
Van: mrvsmsturkenboom@juristenteam.nl [mailto:mrvsmsturkenboom@juristenteam.nl]

Verzonden: donderdag 1 februari 2018 17:38 No_
Aan: 'info@midden-groningen.nl' <info@midden—groningen.nl>

.

CC: ‘dhr. Frese' <hjfresekiel@ziggo.nl>; 'andre60@ziggo.nl‘ <andre60@ziggo.nl>; 'henk. Ider@mîcrpffln_agmsp.nl'
<henk.mulder@ndcmediagroep.nl>

Onderwerp: 't Woldhuus Kiel Windeweer
C1388.N0.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte leden van de Gemeenteraad van de Gemeente

Midden-Groningen

Onder verwijzing naar de brief van B&W d.d. 7 november 2017 treft u bijgaand het arrest d.d. 31 januari
‘

2018 aan.

De VVKW wenst te benadrukken dat de brief d.d. 7 november 2017 wel bijzonder laat (naar verluidt pas \
begin december) door B&W aan de leden van de Raad bekend is gemaakt.

'

De Gemeente heeft deze door haar ingelaste wedstrijd na een eerste pyrrusoverwinning thans toch

verloren. Het is B&W, na ingewonnen advies bij huisadvocaat Trip en in samenspanning met de Stichting 't

Woldhuus, niet gelukt om haar doel te bereiken namelijk het blokkeren van de procedure over het haar

door verjaring toekomende Recht van Opstal, een procedure met een gerechtvaardigd belang en doel.

In navolging van het expliciete arrest van het Hof 's Hertogenbosch stelt ook het Hof Leeuwarden impliciet

dat iedere Gemeente de benodigde transparantie en zorgvuldigheid in acht dient te nemen. => zie 3.11 :

”Het Hof is van mening dat de Gemeente is aan te rekenen ........ vordering". Het Hof Leeuwarden en 's

Hertogenbosch bevestigen ons standpunt : De overheid en dus ook de Gemeente Midden-Groningen*
moet geen spelletje spelen.

(* i.c. voorheen Gemeente H-S).

Hoezeer er over deze kwestie misschien nog raadsvragen lopen en/of nog gesteld gaan worden, wil ik hier

nogmaals benadrukken dat de Vereniging een onderlinge oplossing voor staat. Teneinde een onderlinge

oplossing te bereiken nodig ik de betreffende wethouder uit voor een gesprek. Het is niet de VVKW

geweest die de gerechtelijke procedure is gestart maar de Gemeente zelf via de Stichting. Wat bijzonder

blijft is dat de in de tussentijd hoog oplopende rekeningen van Trip advocaten, die ook als advocaat

optreden voor de Stichting 't Woldhuus, allemaal betaald worden door de Gemeente Midden-Groningen.
De Stichting is namelijk al jaren blut en staat 't Woldhuus leeg en te verpieteren sinds de vrijwillige

ontruiming
— edoch onder protest

— door WKW. Daarnaast zijn de verbouwingsplannen als nagestreefd

door de Stichting niet reëel en onuitvoerbaar. Het plan waarmede VVKW zou kunnen instemmen is

afgeslagen en zie daar de bron van het conflict.

Van belang is ook om vast te blijven stellen dat de W Kiel Windeweer vanaf 1974 onafgebroken bezitter is

geweest van de grond, meer dan 30 jaar de opstalverzekering heeft betaald en alles wat ’t Woldhuus thans

omvat in de jaren heeft (op)gebouwd en al jaren haar recht van opstal ter sprake heeft gebracht binnen de

Gemeente. Wat de Verenging wil bereiken is dat haar recht worden erkend en er met alle betrokkenen

een sprankelend en goed lopend ’t Woldhuus wordt gerealiseerd met een brede maatschappelijke functie,

waaronder sport/voetbal.

Van welke zijde/invalshoek je ook naar de kwestie van ’t Woldhuus kijkt, alle betrokkenen kunnen de

VVKW niet uitsluiten en moeten met haar samenwerken. VVKW, een groeiende vereniging die vrijwilligers

kent en een eigen klusteam heeft om ’t Woldhuus te onderhouden.

