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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Gestel Operationeel B.V.
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Gegevens onderneming
Van Gestel Operationeel B.V., statutair gevestigd te (5684 PH) Best aan De
W aal 2B.
Tel: 0499-331188.

03-09-2018
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Toelichting:
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Bij vonnis van de
Rechtbank Oost-Brabant van 2 augustus 2016 is eerst mr. Ph.W . Schreurs
benoemd tot curator. Bij beschikking van de Rechtbank Oost-Brabant van 3
augustus 2016 is, vanw ege een tegenstrijdig belang, mr. S. W inkelsKoerselman benoemd tot curator in plaats van mr. Ph.W . Schreurs.

Activiteiten onderneming
Verslag 1:
Volgens de omschrijving in de KvK secretariële dienstverlening en pakken,
sorteren e.d.
Feitelijk de verzorging van facturatie en grote mailings voor klanten.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 342.628,00

€ -68.008,00

€ 685.444,00

2015

€ 1.932.037,00

€ -276.645,00

€ 622.083,00

2014

€ 3.219.472,00

€ -117.198,00

€ 1.265.135,00

Toelichting financiële gegevens
Omzet:
Verslag 1:
2016 tot en met 31 maart: € 342.628,- (netto) (blijkens de tussentijdse cijfers)
2015: € 1.932.037,- (netto)
2014: € 3.219.472,- (netto)
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W inst en verlies:
Verslag 1:
In 2016 (tot en met 31 maart) w as er blijkens de tussentijdse cijfers na
belastingen een verlies van € 68.008,-. In 2015 w as het verlies blijkens de
concept jaarrekening na belastingen € 276.645,-. In 2014 w as het verlies na
belastingen € 117.198,-.
Balanstotaal:
Verslag 1:
Het balanstotaal in 2016 (tot en met 31 maart) bedroeg blijkens de
tussentijdse cijfers €
685.444,-. In 2015 bedroeg het balanstotaal (blijkens de concept jaarrekening)
€ 622.083,- en in 2014 € 1.265.135,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden
9
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Toelichting
Verslag 1:
Begin 2016: 14, ten tijde van het faillissement: 9 personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 3.131,63
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€ 3.135,27

12-03-2019
6

€ 3.138,85

12-09-2019
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-3-2018

03-09-2018
5

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

12-03-2019
6

t/m
10-3-2019
van
11-3-2019

12-09-2019
7

t/m
6-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

156 uur 48 min

6

61 uur 36 min

7

14 uur 54 min

totaal

233 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Verslag 5:
Bestede tijd in verslagperiode: 3,2 uur

03-09-2018
5

Verslag 6:
Bestede tijd in verslagperiode: 1,7 uur

12-03-2019
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de failliete vennootschap is Desk-VGO
Holding B.V.
Van deze vennootschap is op haar beurt Desk Services Holding B.V. enig
aandeelhouder en
bestuurder. Enig aandeelhouder van Desk Services Holding B.V. is Desk
Services BVBA.
Bestuurder van Desk Services Holding B.V. is de heer R.J.M. Kreuw els. Er
behoren ook nog
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een aantal zustervennootschappen tot het concern. De andere
vennootschappen die tot het
concern behoren verkeren niet in staat van faillissement.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Via een tussenpersoon had de failliete vennootschap de nodige verzekeringen,
onder meer bij Goudse Verzekering Maatschappij N.V. (W GA aanvullingen), Der
Kinderen Assuradeuren
(voertuigen, bedrijfsschade, elektronica, milieuschade, inventaris en goederen,
ziekteverzuim), Nationale-Nederlanden Leven (pensioen), Der Kinderen
Verzekeringen B.V. (dienstverlening levensverzekering) en Turien & Co.
Assuradeuren (W EGAS-Verzkering).
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De curator inventariseert w elke verzekeringen nog tijdelijk voortgezet dienen
te w orden en heeft de andere verzekeringen beëindigd.
Verslag 2:
De autoverzekeringen en verzekeringen voor elektronica, inventaris en
goederen en
aansprakelijkheid bedrijven zijn overgezet naar de doorstartende partij,
w aarna de overige verzekeringen door de curator zijn beëindigd.

