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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nationale Zw emschool Uniek B.V.

30-08-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nationale
Zw emschool Uniek B.V. statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en
kantoorhoudend te Middelaar, KvK-nummer 55565905.

30-08-2018
1

Activiteiten onderneming
Het exploiteren van een landelijk opleidingsinstituut voor het leren zw emmen
en overige zw embadactiviteiten, alsmede het (aldus) aanbieden van
stagemogelijkheden voor toekomstige allround zw embadmedew erkers.
De gefailleerde vennootschap (hierna: "NZU") verzorgde zw emles in Rosmalen,
Tilburg, Groesbeek, W ell (L) en Ermelo.

Financiële gegevens

30-08-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 369.730,00

€ -44.100,00

2017

€ 433.462,00

€ -98.070,00

2016

€ 365.450,00

€ -83.687,00

€ 43.774,00

2015

€ 380.253,00

€ -43.597,00

€ 56.989,00

Toelichting financiële gegevens
NZU hanteert een gebroken boekjaar (1 september t/m 31 augustus). Voor de
jaren 2014-2015 en 2015-2016 zijn jaarrekeningen aanw ezig. Voor het
boekjaar van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017 is er geen
(concept) jaarrekening beschikbaar.

30-08-2018
1

Hierboven is met 'jaar 2015' bedoeld: het boekjaar 01-09-2014 t/m 31-082015. 'Jaar 2016' is boekjaar 01-09-2015 t/m 31-08-2016. De aldaar vermelde
cijfers komen uit de beschikbare jaarrekeningen. Er is in alle genoemde jaren
verlies geleden.
Voor het jaar 2017 (01-09-2016 t/m 31-08-2017) is de omzet en het
genoemde verlies bij gebreke van een jaarrekening afgeleid uit de
kolommenbalans. Een balanstotaal w as uit de kolommenbalans niet af te
leiden.
Het jaar 2018 (01-09-2017 t/m 31-08-2018) is in verband met het faillissement
(d.d. 31-07-2018) niet volledig (financieel) afgerond. De cijfers zien derhalve
niet op een periode van een volledig jaar. Bovendien is er geen
(concept)jaarrekening opgemaakt. De beschikbare cijfers komen rechtstreeks
uit de door de bestuurder aangeleverde boekhouding.

30-08-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

Boedelsaldo

30-08-2018
1

Boedelsaldo
€ 41.000,00

30-08-2018
1

€ 15.423,94

29-01-2019
2

€ 5.421,76

30-08-2019
3

€ 5.429,10

28-02-2020
4

€ 5.343,08

28-08-2020
5

€ 5.434,07

19-02-2021
6

Verslagperiode
van
31-7-2018

30-08-2018
1

t/m
27-8-2018
van
27-8-2018

29-01-2019
2

t/m
20-1-2019
van
21-1-2019

30-08-2019
3

t/m
6-8-2019
van
7-8-2019

28-02-2020
4

t/m
5-2-2020
van
6-2-2020

28-08-2020
5

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020
t/m
19-2-2021

19-02-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

101 uur 42 min

2

48 uur 24 min

3

17 uur 42 min

4

14 uur 48 min

5

15 uur 36 min

6

3 uur 0 min

totaal

201 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is de meeste tijd besteed aan:
Inventarisatie, bestaande uit onder meer (al dan niet telefonische)
intakegesprekken met de heer Korsten, de vestigingscoördinatoren en de
middellijk bestuurder van Laco Concept B.V. alsmede inname van administratie;
Onderzoeken en bew erkstelligen van mogelijkheden voor
doorstarten/overdracht goodw ill;
Vragen van medew erkers (vestigingscoördinatoren);
Coördineren inleveren/ophalen roerende zaken door pandhouder en
leverancier met eigendomsvoorbehoud, afspraken maken over inning/cessie
debiteuren.

30-08-2018
1

In deze verslagperiode is de tijd met name besteed aan het
rechtmatigheidsonderzoek en dan met name het verzamelen van informatie,
afkomstig van de bestuurder. De komende verslagperiode zal het
rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet en naar alle w aarschijnlijkheid
w orden afgerond.