Namens VV Kiel Windeweer rond ik af en blijf ik namens haar uitzien naar de reactie van en het gesprek
met de Wethouder.



Inmiddels verblijf ik, met vriendelijke groet.

V
‚

dr_g___ì
Juristenïeam

Mr V.S.M. Sturkenboom

0653 72 78 71

Bezoekadres(sen) na voorafgaande afspraak:

Papendorpseweg 100 (3528 BJ) Utrecht

C. Pothuisstraat 5 (9728 MK) Groningen

Kingsfordweg 151 (1043 GR) Amsterdam

NL13RABOO385126778

KVK 51723352



Van: mrvsmsturkenboom@juristenteam.nl
Verzonden: vr■dag 2 februari 2018 12:01

Aan: Erik Drenth; DIV

CC: andre60@ziggo.nl; 'dhr. Frese'

Onderwerp: FW: 't Woldhuus Kiel Windeweer

Bijlagen: DOC010218—01022018123414.pdf

Geachte heer Drenth cs,

In aanvulling op onderstaande mail kan ik u namens Voetbal Vereniging Kiel Windeweer (VVKW) als volgt berichten.

Deze mail stuur ik u direct toe gegeven de inhoud van uw portefeuille.

Daarbij is voor u mede van belang te weten dat de adviezen door Trip advocaten verstrekt in de jaren en de daarop

door de Gemeente ingenomen standpunten zijn gebaseerd op onvolledige en dus onjuiste informatie en de

Gemeente pas sinds 2005 als eigenaar staat ingeschreven in het register. Daarnaast ligt er een nochtans ongewijzigd
raadsbesluit waarin staat dat de VVKW het recht van exploitatie van ’t Woldhuus toekomt, zodat de situatie als

ontstaan ook nog eens in strijd is met het nochtans vigerende raadsbesluit.

Cc alle raadsleden Gemeente Midden-Groningen.

In afwachting van uw uitnodiging tot een gesprek gericht op de onderlinge oplossing verblijf ik, met vriendelijke

groet.

_?
"

(<4_____
Juristen Team

Mr V.S.M. Sturkenboom

0653 72 78 71

Bezoekadres(sen) na voorafgaande afspraak:

Papendorpseweg 100 (3528 BJ) Utrecht

C. Pothuisstraat 5 (9728 MK) Groningen

Kingsfordweg 151 (1043 GR) Amsterdam

NL13RABOO385126778

KVK 51723352



IN NAAM VAN DE KON‘NG

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.230.309/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland C/18/17/271 F)

arrest van 31 januari 2018

in de zaak van

Vereniging Kiel-Windeweer,

gevestigd te Kiel-Windeweer,

appellante,
in eerste aanleg: verweerster,

hiema: VVKW,
advocaat: mr. P. van W■ngaarden, kantoorhoudend te Groningen,

tegen

Gemeente Midden-Groningen,
gevestigd te Hoogezand,

geïntimeerde,
in eerste aanleg: verzoekster,
hierna: de gemeente,
advocaat: mr. T.D. Polak, kantoorhoudend te Groningen.

1. Het geding in eerste aanleg

Bij vonnis van de rechtbank Noord—Nederland, locatie Groningen, van 20 december 2017 is

VVKW, op verzoek van de gemeente in staat van faillissement verklaard, met benoeming
van mr. P. Molema tot rechter—commissaris en met de aanstelling van mr. W.A. Entzinger,
advocaat te Groningen, als curator (hierna: de curator).

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Bij beroepschrift, binnengekomen bij de griffie van het hof op 27 december 2017,

heeft VVKW verzocht voornoemd vonnis te vernietigen met veroordeling van de gemeente
in de proceskosten en in de kosten van het faillissement.

2.2 Het hof heeft kennisgenomen van de overige stukken, waaronder de brieven met

bijlagen van 10januari 2018 en 17 januari 201 8, beide van mr. Van Wijngaarden en de brief

met bijlagen van 22 januari 2018 van mr. Polak. Van de curator is Op 23 januari 2018 een
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brief ontvangen.

