
 
 

VEELGESTELDE VRAGEN 
 
Bij wie kan ik mijn vordering indienen als ik crediteur (obligatiehouder) ben van W. van der Noordt 
Holding B.V. h.o.d.n. (Nieuwe) Hollandsche Wind? 
U kunt uw vordering indienen bij mr. M. Loef, curator (Postbus 109, 7500 AC  Enschede). 
 
Welke stukken moet ik aan de curator voorleggen/indienen? 
U dient de navolgende stukken te sturen (per post dan wel per e-mail: 
astrid.reimerink@kienhuishoving.nl): 
 -  kopie van de obligatiestukken waaruit het nummer van de obligatie blijkt; 

- kopie van de bankafschriften waaruit de betaling blijkt die u ten behoeve van het verkrijgen 
van die obligatie heeft verricht. Daaruit dient eveneens te moeten blijken naar welke 
rekening de betaling destijds is verricht. 

 
Bij wie kan ik mijn vordering indienen als ik crediteur (obligatiehouder) ben van Stichting 
Obligatiebeheer Noordenwind? 
Stichting Obligatiebeheer Noordenwind is sinds 9 mei 2017 failliet verklaard. mr. J.H. Steverink 
(Stellicher Advocaten, Postbus 3155, 6802 DD Arnhem) is aangesteld tot curator. 
 
Bij wie kan ik mijn vordering indienen als ik crediteur ben van een partij die niet hierboven is 
genoemd? 
U kunt pas een vordering in een faillissement indienen als uw schuldenaar failliet is verklaard. U kunt 
kosteloos controleren of uw schuldenaar failliet is met de zoekmachine van het Centraal 
Insolventieregister op htttp://insolventies.rechtspraak.nl 
Indien uw schuldenaar nog niet failliet is verklaard, dan dient u desgewenst zelf juridische bijstand in 
te schakelen via uw rechtsbijstandverzekeraar, het juridisch loket, een advocaat of een 
incassobureau/deurwaarder.  
 
Ik heb mijn vordering bij de curator ingediend. Wanneer kan ik een bevestiging verwachten? 
Aangezien er veel gedupeerden bij het faillissement betrokken zijn, zal dit enige tijd in beslag nemen. 
Indien u de gevraagde stukken hebt ingediend, kunt u er op rekenen dat u te zijner tijd een 
bevestiging krijgt. De curator hoopt op uw begrip. 
 
Hoe kan ik op de hoogte blijven van de vorderingen in het faillissement van W. van der Noordt 
Holding B.V.? 
Vanwege doelmatigheidsoverwegingen kan de curator schuldeisers niet individueel informeren over 
de afwikkeling van het faillissement van W. van der Noordt Holding B.V. Daartoe dient de openbare 
verslaglegging. Individuele verzoeken om informatie worden dus beantwoord met eenzelfde 
verwijzing.  
De curator verwijst naar de openbare verslaglegging. Deze kan kosteloos worden ingezien op 
http://insolventies.rechtspraak.nl, u dient dan te zoeken op de naam W. van der Noordt Holding B.V. 
In elk verslag staat weer een datum genoemd waarop het volgende verslag wordt gepubliceerd. 
Behoudens uitzonderingen is het vervolgverslag enkele dagen na die datum voorhanden. 
 
Wat zijn de vooruitzichten voor crediteuren? Kan ik terugbetaling van mijn belegging verwachten? 
Over de vooruitzichten voor crediteuren kan de curator in dit stadium nog geen verwachting 
uitspreken. 
 
Wanneer ontvang ik de rente over mijn obligatie? 
Er kan gedurende het faillissement geen rente worden voldaan. 
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Hoe lang duurt het afwikkelen van een faillissement? 
In beginsel duurt het afwikkelen van een faillissement als dit enkele jaren. Bewaart u daarom uw 
administratie met betrekking tot uw vordering.  
 
Is een fraudemelding gedaan bij de FIOD, althans het meldpunt faillissementsfraude van de 
Belastingdienst? 
De FIOD heeft al voor datum faillissement een onderzoek ingesteld en actie ondernomen jegens o.a. 
W. van der Noordt Holding B.V. Er vindt constructief overleg plaats tussen de curator en de FIOD. Op 
vragen over lopende onderzoek zal de curator niet reageren. 
Het staat u overigens vrij om zelf strafrechtelijke aangifte te doen indien u hiertoe aanleiding ziet. 
 
Is het bestuur van / zijn betrokkenen bij W. van der Noordt Holding B.V. persoonlijk aansprakelijk 
gesteld? Is er sprake van paulianeus handelen? 
De curator verwijst voor het antwoord op deze vragen naar de openbare verslaglegging. Deze vragen 
hebben betrekking op de zogenaamde rechtmatigheid, die onder punt 7 van ieder verslag wordt 
behandeld. 
 
 
Contactgegevens 

 
Curator    Bezoekadres    Postadres   Website 
Mark Loef   Pantheon 25    Postbus 109   www.kienhuishoving.nl  
     7521 PR Enschede   7500 AC Enschede   
 
 
Vorderingen mogen per e-mail gestuurd worden naar de secretaresse van M. Loef 
astrid.reimerink@kienhuishoving.nl . 
 
 
Faillissementen en surseances van betaling: 
 
https://www.kienhuishoving.nl/nl/overig/faillissementen-en-surseances-van-betaling/  
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