30-08-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement stond er in het handelsregister
niemand als bestuurder van NZU te boek. Laatstelijk w aren als bestuurders
ingeschreven: Laco Concept B.V. (volgens het handelsregister uitgetreden per
31-08-2017) en Interbad 80 B.V. (volgens het handelsregister uitgetreden per
01-09-2017). Van een vennootschapsrechtelijk ontslag van de uitgeschreven
bestuurders is vooralsnog niet gebleken. NZU w ordt in de praktijk
vertegenw oordigd door de heer J.A.M. Korsten (bestuurder van Interbad 80
B.V.)
NZU is enig aandeelhouder en bestuurder van tw ee dochtervennootschappen:
Zw emschool Uniek Alkmaar B.V. en Zw emschool Uniek IJsselmuiden B.V. Beide
dochtervennootschappen verkeren in staat van faillissement (Alkmaar per 27
december 2016 en IJsselmuiden per 16 januari 2018, in beide gevallen is
curator: mr. F. Ortiz Aldana).

30-08-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

30-08-2018
1

1.3 Verzekeringen
NZU had diverse schadeverzekeringen (met name ongevallenverzekeringen
voor medew erkers en leerlingen en een W IA-verzekering). Omdat de
zw emlessen ten tijde van de uitspraak van het faillissement stillagen vanw ege
de zomervakantie en gestreefd is naar het vinden van (een) doorstarter(s)
voor hervatting van de lessen, zijn deze verzekeringen niet gecontinueerd.

30-08-2018
1

Er is een polisblad inzake een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
aangetroffen, maar volgens opgaaf van de assurantietussenpersoon is deze
enkele maanden geleden beëindigd.

1.4 Huur
NZU huurde op zeven locaties de nodige zw embadaccommodaties, voor enkele
dagdelen per w eek. Alle huurovereenkomsten zijn met w ederzijds goedvinden
beëindigd.

30-08-2018
1

Voorheen had NZU ook een kantoorlocatie aan het Sterrenbeeld 15 in 'sHertogenbosch, maar die is enige tijd voor de uitspraak van het faillissement
opgeheven.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de heer Korsten is het faillissement veroorzaakt doordat:
1) er exploitatieverliezen zijn geleden;
2) ter compensatie w aarvan alle aandeelhouders extra kapitaal w ilden storten
op één aandeelhouder na;
3) w aarna door de heer Korsten gepoogd is om de onderneming te verkopen;
4) w elke verkoop op het laatst is afgeketst.

30-08-2018
1

De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek.
De oorzaak van het faillissement lijkt, op basis van de door de bestuurder
aangeleverde prognoses, met name erin te zijn gelegen dat de omzetten
achter bleven bij de oorspronkelijke begroting terw ijl de kosten die daar
tegenover stonden hoger uitvielen dan de opbrengsten.
Uit de lopende exploitatie konden de geleden verliezen niet w orden
gecompenseerd. Vanuit de aandeelhouders is er nog een extra kapitaalinjectie
gevolgd, maar dit heeft niet mogen baten.

30-08-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

30-08-2018
1

Toelichting
Van de salarisadministrateur zijn loonstroken ontvangen voor 11
medew erkers, allen zw eminstructeur en/of vestigingscoördinator. Later heeft
een van de vestigingscoördinator gew ezen op het bestaan van een tw aalfde
medew erker. De arbeidsovereenkomsten met alle bekend gew orden
medew erkers zijn opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

30-08-2018
1

Toelichting
Zie toelichting bij 2.1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-8-2018

11

Medew erkers voor w ie loonstroken ontvangen zijn

10-8-2018

1

(Mogelijke) medew erker die later door vestigingscoördinator w erd
gemeld

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
Behoudens mogelijke vragen en kw esties aangaande het UW V, zijn er geen
specifieke w erkzaamheden met betrekking tot het personeel te verw achten.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

30-08-2018
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

30-08-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

30-08-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen machines of kantoorinrichting. De roerende bedrijfsmiddelen van
NZU beperken zich tot materialen voor zw emoefeningen, mobiele telefoons en
tablets in gebruik bij de vestigingscoördinatoren (6x) en één auto (Volksw agen
Up uit 2012).