. 2.3 De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 24 januari 2018. Ter zitting z■n
verschenen:

- de heer D.J. Kruijer en de heer H.J. Frese, namens VVKW, vergezeld van hun advocaat mr.

Van W■ngaarden, alsmede mr. V.S.M. Sturkenboom, gemachtigde van VVKW in eerste

aanleg. _

- mr. B.M.B. Gruppen, namens zowel de gemeente als stichting 't Woldhuus (hierna te

noemen: de stichting);
- mr. W.A. Entzinger, curator.

Mr. Van W■ngaarden heeft het woord gevoerd van de hand van pleitaantekeningen.

2.4 Na afloop van de mondelinge behandeling is van mr. Van W■ngaarden nog een brief

van 24januari 2018 ontvangen.

3. De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1 Nu het centrum van de voornaamste belangen van VVKW zich in Nederland bevindt,

gaat het hof Op grond van het bepaalde in artikel 3 van de EU Insolventieverordening uit van

de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

3.2.
_

De gemeente heeft het tegen VVKW gerichte faillissementsverzoek gebaseerd op de

stelling dat z■ krachtens een onherroepel■k geworden vonnis van de rechtbank Noord-

Nederland, locatie Groningen, van 26 september 2017 een opeisbare vordering heeft op

WKW van € 13.092,l3 (inclusief wettelijke rente en proceskosten) en dat van voornoemd

bedrag, ondanks bevel tot betaling geen betaling is te verkr■gen. Nu VVKW ook andere

vorderingen onbetaald laat, verkeert VVKW volgens de gemeente in de toestand van te

hebben opgehouden te betalen.
'

3.3 De rechtbank heeft VVKW bij vonnis van 20 december 2017 op verzoek van de

gemeente in staat van faillissement verklaard. Daartoe heeft zij het volgende overwogen. De

aan het verzoek ten grondslag gelegde vordering is na het aanbrengen van het

faillissementsrekest, maar voordat daarop is beslist is voldaan. Bij brief van

18 december 2017 heeft de gemeente vervolgens aanspraak gemaakt op onder andere

gemaakte grifiie- en advocaatkosten ten bedrage van € 904,- (indiening faillissementsrekest

en het b■wonen van de mondelinge behandeling). Op het moment van het sluiten van het

onderzoek ter terechtzitting waren deze niet door WKW voldaan. Daarnaast diende er nog

een factuur ter hoogte van € 2.926,14 voor veldhuur te worden voldaan. Verder waren er nog

enkele kleine schulden waarvoor een betalingsregeling is getroffen. Nu in ieder geval sprake
is van één opeisbare vordering en VVKW tevens andere schulden onbetaald laat, verkeert

WKW in de toestand dat z■ heeft opgehouden te betalen. Van misbruik van recht door de

gemeente is geen sprake, omdat niet is gebleken dat de gemeente bepaalde afspraken naar

WKW niet is nagekomen, terw■l de gemeente in redelijkheid b■ haar beoordeling heeft

mogen betrekken dat er tal van procedures lopen die voor haar financiële con5equentìes
hebben, aldus de rechtbank.

3.4. WKW kan zich met het bestreden vonnis niet verenigen. Zij is van mening dat zij niet

verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen, dat er geen sprake is van een

opeisbare vordering van de gemeente en - subsidiair —dat de gemeente de bevoegdheid om

‚ het faillissement aan te vragen voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze is gegeven en
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dat de gemeente met schending van artikel 21 Rv het faillissement van VVKW heeft

veroorzaakt.