1.4 Huur
Verslag 1:
De huurovereenkomst ten aanzien van het bedrijfspand aan de aan de W aal
2b te Best stond
op naam van de moedermaatschappij, Desk VGO Holding B.V.
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
De bestuurder heeft het volgende verklaard omtrent de oorzaak van het
faillissement. De
vennootschap verzorgt de printing en versturing van grote hoeveelheden
facturen, contracten etc. voor klanten alsmede alle logistiek daaromheen. Door
de toename van de digitalisering zijn ze in de problemen geraakt, omdat dat
zo snel groeide. Er w erd dan ook structureel verlies gemaakt. W elisw aar
hebben er nog 3 reorganisatie plaatsgevonden, maar dat heeft de negatieve
cashflow niet kunnen ombuigen naar een positieve cashflow . De situatie w as
als gevolg van de structurele verliezen uitzichtloos. Er is uiteindelijk besloten
tot aangifte van het faillissement, aldus nog steeds de bestuurder. Het besluit
van de AVA daartoe is op 21 juli 2016 genomen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9
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Toelichting
Verslag 1:
Ten tijde van de faillietverklaring w aren er nog 9 w erknemers in loondienst.
Daarvan w as met
1 w erknemer al een vaststellingsovereenkomst gesloten over het einde van
zijn dienstverband
per 31 augustus 2016. Daarnaast zijn er 3 w erknemers per 31 juli 2016 uit
dienst getreden op
grond van een vaststellingsovereenkomst. Volledigheidshalve is ook aan deze
w erknemers
ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8
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Toelichting
Verslag 1:
Begin 2015 w aren er nog ca. 25 w erknemers in dienst. Omstreeks oktober
2015 heeft een
reorganisatie plaatsgevonden, w aarbij ca. 8 w erknemers uit dienst zijn
getreden. Begin 2016 is afscheid genomen van nog een aantal w erknemers,
w aarna er 14 w erknemers overbleven. Daarna is eerst nog afscheid genomen
van 2 flexibele medew erkers en vervolgens per 31 juli 2016 van nog 3
w erknemers. Daarnaast w as al een vaststellingsovereenkomst gesloten met
een w erknemer ten aanzien van uitdiensttreding per 31 augustus 2016. Er
zouden dan nog 8 w erknemers overblijven.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-8-2016

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Afw achten en verifiëren vordering UW V in verband met loongarantieregeling.
Verslag 4:
De vordering van het UW V ex art. 66 W W is inmiddels ingediend. Zie ook
hierna onder
Crediteuren.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1:
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
beperkte bedrijfsmiddelen: verpande zaken
beperkte bedrijfsmiddelen: bodemzaken
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 16.932,33

€ 1.693,23

€ 2.842,67

€ 0,00

€ 19.775,00

€ 1.693,23

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving:
Verslag 1:
De failliete vennootschap beschikt over beperkte bedrijfsmiddelen, bestaande
uit onder meer
een 4-tal voertuigen met accessoires, de nodige kantoorinventaris, computers
en laptops met
bijbehorende accessoires, (mobiele) telefoons, palletw agens.
Verkoopopbrengst:
Verslag 1:
In het kader van de gerealiseerde doorstart (zie ook hierna) hebben de
bedrijfsmiddelen,
voorraden, licenties voor het gebruik van softw are en door ontw ikkelde
softw are tezamen
(bruto) een bedrag opgeleverd van € 20.000,-.
De bedrijfsmiddelen (inclusief voorraden en softw are) zijn verpand aan ING
bank N.V. Echter, een deel van de bedrijfsmiddelen betreffen bodemzaken (zie
ook hierna). De taxatiekosten ter hoogte van € 225,00 (ex BTW ) zijn naar rato
in mindering gebracht op de opbrengst. De netto opbrengst betreft:
verpande zaken: € 16.932,33
bodemzaken: € 2.842,67
Boedelbijdrage:
Verslag 1:
Met de ING Bank N.V. als eerste pandhouder is een boedelbijdrage
overeengekomen van
10% van de netto opbrengst van de verpande zaken, zijnde € 1.693,23.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
Het bodemvoorrecht van de fiscus zal w orden gerespecteerd. De aanw ezige
bodemzaken
hebben een bedrag van € 2.842,67,- opgeleverd (zie ook hiervoor onder
'verkoopopbrengst').
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De curator heeft, zoals gezegd, een doorstart gerealiseerd, w aarbij ook de
bedrijfsmiddelen
zijn verkocht. De koopsom is reeds ontvangen. Er zijn aldus geen
w erkzaamheden meer te
verw achten.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

beperkte voorraden, met name briefpapier en
inpakbenodigdheden

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Beschrijving:
Verslag 1:
De failliete vennootschap beschikt over beperkte voorraden, bestaande uit met
name
briefpapier en inpak benodigdheden.
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Verkoopopbrengst:

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
In het kader van de gerealiseerde doorstart (zie ook hierna) hebben de
voorraden tezamen
met de bedrijfsmiddelen, de licentie op het gebruik van de softw are en de zelf
ontw ikkelde
softw are (bruto) een bedrag opgeleverd van € 20.000,-. (Zie ook onder
'bedrijfsmiddelen:
verkoopopbrengst').
Boedelbijdrage:
Verslag 1:
Met de ING Bank N.V. als eerste pandhouder is een boedelbijdrage
overeengekomen van
10% van de netto opbrengst van de verpande zaken. Zie verder:
'bedrijfsmiddelen:
boedelbijdrage'.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

licenties gebruik softw are en zelf ontw ikkelde
softw are

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Beschrijving:
Verslag 1:
De failliete vennootschap beschikt over licenties voor het gebruik van softw are
alsmede over
zelf ontw ikkelde softw are.
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Verkoopopbrengst:
Verslag 1:
In het kader van de gerealiseerde doorstart (zie ook hierna) hebben de licentie
op het gebruik van de softw are en de zelf ontw ikkelde softw are, tezamen met
de bedrijfsmiddelen en voorraden (bruto) een bedrag opgeleverd van €
20.000,- (zie ook 'bedrijfsmiddelen:
verkoopopbrengst').

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
De curator heeft zoals gezegd een doorstart gerealiseerd, w aarbij - voor zover
mogelijk - de
licenties op het gebruik van de softw are alsmede de zelf ontw ikkelde softw are
zijn verkocht.
De koopsom is reeds ontvangen. Er zijn aldus geen w erkzaamheden meer te
verw achten.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