30-08-2018
1

Rabobank heeft pandrecht bedongen op alle roerende zaken van NZU.
W erkzaamheden in deze verslagperiode hebben bestaan uit: inventarisatie
van de aanw ezige bedrijfsmiddelen, controle pandrecht Rabobank en
afstemming w ijze van afw ikkeling. Contact met de vestigingscoördinator die de
auto onder zich had. Kort beproefd of zij auto en/of tablet over w ilde nemen;
daarna met toestemming contactgegevens doorgegeven, opdat Rabobank de
zaken kon ophalen t.b.v. executie pandrecht.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing, gezien de aard van de roerende activa.

30-08-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Indien bij andere vestigingscoördinatoren nog telefoons/tablets/andere
bedrijfsmiddelen opgehaald moeten w orden: contact mogelijk maken tussen
Rabobank en vestigingscoördinatoren. Verder geen w erkzaamheden te
verw achten.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

30-08-2018
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Bij de vestigingscoördinatoren thuis moeten zw empakjes (met drijfelementen)
op voorraad liggen. Deze w aren geleverd onder eigendomsvoorbehoud en nog
niet betaald.

30-08-2018
1

De heer Korsten heeft de vestigingscoördinatoren verzocht om opgaaf te doen
van de aanw ezige zw empakjes. Voor zover deze opgaves inmiddels zijn
ontvangen, is de leverancier van de zw empakjes op basis daarvan in contact
gebracht met de vestigingscoördinatoren, om de zw empakjes op te kunnen
halen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Voor zover bij andere vestigingscoördinatoren nog zw empakjes opgehaald
moeten w orden: contact mogelijk maken tussen leverancier en
vestigingscoördinatoren. Verder geen w erkzaamheden te verw achten.

30-08-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill
Bankrente
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 39.250,00
€ 19,68
€ 39.269,68

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is onderhandeld met diverse kandidaten voor overname van de goodw ill van
NZU. Aanvankelijk is gepoogd om de goodw ill van de gehele onderneming in
één transactie te verkopen; uiteindelijk is er zaken gedaan met drie kopers,
met betrekking tot verschillende locaties. Aan een van de kopers van goodw ill
is ook de handelsnaam en de domeinnaam verkocht.

30-08-2018
1

Op drie van de zeven locaties w ilde de verhuurder van het zw embad de
accommodatie aan de koper gaan verhuren ter voortzetting van de
zw emlessen. Voor die locaties w aren de transacties met de kopers ook tijdig
rond om de lessen na de zomervakantie op de geplande datum voort te
zetten. Op de andere locaties bleef langer onduidelijk of de accommodatie
beschikbaar zou blijven voor een doorstarter, of w erd duidelijk dat dit zeker
niet het geval zou zijn. Hierdoor kon met de oorspronkelijk beoogde koper over
deze locaties geen overeenstemming w orden bereikt; er is uiteindelijk zaken
gedaan met een andere partij, die in een latere fase in beeld kw am. Als gevolg
hiervan kon helaas aan de klanten van deze locaties niet voor het einde van
de zomervakantie w orden bericht of de lessen w el of niet zouden doorgaan.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Behoudens communicatie met de w ebhost in verband met overdracht van de
domeinnaam en eventuele vragen/verzoeken van klanten (w elke zo veel
mogelijk zullen w orden doorgelegd naar de doorstarters) zijn er geen verdere
w erkzaamheden te verw achten.

30-08-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Nog te incasseren lesgelden locaties
Groesbeek en W ell

€ 3.747,72

€ 1.750,00

€ 1.000,00

Nog te incasseren lesgelden overige locaties

€ 8.920,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.667,72

€ 1.750,00

€ 1.000,00

totaal

Toelichting debiteuren
De bovengenoemde bedragen betreffen de volgens de administratie nog te
incasseren lesgelden. Het betreft hoofdzakelijk lesgeld voor de maand juli (ten
tijde van uitspraak faillissement nog geen incassorun gedaan). Een kleiner
gedeelte betreft lesgelden voor eerdere maanden, w aarvan de incasso in
individuele gevallen niet w as gelukt of w as gestorneerd.

30-08-2018
1

Rabobank heeft pandrecht op deze vorderingen.
Met instemming van pandhouder Rabobank zijn de nog te innen lesgelden voor
de locaties W ell en Groesbeek gecedeerd aan de doorstarter van die locaties.
Bij het bepalen van de prijs is ten opzichte van het in de administratie
vermelde bedrag van de vorderingen een risico- en bew erkelijkheidsafslag in
aanmerking genomen.
Volgens de bestuurder bestaat er nog een vordering op een van de
aandeelhouders. De curator heeft dit in onderzoek.

