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Betreft

Algemene gegevens

Goldway Resources Netherlands B.V. 28-06-2018 
 3

Het opkopen van metaalafval in West-Europa teneinde dit naar China te 
verschepen en aldaat te verkopen.

28-06-2018 
 3

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 52.219,00

Het verlies in 2015 bedroeg bijna €60.000,00, maar dit is grotendeels 
boekhoudkundig bepaald. Dit valt bedrijfseconomisch geen reëel cijfer te 
noemen, temeer niet daar de waardering van de schulden en de 
continuïteitsverwachting erg speculatief zijn.

21-12-2018 
 4

zoals te vrezen viel, zijn ook de opbrengsten uit debiteuren nog geen fractie 
van hetgeen in de boeken verwerkt was.

24-06-2019
 5

Verslagnummer 5
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

0 28-06-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 7.006,90

28-06-2018 
 3

van
22-12-2017

t/m
28-6-2018

28-06-2018 
 3

van
22-12-2018

t/m
24-6-2019

24-06-2019
 5

Verslagperiode Bestede uren

3 3,90 uur

4 9,95 uur

5 5,70 uur

totaal 19,55 uur

Totaal aantal bestede uren: 65,10 28-06-2018 
 3

1. Inventarisatie

De heer Hao Juan, via Hao Holding B.V. 21-12-2018 
 4



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Hoger beroep tegen faillietverklaring: is afgewezen. 21-12-2018 
 4

N.v.t. 21-12-2018 
 4

N.v.t. 21-12-2018 
 4

Mr. Otten in haar hoger-beroep-schriftuur tegen het faillissementsvonnis, 
beroept zich heel algemeen op de zwakke wereldeconomie. Dit wordt niet 
verder uitgewerkt. Geconstateerd moet worden, dat de curator bekend is met 
het algemeen gegeven dat vanaf 2015 de import van grondstoffen (waaronder 
ook te rekenen recyclebare materialen) in China sterk ingezakt is. Het valt 
echter op, dat het merendeel van de crediteuren op de lijst die bij de 
faillissementsaanvrage is overgelegd, dateren uit 2012 en 2014. Toen was er 
op het gebied van grondstoffen - en met name voor de Chinese markt - nog 
zeker geen crisis. Er resteren dus schulden van behoorlijke omvang uit een 
periode dat de Chinese markt voor de producten van gefailleerde juist 
floreerde.

Geconstateerd moet voorts worden, dat zonder noemenswaardige kennis en 
ervaring in deze internationale en gecompliceerde markt, bestuurder van 
gefailleerde aan een nog al grootschalige handel is begonnen. Daarbij had 
gefailleerde voor een dergelijk risicovol avontuur geen financiële buffers. 
Volgens zijn eigen zeggen is het faillissement veroorzaakt doordat afnemers in 
China niet wensten te betalen omdat de goederen niet voldeden aan de 
daaraan te stellen kwaliteitseisen. Omdat gefailleerde geen keuringen had 
laten uitvoeren, noch bij inkoop, noch bij de verscheping, kon dit niet 
gecontroleerd worden. Bestuurder verw ijt bepaalde leveranciers de 
ondeugdelijke levering aan gefailleerde, maar kan ook dat niet bew ijzen bij 
gebrek aan keuring (waaraan waarschijnlijk toe te voegen: ook bij gebrek aan 
kennis, kunde en ervaring).

Dit ging al jarenlang fout, maar toch bleef gefailleerde op de oude voet 
doorgaan en bleef dus ook verliezen maken, waardoor de schulden opliepen 
(volgens opgave van de accountant met bij €60.000,00 in 2015, als zijnde het 
verlies van dat jaar).

Zoals hierna onder punt 7 verder uit te werken voldeden zowel de 
administratie als in ieder geval de deponeringen niet aan de wettelijke 
voorschriften.

Er zijn dus sterke redenen om Hao Holding B.V. en de heer Hao Juan als 
bestuurder aansprakelijk te achten.

21-12-2018 
 4



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

2. Personeel

Personeelsleden
0

21-12-2018 
 4

Personeelsleden
2

21-12-2018 
 4

Datum Aantal Toelichting

Medio 2015

totaal 0



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

3. Activa

Hao Holding heeft een bedrag van €7.140,97 betaald voorafgaand aan de 
behandeling van het hoger beroep bij het Hof, dit ter dekking van de kosten 
van de curator. Holding en haar bestuurder hebben er nadrukkelijk mee 
ingestemd dat de curator het geld van de Stichting Derdengelden overmaakt 
naar de boedelrekening, dit als eerste dekking van de faillissementskosten.

21-12-2018 
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Voorbereiding met betrekking tot de gerechtelijke procedure tegen Van de Vin 
is inmiddels afgerond.

28-06-2018 
 3

Uit nader onderzoek is een vordering gebleken op recyclebedrijf Van de Vin, 
welke echter niet reageert op aanmaningen ter zake. Inmiddels wordt een 
procedure daartegen voorbereid. Dit bevindt zich in het stadium van 
bewijsvergaring en exacte bepaling van de vordering welke waarschijnlijk ligt 
tussen de €20.000,00 en €40.000,00.