openstaande debiteuren

€ 124.926,82

totaal

€ 124.926,82

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren:
Verslag 1:
Blijkens de debiteurenlijst per datum faillissement zou een bedrag aan
debiteuren openstaan
van € 124.926,82.
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Opbrengst:
Verslag 1:
Nog niet bekend.
Verslag 2:
De incasso van de debiteuren is nog niet afgerond. Volgens opgave van de
pandhouder en
voormalig bestuurder, staat er thans nog ca. € 40.000,- open, w aarvan een
bedrag van ca.
€ 11.000,- oninbaar zou zijn.
Verslag 3:
In deze verslagperiode zijn nog een aantal debiteuren geïncasseerd. De
curator zal de pandhouder vragen om haar te informeren over de laatste stand
van zaken.
Verslag 4:
De debiteurenincasso is inmiddels door de pandhouder afgerond. De curator
zal de
pandhouder vragen om haar uiteindelijke restantvordering in te dienen.
Boedelbijdrage:
Verslag 1:
De ING Bank heeft de curator aangegeven, dat zij zelf als pandhouder over zal
gaan tot
incasso van de verpande debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Nu de ING Bank zelf over zal gaan tot incasso van de debiteuren, zal de
curator enkel
regelmatig informeren naar de stand van zaken daarvan en aan het eind een
rekening en
verantw oording van de ING Bank verlangen.
Verslag 2:
Afw achten afronding debiteurenincasso door pandhouder.
Verslag 3:
Afw achten afronding debiteurenincasso door pandhouder.
Verslag 4:
Afw achten definitieve restantvordering ING Bank N.V.
Verslag 5:
ING Bank N.V. heeft een definitieve restantvordering ingediend van €
399.084,44.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 563,87
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
De ING Bank N.V. financierde het gehele concern. Alle in het concern betrokken
vennootschappen zijn (middels een compte joint en medeaansprakelijkheidsovereenkomst)
hoofdelijk aansprakelijk voor - kort gezegd - al hetgeen ING Bank N.V. van de
vennootschappen te vorderen heeft.
ING Bank N.V. heeft dan ook de totale vordering ingediend ad € 553.541,79.
Deze vordering
kan mogelijk nog toenemen, nu er nog een bankgarantie van € 50.000,- uit
staat ten behoeve van een crediteur van de failliete vennootschap. Deze zal
vermoedelijk nog w orden
uitgew onnen.
Verslag 2:
Onder de verstrekte bankgarantie is door ING Bank N.V. een bedrag van €
27.471,38
uitbetaald en doorbelast aan de failliete vennootschap.
ING Bank N.V. heeft voorts aan de curator bericht, dat zij nog een vordering
van € 563,87
heeft uit hoofde van de door ING verstrekte Businesscard.
Verslag 3:
In verband met de uitw inning van de aan ING Bank N.V. verstrekte
zekerheden, zal de
vordering van de bank deels zijn voldaan. De curator zal ING Bank N.V.
verzoeken om - na
afronding van de uitw inning van alle zekerheden - haar uiteindelijke vordering
in te dienen.
Verslag 5:
ING Bank N.V. heeft een definitieve restantvordering ingediend van €
399.084,44.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Er w aren leasecontracten ten aanzien van multifunctionals (printers) en
voertuigen. Deze
leaseovereenkomsten w orden door de doorstartkandidaat overgenomen dan
w el afgew ikkeld
door de curator.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
De ING Bank N.V. had een pandrecht op - kort samengevat - de
bedrijfsuitrusting (in de
ruimste zin des w oords), voorraden, vorderingen op debiteuren, softw are.
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5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
ING Bank N.V. Zie hiervoor.
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Verslag 4:
ING Bank N.V. heeft ten laste van VGO in totaal een bedrag van € 151.241,58
uitgew onnen door het te gelde maken van haar zekerheden en gebruikmaking
van haar
recht van verrekening. De curator heeft zich jegens de andere
vennootschappen binnen het concern althans specifiek één daarvan op het
standpunt gesteld, dat zij een (w elisw aar achtergestelde) regresvordering
heeft, nu VGO naar haar mening meer had voldaan dan haar interne
draagplicht.
Nadat de curator met de betreffende concern vennootschap(pen) de
standpunten ter
zake heeft uitgew isseld, is er overeenstemming bereikt over een regeling in
der minne.
In totaal dragen de overige vennootschappen in dat kader € 28.800,- bij in het
bedrag
w aarvoor VGO door ING is uitgew onnen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
De curator inventariseert of er nog sprake is van eigendomsvoorbehouden.
Deze zullen door
de doorstartende partij w orden afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Voor zover de curator bekend (nog) niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Voor zover de curator bekend (nog) niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Zie hiervoor, onder submap activa.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Afw ikkeling zekerhedenpositie ING Bank N.V., afw ikkelen leasecontracten,
eventuele
eigendomsvoorbehoud inventariseren.
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Verslag 2:
Afw ikkeling zekerhedenpositie ING Bank N.V. na afronding debiteurenincasso.
Verslag 4:
Afw achten definitieve vordering ING Bank N.V.
Verslag 5:
Alle w erkzaamheden ter zake zijn afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
De curator heeft de activiteiten van de failliete vennootschap voortgezet tot en
met 15
augustus 2016, teneinde de mogelijkheid van een doorstart open te houden.