VVKW heeft ter toelichting het volgende aangevoerd. VVKW heeft op 14 december 2017

voorafgaand aan de zitting bij de rechtbank een bedrag van € 13.187,77 — zoals aangezegd in

het betekeningsexploot van het faillissementsrekest — voldaan en aan de gemeente verzocht

om het faillissementsverzoek in te trekken. Bij e-mail van 18 december 2017 (de middag
voor de zitting bij de rechtbank) heeft mr. Polak medegedeeld het verzoek niet eerder in te

trekken dan wanneer ook de factuur terzake van de veldhuur voor het huidige seizoen, de

proceskosten als vermeld in het vonnis van 19 september 2017 en de kosten voor de

onderhavige faillissementsaanvraag (begroot op € 452‚- aan advocaatkosten en € 618,- aan

griffierecht) zijn betaald. Daarbij heeft WKW de factuur van 5 december 2017 voor de

veldhuur pas bij de e-mail van 18 december 2017 ontvangen.
WKW heeft al deze kosten kort voor en tijdens de zitting - maar voordat het vonnis is

gewezen
— voldaan. Tot verbazing van VVKW werd het bedrag van de kosten van de

faillissementsaanvraag ter zitting door de rechter met € 452,- verhoogd (de kosten voor het

bijwonen van de zitting), terwijl de gemeente dit bedrag in str■d met art. 21 Rv niet had

genoemd in de e-mail van 18 december 2017. De rechtbank heeft VVKW, die hierdoor werd

overvallen omdat zij meende de volledige vordering van de gemeente te hebben voldaan, niet

meer in de gelegenheid willen stellen dit laatste bedrag te voldoen en heeft WKW in staat

van faillissement verklaard.

Inmiddels is ook dat bedrag voldaan, evenals de overige in het vonnis van de rechtbank

genoemde kleinere vorderingen aan HEF en de energieleverancier. De pluraliteit van

schuldeisers ontbreekt derhalve. De enige vordering die thans nog openstaat is de vordering
van de stichting van € 26.928,64. Alle overige vorderingen zijn voldaan. Deze

(steun)vordering is weliswaar opeisbaar, echter het vonnis waarop deze vordering is

gebaseerd is niet onherroepel■k en hiertegen is hoger beroep ingesteld. Daarbij is van belang
dat de stichting heeft aangegeven van haar vordering af te zien, indien VVKW het pand

waarop de (boete)vordering betrekking heeft (hierna: het pand) vrijwillig zou ontruimen en

een regeling met de gemeente zou treffen over de eigendom van het pand. Het pand is

inmiddels ontruimd. Een regeling met de gemeente is nog niet getroffen.

Verweer gemeente

3.5. De gemeente is van mening dat WKW nog alt■d verkeert in de toestand te hebben

opgehouden te betalen. Dat WKW alle openstaande vorderingen - behalve de opeisbare

vordering aan de stichting - heefi voldaan, dient niet tot het oordeel te leiden dat geen Sprake
zou zijn van pluraliteit van schuldeisers. De gemeente verwijst hierbij naar twee uitspraken
van de Hoge Raad van 10 november 2006 (ECLI:NL:HR:ZOOG:AYG204‚ NJ 2006/610) en

5 juni 2015 (ECLI:NL:HR:ZOlS: 1473) waarin op dit punt een nuancering wordt aangebracht.
Bovendien heeft VVKW geen financiën om de - opeisbare — vordering van de stichting te

voldoen.

Ten aanzien van de stelling van WKW dat z■ niet wist dat ook € 452,- aan liquidatietarief
voor het versch■nen ter zitting moest worden voldaan, merkt de gemeente op dat z■ ter

zitting in eerste aanleg aanspraak heefi gemaakt op een vergoeding voor het bijwonen van de

zitting conform het liquidatietarief.

Oordeel hof
3.6 Het hof stelt voorop dat een faillietverklaring kan worden uitgesproken als

summierl■k is gebleken van een ten tijde van de aanvraag daarvan bestaand vorderingsrecht
van de aanvragende schuldeiser alsmede van het (thans) bestaan van feiten en

omstandigheden waaruit volgt dat de schuldenaar verkeert in de toestand van te hebben

opgehouden te betalen. Het bestaan van meer schulden is weliswaar een noodzakelijke, maar
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niet een voldoende voorwaarde voor het aannemen van de hiervoor bedoelde toestand. Ook

als aan het pluraliteitsvereiste is voldaan, dient te worden onderzocht of de schuldenaar in de

toestand verkeert dat h■ heeft opgehouden te betalen. De vraag of de schuldenaar verkeert in

de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen dient te worden bedordeeld naar de

omstandigheden, zoals die z■n gebleken in eerste aanleg en in appel.

