri

de looptijd van de betreffende (levens-)ver

omstandigheden een deel van de (onverdiende)

als het terugboekrisico. Door de curatoren

FinanceNed over de afuikkeling van deze r
bankgarantie vrij te laten vallen' De bestuurde

aan de curatoren aangereikt waaruit blijkt dat

€ 25.000 en per 1 juli 2010 tot € 10.000'

december 2015 geen verdere verlaging
ling van deze kwestie, Dit voorstel was voor de

en ls dat het risicoprofiel gewijzigd is' Met de

rag van de garantie substantieel verlaagd zal

I van een bij ABN AMRO Bank geblokkeerd

eerde saldo verlaagd tot een bedrag ad € l8'000'

tie afi¡vikkelen daarvan,

In afivachting van de verdere añvikkeling van dit faillissement worden voorlopig door curatoren

geen verdere stappen gezet om ,.n uoort¡dige vrijval dan wel afkoop van de bankgarantie te

bewerkstelligen.

In verslagperiode l0 is in lijn met de hiervoor gemaakte keuze om vooralsnog nog geen verdere

stappen te zetten, geen actie ondernomen door óuratoren' Ook in verslagperiode I I is geen actie

ondernomen.

Verslag l2: Ook in verslagperiode l2 is geen verdere actie ondernomen'

Verstai l3; Ook in verslagperiode t 3 is geen verdere actie ondernomen.

lTerkzaamheden
Niet van toePassing.

8. Crediteuren

Alle schuldeisers van de Schoeman Groep werden administratief geboekt als schuldeiser van

W.G. Schoeman Groep B.V. en vervolgens in rekening-courant doorbelast aan de betreffende

werkmaatschapprj. Ran ¿e hand van de ùministratie van gefailleerden en de aanmeldingsbrieven
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van schuldeisers zijn de vorderingen (voorlopig) geplaatst in het faillissement van de betreffende

vennootschappen.

Preferente vordering van de fiscus
De totale fiscale vordering bedraagt tot op heden €255,320,=

Preferente vordering. van het UIYV

Andere preferente crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
B e dr ag c oncurr ent e cr edit eur en

Schoeman Amersfoort B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
Huur
Onverschuldigde betaling
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering' van het UIYV

Andere preferente crediteuren
Aant al c oncurr ente cr e dit e ur en

B edr ag c oncurr ent e cr e dit euren

W.G. Schoeman Groep B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren:
Huur panden:

Onverschuldigde betalingen :

uwv

Schoeman Leusden B.V'
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
Huur
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering' van het UWV

Ander e pr efer ente cre dit eur en

Aantal concurrente crediteuren
B e drag c oncurr ente cr e dit eur en

Schoeman Proj ectmakelaars B'V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
Huur
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering. van het (WV
Andere preferente crediteuren
Aantal c oncurr ente cr e dit e ur en

B e dr ag c oncurr ent e cr e dit eur en

Schoeman Soest B'V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering. van het UIIV

p.m,
€ 5.467 ,97
p.m.
c 254.581,60

€ 12.907,27 (ex. art. 66 lid 3 WW)
€ 130.860,71
(ex. art. 3:288 sub e BW)
€ 782,04
48
€ 686.059,50

p.m.
c 19,193,52
€ 300,00
zie Groep
zie Groep
€ 1.190,95
48
c 190.894,65

p.m.
p.m.
zie Groep
zie Groep
€ 2.307,86
l2
c 12.516,45

p.m.
e 330,12
zie Groep
zie Groep

4.574,57

p.m.
zie Groep
zie Groep

4
€
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Andere preferente crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
B e dr ag c oncurr ente cr e dit eur en

Schoeman Vastgoed Beheer B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering. van het (WV
Ander e pr efer ent e cre dit eur en

Aantal concurrente crediteuren
B e dr ag c oncurr ente cr e dit eur en

Schoeman Veenendaal B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
Huur
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering. van het UIIV
Andere preferente crediteuren
Aantql concurrente crediteuren
B edr ag c oncurr ent e cr e dit eur en

Schoeman Arnhem B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
Huur
UWV
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering' van het UWV

Ander e pr efer ent e cr e dit eur en

Aant al c oncurrent e cr e dit eur en

B e dr ag c oncurr ente cr e dit eur en

c 5.786,78
25
c 59.745,62

p,m.
zie Groep
zie Groep

€ 146,37

p,m.
€ 2.499,13
zie Groep
zie Groep
€ 24.307,55
26
€ 56.431,73

p.m.
€ 6,864,36
€ 20.639,36
zie Groep
€ 1.401,61 (ex. art. 66lid 3 V/W)
C 13.669,47(ex' art' 3:288 sub e BW)

22
c 32.096,58

In het faillissement van schoeman Arnhem zijn schoeman Arnhem en een van de voormalig

werknemers aansPrakelijk gest

een onjuiste taxatie zou zijn
beslissing omtrent inkooP van

hypotheekbank stelt dat haar schade voor vergoe

dä'curatoren betwist. De omvang van de vordering staat overigens nog niet vast' De curatoren

hebben in de afgelopen versligperiode ove leg gevoerd met betrokkenen. De voormalig

werknemer heeft juridische bijstand moeten inroepen'

In verslagperiode l0 heeft de hypotheekbank in een procedure tegen de voormalig werknemer

verzocht om een deskundige té'benoemen die een oordeel moet geven omtrent de destijds

uitgevoerde taxatie. Deze d"eskundige is benoemd, maar heeft tot op heden nog geen bericht

uitgebracht.