6.2 Financiële verslaglegging

03-09-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1:
Door de bestuurder van de failliete vennootschap is een prognose gemaakt
voor de
voortzetting van de w erkzaamheden gedurende de eerste tw ee w eken van
het faillissement.
Aangezien er met klanten en bedrijven aan w ie een deel van de
w erkzaamheden w erden
uitbesteed afspraken gemaakt moesten w orden, zijn de eerste tw ee w eken
met name
gebruikt om het een en ander op te starten. Met klanten voor w ie is
voortgezet is de afspraak gemaakt, dat zij de daaruit voortvloeiende facturen
zonder beroep op verrekening, korting of opschorting zullen voldoen.
Het grootste gedeelte van de opbrengsten zal echter pas w orden
gegenereerd in de tw eede helft van augustus 2016. Daarom is met de
doorstartende partij - die de activiteiten vanaf 16 augustus 2016 verder zal
voortzetten - de afspraak gemaakt dat de opbrengsten die w orden
gegenereerd tot en met 31 augustus 2016, tussen de boedel en de
doorstarter zullen w orden verdeeld, w aarbij 70% van de netto-opbrengst
toekomt aan de boedel en 30% aan de doorstarter.
Verslag 2:
De curator is nog in overleg met de doorstartende partij over de afw ikkeling
van de
eindafrekening van de voortgezette w erkzaamheden.
Verslag 3:
De concept eindafrekening is inmiddels opgesteld. Hierover vindt in de
komende verslagperiode een bespreking plaats tussen de curator en de
doorstartende partij.
Verslag 4:
De voortzetting van de w erkzaamheden teneinde een doorstart mogelijk te
maken, hebben een resultaat opgeleverd van in totaal € 5.305,85. Daarvan
komt een bedrag van € 3.714,10 aan de boedel toe en het restant aan de
doorstarter.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:
Zoals gezegd is met de doorstartende partij de afspraak gemaakt, dat de
opbrengsten van de voortzetting tot en met eind augustus 2016 zullen w orden
verdeeld tussen de boedel en de doorstarter. De curator zal de voortzetting
aldus nog financieel moeten afw ikkelen met de doorstartende partij, na het
einde van de maand augustus 2016. In dit kader w ordt opgemerkt dat het
bedrag aan boedeldebiteuren dat is opgenomen in het financieel verslag niet
representatief is. Dit betreft het bedrag van thans ontvangen gelden, maar
daar dienen de kosten van de voortzetting nog op in mindering te w orden
gebracht, alsmede gaat 30% ervan naar de doorstarter.
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Verslag 2:
In overleg met doorstarter opstellen van de eindafrekening en verdeling
tussen boedel en
doorstarter.
Verslag 3:
Bespreking over de concept eindafrekening en het maken van afspraken over
de afronding
hiervan.
Verslag 4:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verw achten, nu de eindafrekening
inmiddels is
afgerond.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
De curator heeft de bedrijfsmiddelen (in de ruimste zin des w oords), voorraad,
debiteurenvorderingen en de goodw ill (inclusief intellectuele
eigendomsrechten) - voor zover
deze toebehoorden aan failliet en voor zover overdraagbaar - verkocht aan
Dovage Machines
Inventaris B.V. Deze vennootschap althans een aan haar gelieerde partij zal
aan 2
personeelsleden een dienstverband aanbieden.
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6.5 Verantwoording
Verslag 1:
Zie hierna.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 30.000,00
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Toelichting
Verslag 1:
De curator heeft de bedrijfsmiddelen (in de ruimste zin des w oords), voorraad,
debiteurenvorderingen en de goodw ill (inclusief intellectuele
eigendomsrechten) verkocht voor
een (bruto) bedrag van in totaal € 30.000,-.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1:
Met de ING Bank N.V. als pandhouder is een boedelbijdrage overeengekomen
van 10% van
de netto opbrengst van de verpande zaken (zie onder 'activa bedrijfsmiddelen boedelbijdrage'. Daaronder valt niet de opbrengst van goodw ill, w elke
rechtstreeks aan de
boedel toekomt.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:
Financiële afw ikkeling doorstart en boedelbijdrage.
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Verslag 4:
De financiële afw ikkeling van de doorstart en boedelbijdrage heeft
plaatsgevonden.
Geen w erkzaamheden meer te verw achten.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Nog in onderzoek.
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Verslag 4:
De curator is bezig met het gebruikelijke onderzoek en heeft in dat kader een
Garanstellingsregeling Curatoren aangevraagd.
Verslag 5:
De Garantstellingsregeling is toegekend, zodat de curator de gebruikelijke
onderzoeken kan verrichten.
Het onderzoek loopt. In de komende verslagperiode zal de curator een aantal
vragen aan de bestuurder stellen naar aanleiding van de resultaten van het
onderzoek.

12-03-2019
6

De curator is aan het corresponderen met (de advocaat van) de bestuurder
naar aanleiding van de resultaten van het verrichte onderzoek.

12-09-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
2015: gedeponeerd op 15 juli 2016, vastgesteld op 29 februari 2016
2014: gedeponeerd op 7 december 2015, vastgesteld op 30 november 2015
2013: gedeponeerd op 3 december 2014, vastgesteld op 26 november 2014

03-09-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

03-09-2018
5

Verslag 2:
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Aan de stortingsverplichting is voldaan. Overigens zou een eventuele vordering
uit hoofde van
de stortingsverplichting ook zijn verjaard.