3.7. Het hof overweegt dat ten t■de van de behandeling van de faillissementsaanvraag ter

zitting van de rechtbank sprake was van een vorderingsrecht van de gemeente bestaande uit

de (niet epei5bare) vordering terzake van de veldhuur (de factuur van 5 december 2017) en

het liquidatietarief voor het bijvxonen van de zitting ter hoogte van € 452.-‚ Daarnaast was er

sprake van een opeisbare (steun)vordering van de stichting ter hoogte van € 26.928,64 en

waren er enkele kleine vorderingen (HELP/Essent) waarvoor weliswaar betalingsregelingen
waren getrotïen, maar die konden dienen als steunvordering. Uit het voorgaande volgt dat de

rechtbank het faillissement van VVKW op basis van de haar beschikbare informatie heeft

kunnen uitspreken. Daarnaast is het hof van oordeel dat geen sprake was van misbruik van

recht door de gemeente op basis van hetgeen daarvoor door VVKW aan ten grondslag was

gelegd. De gemeente had ten t■de van de van het indienen van het faillissementsrekest haar

vordering uit een eerdere veroordeling niet voldaan gekregen en was inmiddels betrokken

geraakt in een tweede procedure waarvoor z■ ook kosten moest maken. Dat zij dit in haar

afweging om het faillissement aan te vragen heeft betrokken levert geen misbruik van recht

op en maakt evenmin dat zij niet in redel■kheid tot het aanvragen van het faillissement kon

komen ook al zou de consequentie z■n dat VVKW de procedure inzake het door haar

geclaimde recht van opstal op het pand niet zou kunnen voortzetten.

3.8. Uit de door VVKW overgelegde betalingsbew■zen blijkt dat alle hiervoor genoemde

vorderingen inmiddels door VVKW zijn voldaan met uitzondering van de vordering die de

stichting op basis van het vonnis van de kantonrechter te Groningen van 20 juli 2… 7 op

VVKW heeft.

Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep heeft de advocaat van de

gemeente, die tevens voor de stichting optreedt, nog opgemerkt dat tussen de stichting en
'

VVKW nieuwe afspraken zijn gemaakt in de vorm van een mondelinge overeenkomst, kort

gezegd inhoudende dat VVKW het pand op zondag en dinsdagavond mag gebruiken voor

een bedrag van € 200,- per maand, waarvoor in totaal vier facturen door VVKW zijn

ontvangen, maar die niet z■n betaald.

VVKW heeft betwist dat er een dergel■ke afspraak is gemaakt en heeft erop gewezen dat de

gemeente in verband daarmee deze vermeende steunvordering ter gelegenheid van de

behandeling van het faillissementsrekest in eerste aanleg heeft laten vallen. Het hof stelt vast

dat dat ook bl■kt uit het proces—verbaal van de zitting b■ de rechtbank. Nu ook overigens
niet is gebleken dat sprake is van een dergelijke overeenkomst en VVKW voorts

onweersproken heeft gesteld dat zij ook in het geheel geen gebmik meer maakt van het pand,
maar enkel van de b■ de huur van de velden inbegrepen kleedruimtes, is van het bestaan van

de gestelde overeenkomst niet gebleken.

3.9 De curator heeft verklaard dat de thans voorliggende begroting sluitend is en dat aan

de normale lopende verplichtingen kan worden voldaan. Er zijn echter niet voldoende

financiën voor het voldoen van de betwiste vordering van de stichting van € 26.928,64. De

curator heeft voorts verklaard dat er geen andere vorderingen bij hem zijn ingediend.