29-01-2019
2

De curator heeft onvoldoende aanknopingspunten kunnen vinden, om de
vermeende vordering op de aandeelhouder hard te kunnen maken. Daartoe
heeft de bestuurder, die stelt dat deze aandeelhouder nog een bedrag
verschuldigd zou zijn, ook te beperkte informatie aangeleverd. De curator zal
dit punt dan ook laten rusten.

30-08-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Behoudens beknopte oriëntatie op mogelijkheden voor cessie van de overige
lesgeldvorderingen, zullen er door de curator geen w erkzaamheden ten
aanzien van de debiteuren w orden verricht. Tenzij zich vlot een
overnamekandidaat voor de vorderingen presenteert, zal de inning door de
pandhouder zelf ter hand w orden genomen.

30-08-2018
1

Onderzoek vordering op aandeelhouders.

29-01-2019
2

Afgerond. Het totaalbedrag aan openstaande vordering is w elisw aar
aanzienlijk, het betreft telkens per debiteur zodanig beperkte bedragen
(lesgeld van enkele tientjes per maand) dat nadere stappen, vanw ege de
extra te maken kosten, niet opportuun zijn.

28-08-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 48.971,93

30-08-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank vloeit voort uit een kredietovereenkomst (krediet in
rekening-courant).

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing

30-08-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrecht bedongen op alle vorderingen en alle roerende zaken
van NZU. Daarnaast is er sprake van borgstellingen door enkele
aandeelhouders.

30-08-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft pandrecht op de vorderingen en alle roerende zaken van NZU.

30-08-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van zw empakjes en enkele andere zw emattributen heeft een
eigendomsvoorbehoud gemaakt. De tot op heden door de
vestigingscoördinatoren opgegeven voorraad aan zw empakjes is nog niet
betaald.

30-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing

30-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing

5.8 Boedelbijdragen

30-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.000,00

30-08-2018
1

Toelichting
De curator heeft, met instemming van de bank en onder de afspraak van de
bovengenoemde boedelbijdrage, bew erkstelligd dat de vorderingen terzake
nog niet betaalde lesgelden voor de locaties W ell en Groesbeek verkocht en
overgedragen zijn.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Behoudens beknopte w erkzaamheden om eventueel de lesgeldvorderingen
voor andere locaties te verkopen, zijn er geen verdere w erkzaamheden te
verw achten.

30-08-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het faillissement is uitgesproken tijdens de zomervakantie, w aardoor de
zw emlessen stillagen. Daardoor kon met geïnteresseerden over een doorstart
w orden onderhandeld, zonder dat het noodzakelijk w as om ondertussen de
w erkzaamheden van de onderneming voort te zetten.

30-08-2018
1

Het streven w as er aanvankelijk op gericht om de onderneming zo veel
mogelijk als één geheel te verkopen. Het bleek uiteindelijk beter haalbaar om
de goodw ill van de afzonderlijke locaties aan verschillende lokale
geïnteresseerden over te dragen.

6.2 Financiële verslaglegging
De verkoop van de goodw ill van NZU, gesplitst in overeenkomsten met drie
partijen, heeft in totaal € 39.250,00 opgeleverd. Er zijn geen kosten gemaakt
voor voortzetting van ondernemingsactiviteiten.

30-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Behoudens het behandelen en doorgeleiden van eventuele vragen en
verzoeken van klanten, w orden er geen verdere w erkzaamheden verw acht.

30-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie onder 6.1

30-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Zie 6.2

30-08-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 39.250,00

30-08-2018
1

Toelichting
De goodw ill van locatie Goes is verkocht aan nieuw e lokale aanbieder. De
goodw ill van locaties W ell en Groesbeek, inclusief handels- en domeinnaam, is
verkocht aan een partij met w ie door NZU reeds eerder w erd samengew erkt
en onderhandeld. De goodw ill terzake locaties Ermelo, Rosmalen en Tilburg is
verkocht aan een landelijke keten van zw emaccommodaties.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

30-08-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing. De goodw ill betrof vrij actief.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen verdere w erkzaamheden te verw achten.

30-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is administratie ontvangen van de heer Korsten en via de boekhouder. De
volledigheid daarvan moet nog nader w orden onderzocht.