03-09-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

03-09-2018
5

Verslag 4:
De curator is bezig met het gebruikelijke onderzoek en heeft in dat kader een
Garanstellingsregeling Curatoren aangevraagd.
Verslag 5:
De Garantstellingsregeling is toegekend, zodat de curator de gebruikelijke
onderzoeken kan verrichten.

Toelichting
Het onderzoek loopt. In de komende verslagperiode zal de curator een aantal
vragen aan de bestuurder stellen naar aanleiding van de resultaten van het
onderzoek.

Toelichting
Zie punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

12-03-2019
6

12-09-2019
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

Toelichting
Zie punt 7.1 en punt 7.5 hiervoor.

03-09-2018
5

12-03-2019
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Het verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.

03-09-2018
5

Verslag 3:
De curator is bezig met het verrichten van de gebruikelijke onderzoeken en zal
in dit kader in de komende verslagperiode een aantal vragen aan de
bestuurders voorleggen.
Verslag 4:
De curator is bezig met het verrichten van de gebruikelijke onderzoeken en zal
haar
onderzoek in de komende verslagperiode proberen af te ronden en vragen de
bestuurders voorleggen.
Verslag 5:
De curator is nog doende met het verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 66.660,61
Toelichting
Verslag 1:
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. De toekomstige
boedelvorderingen zullen
bestaan uit in ieder geval het salaris van de curator.
Verslag 5:
De verhuurder heeft een vordering ingediend van € 5.243,34
Het UW V een vordering van € 61.417,27

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-09-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.899,00

03-09-2018
5

Toelichting
Verslag 1:
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
Verslag 2:
De fiscus heeft voor een bedrag van € 90.333,00 aan vorderingen ingediend.
Verslag 3:
De fiscus heeft voor een bedrag van € 81.899,00 aan vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.795,58

03-09-2018
5

Toelichting
Verslag 1:
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.
Verslag 3:
Het UW V heeft voor een bedrag van € 3.795,58 aan vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1:
Er zijn tot op heden geen andere preferente crediteurenvorderingen
ingediend.

03-09-2018
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

03-09-2018
5

Toelichting
Verslag 1:
Er zijn 5 vorderingen ingediend.
Verslag 2:
Er zijn 13 vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 634.211,10
Toelichting
Verslag 1:
Er is voor € 574.171,17 aan vorderingen ingediend.
Verslag 2:
Er is voor € 634.211,10 aan vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

03-09-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog niet bekend.

03-09-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Het inventariseren van (boedel)crediteuren met bijbehorende w erkzaamheden.

03-09-2018
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:
Voor zover de curator thans bekend, niet van toepassing.

03-09-2018
5

9.2 Aard procedures
Verslag 1:
Voor zover de curator thans bekend, niet van toepassing.

03-09-2018
5

9.3 Stand procedures
Verslag 1:
Voor zover de curator thans bekend, niet van toepassing.

03-09-2018
5

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
Niet van toepassing.

03-09-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
Het verrichten van de reguliere faillissementsw erkzaamheden, inventariseren
crediteuren,
afw ikkelen diverse (duur)overeenkomsten, financieel afw ikkelen voortzetting
en doorstart met ING Bank en doorstartende partij, verrichten van de
gebruikelijke onderzoeken, etc.

03-09-2018
5

Verslag 2:
Het verrichten van de reguliere faillissementsw erkzaamheden, afw achten
uitkomst
debiteurenincasso door pandhouder en daarna opmaken definitieve
(restant)vordering ING
Bank N.V., financieel afw ikkelen voortzetting met doorstartende partij,
verrichten van de
gebruikelijke onderzoeken.
Verslag 4:
Het verrichten van de reguliere faillissementsw erkzaamheden, afw achten
definitieve
(restant)vordering ING Bank N.V., verrichten van de gebruikelijke onderzoeken.
Verslag 5:
Het verrichten van de reguliere faillissementsw erkzaamheden, verrichten van
de gebruikelijke onderzoeken.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Nog niet bekend.

03-09-2018
5

10.3 Indiening volgend verslag
12-3-2020

12-09-2019
7

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
De te verrichten w erkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.

03-09-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