Naar aanleiding van de betekende dagvaarding hebben onderhandelingen met 
Van de Vin via haar advocaat plaatsgevonden. Met toestemming van de 
rechter-commissaris is ingestemd met  betaling door Van de Vin van €1.950,00 
tegen finale kw ijting. Betaling is inmiddels ontvangen

21-12-2018 
 4

dit is een voorbeeld van de onder de toelichting op de financiële gegevens al 
vermelde grote discrepantie tussen de aan debiteuren in de administratie 
vermelde bedragen en hetgeen werkelijk geïnd kon worden.

24-06-2019
 5



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

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

5. Bank/Zekerheden

€ 110,00 21-12-2018 
 4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Er zijn geen middelen voor een verdere exploitatie, noch vooruitzichten op 
w inst. Er zijn al langer geen activiteiten meer.

21-12-2018 
 4

Doorstarten onderneming



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

Inmiddels heeft de curator kolommenbalansen gebreken over 2014 en 2015, 
maar due zijn erg summier en met nogal wat boekhoudkundige correcties. 
Anderzijds waren de activiteiten ook erg marginaal en viel er ook wel wat af te 
dingen op de te gunstige waardering in 2013. Het oordeel van de curator blijft 
vooralsnog, dat de jaarstukken voldoen aan de daaraan accountantstechnisch 
te stellen eisen, maar dat het daarin geschetste beeld sterk speculatief is.

21-12-2018 
 4

Zowel 2013 als 2014 zijn niet gedeponeerd. 21-12-2018 
 4

Is aan voldaan. 21-12-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

Verw ijzend naar het gestelde onder 1 en hiervoor onder 7.1 en 7.2 is er 
gerede aanleiding om de bestuurder (Hao Holding B.V.), alsmede de hoogste 
indirecte bestuurde (de heer Hao Juan), aansprakelijk te achten voor het 
volledige tekort in dit faillissement. Relevant is echter dat Holding en 
bestuurder persoonlijk nauwelijks tot geen verhaal lijken te bieden. De 
privéwoning is zwaar verhypothekeerd en een andere zakelijke activiteit is ook 
belast met een erg hoge financiering (zie echter ook 10)

21-12-2018 
 4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

Niet van gebleken.

21-12-2018 
 4



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Faillissementskosten
21-12-2018 

 4

Geheel voldaan.
21-12-2018 

 4

Nihil, geen personeel
21-12-2018 

 4

Geen
21-12-2018 

 4

Hao Holding B.V. heeft een akkoord bereikt met alle crediteuren tot overname 
van de schuld van gefailleerde aan hen, zodat er geen crediteuren meer 
resteren.

21-12-2018 
 4

€ 0,00 21-12-2018 
 4

Zie onder plan van aanpak. 21-12-2018 
 4



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

9. Procedures

10. Overig

Zodra de faillissementskosten zijn betaald kan het faillissement worden 
opgeheven.

Gelet op het onder 4 gestelde is dit thans niet meer aan de orde en dient eerst 
het andere punt afgewikkeld te worden. Overigens beschikt de heer Hao op dit 
moment niet over de financiële middelen om de faillissementskosten te 
betalen.

21-12-2018 
 4

Dit heeft dus echter weinig opgebracht. Verder is er geen enkele bate meer 
te verwachten. Ook bestuurdersaansprakelijkheid moet als een kansloos 
traject worden beschouwd. De heer Hao Juan zit nog steeds in China en lijkt 
geen enkele aanstalten te maken om terug te komen. Zijn schulden hier in 
Nederland zijn immens. Nader onderzoek heeft opgeleverd dat de woning 
zelfs bij vrije verkoop hoogst waarschijnlijk niet meer zal opleveren dan er 
aan hypotheeklast op rust. Bekend is dat er bij de hypotheekverstrekker al 
een achterstand is en die waarschijnlijk niet al te lang meer zal wachten met 
openbare verkoop. Onderhandse verkoop via een  makelaar loopt al vier jaar 
en deze verwacht daar weinig tot niets meer van. Op de woning liggen ook 
nog voor honderdduizenden euro's aan beslagen, waaronder van de 
belastingdienst. Mr. M.C.J. Peeters, curator in het faillissement van 
Restaurant Geusselt B.V., maakte in zijn verslagen ook melding van de 
onmogelijkheid nog iets te verhalen van het tekort in zijn faillissement van 
grof geschat €250.000,00 en dat nog exclusief kosten faillissement.

24-06-2019
 5



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

De heer Hao is blijkbaar naar China vertrokken en is in ieder geval niet 
bereikbaar.
Hij heeft hier wel nog zijn woning. Deze heeft een erg hoge hypotheek. 
Inmiddels zijn de prijzen van woningen genoeg gestegen om dat nader te 
onderzoeken.
Zijn zakelijke activiteiten rondom de Wok De Geusselt in Maastricht zouden 
door anderen zijn overgenomen, in ieder geval formeel. Of dat ook materieel 
geldt moet echter nog blijken.

21-12-2018 
 4

Zie onder 10.1 wat de woning betreft, alsmede wat het faillissement van 
Restaurant Geusselt B.V. betreft, alwaar in het verslag ook is te lezen dat de 
andere exploitant van het restaurant ook al failliet is gegaan. Uit die hoek 
valt dan ook niets te verwachten.
Vandaar dat heden de opheffing wegens gebrek aan baten bij uw rechtbank 
is voorgesteld en dit verslag als eindverslag geldt.

24-06-2019
 5

24-6-2019 24-06-2019 
 5

Bijlagen
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