3.10 Gelet Op de overgelegde betalingsbewijzen en de toelichting door de curator moet

derhalve worden aangenomen dat thans nog slechts sprake is van de vordering van de
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stichting, zodat niet is voldaan aan het vereiste van pluraliteit van schuldeisers. Dat pluraliteit
een voorwaarde is voor het uitspreken van een faillissement is recentelijk nog bevestigd door

de Hoge Raad in het arrest van 24 maart 2017 (ECLI:NL:HR:ZOI 7:488).

De slotsom is dat het faillissement van VVKW dient te worden vernietigd, nu de vereiste

pluraliteit van schuldeisers is komen te ontbreken en de curator heeft verklaard dat VVKW

aan haar lopende verplichtingen kan voldoen, zodat van een toestand van te hebben

opgehouden te betalen niet kan worden gesproken.

3.1 1 Het hof is van oordeel dat het de gemeente valt aan te rekenen dat het tot het

uitspreken van het faillissement is gekomen, doordat zij tot op het moment van de zitting

onduidelijkheid heeft laten ontstaan over de omvang van haar vordering. VVKW gaf immers

aan bereid te z■n de vorderingen van de gemeente te voldoen en handelde daar ook naar. Het

bedrag zoals genoemd in het faillissementsrekest was op 14 december 2017, dus tijdig voor

de zitting, voldaan. VVKW heeft vervolgens bij de advocaat van de gemeente geïnformeerd
ofde aanvraag werd ingetrokken. Onweersproken is gebleven dat deze pas de middag voor

de zitting bij de rechtbank reageerde met de mededeling dat er nog een aantal andere

bedragen diende te worden betaald. Gebleken is dat ook die bedragen onmiddell■k, namel■k

op 19 december 2017 de dag. van de mondelinge behandeling, zijn voldaan met uitzondering
van de (nog niet opeisbare factuur voor de) veldhuur die kort na de zitting is betaald. Het

liquidatietarief voor het bijwonen van de zitting is niet vermeld in de brief van

18 december 2017, zodat deze eerst na de zitting is betaald. Daarbij dient te worden

opgemerkt dat er voor verweerder geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt bij de

behandeling van het faillissementsrekest in eerste aanleg, zodat het wel op de weg van de

gemeente had gelegen om VVKW op deze kosten te wijzen.
Het hofziet in voornoemde gang van zaken aanleiding om VVKW haar eigen kosten te laten

dragen in eerste aanleg, alsmede de griffierechten en de kosten van het faillissementsrekest,

nu VVKW eerst na betekening van het faillissementsrekest is overgegaan tot betaling van het

door haar aan de gemeente verschuldigde. De gemeente zal worden veroordeeld in de kosten

van het hoger beroep die aan de zijde van VVKW zullen worden vastgesteld op

€ 894,— voor salaris advocaat (1 punt tarief ll) en op € 716‚— voor verschotten.

3.12 Het hof zal de faillissementskosten overeenkomstig de urenverantwoording van de

curator vaststellen op in totaal € 2.947,93 zijnde het salaris van de curator van € 2.342,60 te

vermeerderen met btw en € 93,70 aan verschotten (over welk bedrag geen btw is

verschuldigd). Het hofzal deze kosten op de voet van artikel 15 lid 3 Fw geheel ten laste

brengen van de gemeente."
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4. De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

vernietigt het vonnis van de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, van

20 december 2017 en opnieuw rechtdoende:

wijst het verzoek af:

veroordeelt de gemeente in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de

zijde van VVKW vastgesteld op € 716,- aan verschotten en op € 894‚- voor salaris

overeenkomstig het liquidatietarief;

stelt de faillissementskosten vast op € 2.947,93 voor salaris van de curator, inclusief btw en

verschotten, en bepaalt dat deze kosten ten laste van de gemeente komen;

wijst het meer ofanders verzochte af.

Dit arrest is gewezen door mr. 1. Tubben, mr. M.M.A. Wind en mr. A.W. Jongbloed en is op

31 januari 2018 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.

\

\___) ______\

Uitgegeven
voor grosse

/
__
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—

door de griffier van het Ger.?à
/

Arnhem°Leeuw ..


