PERSVERKLARING INZAKE CINJEE D.D. 1 APRIL 2019

1.

De Stichting Slachtoffers Cinjee Advies (hierna: ‘de Stichting’) en/of de heer H.G. van
der Tak heeft een klaagschrift met allerlei klachten en verwijten opgesteld en aan de
pers gestuurd om zijn onvrede kenbaar te maken met het feit dat geen uitkering aan
concurrente schuldeisers zal kunnen worden gedaan in de faillissementen van Holding
Cinjee Advies B.V., Cinjee Advies Personeel B.V., Cinjee Online B.V., Cinjee
Volmachtbedrijf B.V., Cinjee Schadeverzekeringen B.V., Cinjee Advies Kosten B.V.,
Cinjee Levensverzekeringen B.V. en Cinjee Administraties B.V.

2.

De heer M.C. Quist van de Stichting heeft op 9 juni 2017 en op 29 maart jl.
uitdrukkelijk en zonder voorbehoud verklaard dat de curator en zijn kantoorgenoten hun
werk goed doen en dat er niet aan wordt getwijfeld dat zij “keurig volgens de
regelgeving” hebben gehandeld, maar dat het niet in het belang van de gedupeerden is
en dat om die reden wordt geklaagd.

3.

De heer Van der Tak, die de klachten heeft geuit, beschikt niet over kennis van het
Nederlandse faillissementsrecht en weigert, ondanks herhaald verzoek, een advocaat in
te schakelen die hem kan uitleggen welke zaken volgens de Faillissementswet moeten
worden gedaan en in deze zaak zijn gedaan. Ook de Stichting is tevergeefs herhaaldelijk
verzocht een advocaat in te schakelen.

4.

Op 27 maart jl. is aan mevrouw A. van den Berg, redacteur van AM Web (onderdeel
van Vakmedianet), door de curator een uitgebreide en gemotiveerde toelichting
verstrekt op de klachten die door de heer Van der Tak aan de orde zijn gesteld. Deze
zaken zijn door de curator in het verleden ook al uitgebreid aan de Stichting en aan de
heer Van der Tak toegelicht. Deze redacteur heeft de toelichting van de curator niet
althans onvoldoende verwerkt in het thans gepubliceerde artikel, dat zij al gereed had en
vrijwel onmiddellijk wilde publiceren. De volledige reactie van de curator op de
verwijten is te vinden op www.borsboomhamm.nl/cinjee.

5.

De gang van zaken in de Cinjee-faillissementen is correct en volgens de regels van de
rechtbank, van het landelijk overleg ReCoFa en van de Nederlandse Faillissementswet
verlopen. Bij het nemen van alle beslissingen is door de curator ook voorafgaande
toestemming van de toezichthoudende rechters-commissaris gevraagd en verkregen.

6.

De schade van de gedupeerden in deze faillissementen is veroorzaakt door de
gefailleerde Cinjee-vennootschappen zelf, niet door de afwikkeling van de
faillissementen. De bestuurders van Cinjee hebben de vennootschappen kennelijk
onbehoorlijk bestuurd als gevolg waarvan zij zijn gefailleerd. Dat is door de meesten
van hen ook uitdrukkelijk erkend. Zij bieden evenwel geen verhaal voor de schade die is
veroorzaakt.

7.

Daarnaast speelt een rol dat veel tussenpersonen hun portefeuilles voor onrealistisch
hoge bedragen aan Cinjee hebben verkocht en Cinjee (een groot deel van) dat geld op
datum faillissement schuldig is gebleven. Het gaat om overeengekomen koopsommen
die veel hoger waren dan in de markt gebruikelijk, veel hoger dan bedrijfseconomisch
verantwoord was (zoals is gebleken) en veel hoger dan terugverdiend kon worden. Het
geld dat door deze crediteuren wordt geclaimd, is er dus nooit geweest.

8.

De curator heeft in deze faillissementen beslissingen moeten nemen op grond waarvan
bepaalde individuele crediteuren (met name crediteuren die een pandrecht claimden)
hun zin niet krijgen en geen financiële uitkering ontvangen. Dat is het kernverwijt van
de heer Van der Tak. De Rechtbanken Rotterdam en Gelderland hebben echter bij
vonnissen d.d. 18 november 2015, 4 mei 2016 en 4 april 2018 de curator in zijn
standpunt in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de curator juist heeft beslist en niet
anders kon.

9.

Dat mensen teleurgesteld zijn dat deze faillissementen voor concurrente crediteuren
geen uitkering bevatten, is heel begrijpelijk. Het is evenwel niet juist om de curator op
valse gronden en zonder behoorlijke juridische onderbouwing, ‘in het wilde weg’
daarvan de schuld te geven.

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij Borsboom & Hamm N.V., Mr. E.E. Hiele,
esther.hiele@borsboomhamm.nl