In verslagperiode I I hebben de curatoren niets meer vernomen omtrent deze kwestie' Datzelfde

geldt voo"r'verslagperiod e 12. ook in verslagperiode I3 hebben de curatoren niets meer vernotnen

van een van de Partiien,

Schoeman De Betuwe B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren : P'm'
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Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering. van het UIV'V

Ander e pr efer ente cr edit e uren
A ant al c oncurrente cre dit eur en

B e dr ag c oncurr ent e cr e diteur en

Schoeman Flevoland B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
uwv
Huur
Preferente vordering van de fiscus
Preferente vordering. vøn het UW'V

Ander e pr efer ente c r e dit e ur en

Aantal c oncurr ente cr e dit e ur en

B e dr ag c onc uw ent e cr e dit eur en

Schoeman Haarlemmermeer B.V.
Boedelvorderingen
Salaris curatoren
uwv
Preferente vordering van de Jiscus
Preferente vordering' van het UWV

Ander e pr efer ente cr e dit euren

Aant al c oncurr ente cr e dit eur en

B e dr ag c oncurr ent e cr e dit eur en

zie Groep

146,37

p.m.
c 2.424,15
€ 12,244,60
zie Groep
€ 796,95(ex. art.66lid 3 WW)
€ 6.377,23
(ex. art. 3:288 sub e BW)

16

€ 14.112,58

p.m.
c 1.286,62
zie Groep
€ 695,65 (ex art. 66 lid 3 ww)
e 8.725,84 (ex art. 3:288 BW)
zie verder GroeP

t7
€ 35.456,l8

I
€

8.7 Verwachte wiize van afwikkeling

teken gestacm van de voorbereiding van de

enten. 
-Administratief zijn de gerealiseerde

toestemming verleend voor de door curatoren aan hem voorgestelde wiize van afwikkeling

hieman, In de komende verslagperiode zullen de fiscale schulden definitief vastgesteld moeten

worden, waarbii het in het ø¡zlider gaat om de vo,rdering op grond van artikel 29 lid 2 OB'

Het sîaat deJìnitief vast dat de boedels van Schoeman Projecîmakelaars, Schoemqn Vastgoed

Beheer, schoeman Arnhem, schoeman De Betuvye en schoeman Flevoland opgeheven zullen

iord"i wegens gebr:,ek aan baten (16 Fw). Aan de preferente en concurrente schuldeisers zal in

die boedeli geen enkele uitkeringworden gedaar '

Op basis van de nu bekende gegevens is 
-de 

verwachting dat de boedels van Schoeman Leusden'

Schoeman Soest, Schoemal Veenendaal en Schoeman Haarlemmermeer vereenvoudigd

referente schuldeiser (Belastingdienst) zal

In de boedels van Schoeman Leusden'

er zullen de laag preferente schuldeisers geen

uitkering ontvangen. Het is nog niet geheel duideliik of dat ook geldt voor 
-de- -boedel 

van

Schoem"an Veenlndaal. In al dere boed"ls getdt dat aan de concurrenle schuldeisers geen

uitker ing kunn en Pl aat sv inden'
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Het staat ook vqst dat in het faillissement van Schoeman Amersfoort een uitkering aan de

concurrente crediteuren ,al kunnen plaatsvinden. In de vorige verslagperiode- gingen,de

curatoren er van uit dat de vorderiigen volledig voldaan zouden kunnen worden. In deze

verslagperiode heeft de aandeelhoudei van w.G. schoeman Groep zich in alle boedels als

schulãeisers g"*rld met een vordering von circa € l,l milioen' Alle gefailleerde

v enn o o t s c happ en z oud en ho ofde I ij k aans pr ake I
heeft overleg plaatsgevonden over deze vorderi
hebben de curatoren een nadere onderbou,ving

stukken zullen de curatoren in de komende versl

niet plaatsen van deze vordering op de liis
c oncurrente crediteurenvorderingen. Indien de

hebben dat het uitkeringspercentage in het faill
dalen. Deze la,vestit nrá¡i vervolgens ook direct invloed op de wiize waqrop het faillissement van

í4.G. Schoeman Groep afgewikkeld zal kunnen worden'

Overig
Termij n afw ikkel ing faill is s ement

Medio 2013.

Plan vøn aanpak
- afwit t 

"ting 
Van de Ridder Schoeman Bedrijfshuisvesting B.v.;

- vrijvalbankgarantie;
_ u.iincatiecrediteurenvorderingeninzakeSchoemanAmersfoort;
- aangifte omzetbelasting boedelperiode en29lid 2 OB'

lissementen ontvangen door curatoren op één

administratief een uitsplitsing gemaakt van de

de van de gemaakte kosten' Er zullen nog een

ze financiële uitsplitsing verder te effectueren'

Indiening volgend v erslag
rteivolgîndñerslag ,il'ou", ongeveer drie maanden na heden worden ingediend'

Publicatie verslag 
¡rie nwer dit faillissem aar de openbare verslagen ex art'

Voor verdere informatie over dit faillissement verw¡zen wU u n

73a van de Faillissementswet die op de website van cMS Derks Star Busmann N'V' zullen

*ord"n gepubliceer¿ f¡ttpy¡""t"*,..t-¿tU't"rn onder online services -> faillissementen)'

Curatoren wijzen er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten kunnen worden ontleend'

utrechr 12juli2013,
mede namens mr' H. Pasman,

9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9att fiat
mr. D.J

CMS Star Busmann N'V'
Advocaten - Notarissen - Belastingadviseurs

Postbus 85250

3508 AG Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 2l2l 590

Telefaxnummer: 030 - 2l2ll52
E-mailadres: david'bos@cms-dsb'com

Wijn & StaelAdvocaten N.V

Postbus 354
3500 AJ Utrecht
030-23 20 800

030 -23 41 644
pasman@wij nenstael.nl
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