30-08-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017 is
nog niet opgemaakt en niet tijdig gedeponeerd.

30-08-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

7.4 Stortingsverplichting aandelen

30-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog te onderzoeken

30-08-2018
1

De vennootschap is opgericht in 2012. Voor zover de aandelen niet
rechtsgeldig zouden zijn volgestort is een vordering uit hoofde daarvan ten
tijde van de faillissementsdatum verjaard.

29-01-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog te onderzoeken.

Toelichting
Nog in onderzoek.

30-08-2018
1

30-08-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog te onderzoeken.
In onderzoek

30-08-2018
1

30-08-2019
3

Toelichting
Nog in onderzoek
In onderzoek

28-08-2020
5

Toelichting
De curator heeft de bestuurder feiten en omstandigheden voorgehouden die
zouden kunnen leiden tot de conclusie dat er sprake is van een pauliana. De
bestuurder heeft toegezegd daar een cijfermatige onderbouw ing voor aan te
leveren. Tot op heden is die - ondanks een herinnering ter zake aan het adres
van de advocaat van de bestuurder - niet door de curator ontvangen. De
curator is zich aan het beraden op vervolgstappen.
In onderzoek
Toelichting
De curator heeft tot op heden niet de gevraagde (cijfermatige) onderbouw ing
en nadere (financiële) toelichting ontvangen. De curator tracht in de
aankomende verslagperiode de benodigde informatie te verkrijgen en zal
nadien tot de benodigde vervolgstappen overgaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

19-02-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog te onderzoeken.

30-08-2018
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgerond. Er resteert echter nog
een aantal punten w aarover de curator de bestuurder nog w il horen.

30-08-2019
3

De curator heeft onderzoek afgerond en vervolgens zijn visie ten aanzien van
de feiten en omstandigheden voorgelegd aan de bestuurder. De bestuurder
heeft daar tw ee maanden later via zijn advocaat op een deel van de punten
gereageerd. Daarnaast w erd een nadere (financiële) toelichting in het
vooruitzicht gesteld. Ten tijde van het onderhavige verslag is die toelichting ondanks een herinnering aan het adres van de advocaat van de bestuurder nog niet ontvangen. De curator is zich aan het beraden op vervolgstappen.

28-08-2020
5

De curator heeft de gevraagde (cijfermatige) onderbouw ing en nadere
(financiële) toelichting nog niet van de bestuurder, althans zijn advocaat,
ontvangen. De curator tracht in de aankomende verslagperiode de
benodigde informatie te verkrijgen en zal nadien tot de benodigde
vervolgstappen overgaan.

19-02-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Volgende verslagperiode: uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

30-08-2018
1

De curator is doende met het rechtmatigheidsonderzoek. Dit verloopt evenw el
langzaam. Er is de nodige informatie bij de bestuurder opgevraagd. Die
informatie w ordt/w erd evenw el gefragmenteerd aangeleverd, hetgeen
gestructureerd onderzoek bemoeilijkt. Bovendien zijn de gegeven antw oorden
veelal w arrig en w orden deze niet gestaafd met bew ijs.

29-01-2019
2

De openstaande vragen kunnen niet w orden beantw oord aan de hand van de
beschikbare (schriftelijke) informatie. De curator heeft de bestuurder gevraagd
om een en ander te verduidelijken. De bestuurder heeft laten w eten dat hij
een hersenbloeding heeft gehad en niet kan autorijden, noch zelf onderzoek
kan doen om de vragen van de curator te beantw oorden. De curator zal,
rekening houdend met de situatie, trachten alsnog zo spoedig mogelijk
duidelijkheid te krijgen.
De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek in de volgende
verslagperiode af te ronden.
Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgerond. Er resteert echter nog
een aantal punten w aarover de curator de bestuurder nog w il horen.

30-08-2019
3

De curator streeft ernaar om het rechtmatigheidsonderzoek in de volgende
verslagperiode af te ronden.
Zie 7.7. De curator is nog in afw achting van informatie van de bestuurder
aangaande diens bestuur, alsmede een mogelijke pauliana. De curator heeft
die informatie ondanks een herinnering nog niet ontvangen. De curator is zich
aan het beraden op vervolgstappen.

28-08-2020
5

De curator is nog steeds in afw achting van enige (cijfermatige) onderbouw ing
en nadere (financiële) toelichting. De curator tracht in de aankomende
verslagperiode de benodigde informatie te verkrijgen en zal nadien tot de
benodigde vervolgstappen overgaan.

19-02-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

30-08-2018
1

Toelichting
Er hoefden geen nutsvoorzieningen te w orden gecontinueerd en er zijn geen
kosten gemaakt voor bedrijfsvoortzetting. Beëindiging en afw ikkeling
huurovereenkomsten zw embadaccommodaties geschiedt op basis van
w ederzijds goedvinden.
€ 3.538,05

29-01-2019
2

Toelichting
Huur zw embad Ermelo: € 3.538,05
€ 36.105,03

30-08-2019
3

Toelichting
Huur zw embad Ermelo: € 3.538,05
UW V: € 32.566,98

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.219,00

30-08-2018
1

Toelichting
Betreft loonheffingen februari tot en met mei 2018.
€ 46.485,00

29-01-2019
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

30-08-2018
1

Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 64.195,72

30-08-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

30-08-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

30-08-2018
1

18

29-01-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 160.398,93

30-08-2018
1

€ 162.512,54

29-01-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is nog niet met zekerheid te voorzien.

30-08-2018
1

De w ijze van afw ikkeling hangt samen met de uitkomst van de de nog te
onderzoeken punten (zie 7). Indien daaruit geen onregelmatigheden volgen
dan is het vooruitzicht dat het faillissement bij gebrek aan baten zal w orden
afgew ikkeld.

30-08-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Vorderingen die in de aankomende verslagperiode ter verificatie w orden
ingediend, zullen in behandeling w orden genomen. Van enkele vorderingen die
tot nu toe zijn ingediend, moet nog w orden beoordeeld of deze voorlopig
erkend kunnen w orden, of (reeds nu) dienen te w orden betw ist.

30-08-2018
1

Zie 8.7. Gezien het feit dat naar verw achting het faillissement bij gebrek aan
baten zal w orden afgew ikkeld is een nader onderzoek naar de crediteuren niet
opportuun.

30-08-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

30-08-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-08-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-08-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig

30-08-2018
1

10.1 Plan van aanpak
Voor zover nodig: coördineren ophalen zw empakjes (eigendomsvoorbehoud)
en verpande zaken;
Afw ikkelen eventuele vragen en verzoeken van klanten;
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

30-08-2018
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Er is momenteel nog niet te voorzien op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

30-08-2018
1

De resterende punten in het onderhavige faillissement zijn het onderzoek naar
de vordering op de aandeelhouder (zie hiervoor onder punt 4) en het
rechtmatigheidsonderzoek (zie hiervoor onder punt 7). De curator streeft
ernaar om deze onderzoeken in de volgende verslagperiode af te ronden. De
gezondheidstoestand van de bestuurder bemoeilijkt dit helaas.

29-01-2019
2

De termijn van afw ikkeling is afhankelijk van de uitkomst van voornoemde
onderzoeken. Indien er door de curator geen vordering op de aandeelhouder
kan w orden vastgesteld en ook geen onregelmatigheden w orden vastgesteld
zal het faillissement vermoedelijk binnen afzienbare tijd kunnen w orden
afgew ikkeld. Mocht het opportuun zijn om op een van de tw ee genoemde
punten acties te ontw ikkelen zal de afw ikkeling langere tijd in beslag nemen.
De curator streeft ernaar om hierover in de volgende verslagperiode
duidelijkheid te verschaffen.
Zie onder 4 resp. onder 7.

30-08-2019
3

De vordering op de aandeelhouder is niet incasseerbaar gebleken. Voor w at
betreft het rechtmatigheidsonderzoek geldt dat dit nagenoeg is afgerond,
maar dat er nog een aantal punten in onderzoek is. De curator zal de
bestuurder uitnodigen om op korte termijn daarover duidelijkheid te
verschaffen. De curator streeft ernaar om dit laatste onderzoek in de komende
verslagperiode af te ronden. Mogelijk dat de afw ikkeling van het faillissement
reeds in de komende verslagperiode kan w orden ingezet.
Zie 7.Rechtmatigheid. De curator is zich aan het beraden op de verdere
aanpak.

28-08-2020
5

De curator beraadt zich op de verdere plan van aanpak.

19-02-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2021

19-02-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

30-08-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

