Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

16
12-11-2020
F.02/13/404
NL:TZ:0000004321:F001
23-04-2013

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr J. van Oijen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Next Door B.V. h.o.d.n. Toerdeloo Kinderopvang
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13

Gegevens onderneming
W atertorenw eg 1
4651 AB Steenbergen
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13

Activiteiten onderneming
Exploitatie kinderopvang en peuterspeelzalen.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2012

€ 3.560.275,00

€ -598.706,00

€ 1.149.279,00

2011

€ 4.039.084,00

€ -121.662,00

€ 1.508.319,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

Gemiddeld aantal personeelsleden
137
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Boedelsaldo
€ 70.508,50

22-10-2018
13

€ 52.194,16

01-07-2019
14

€ 52.140,96

03-03-2020
15

€ 52.076,48

12-11-2020
16

Verslagperiode
van
8-2-2018

22-10-2018
13

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

01-07-2019
14

t/m
24-6-2019
van
25-6-2019

03-03-2020
15

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

12-11-2020
16

t/m
8-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

14

734 uur 44 min

15

8 uur 39 min

16

6 uur 54 min

totaal

750 uur 17 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
t/m verslag nr. 12: 658 uur en 42 minuten
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Opgave uren verslagperiode 13 volgt later
Verslag nr. 1: 101 uur en 06 minuten (23 april 2013 t/m 10 mei 2013)
Verslag nr. 2: 128 uur en 00 minuten (11 mei 2013 t/m 6 augustus 2013)
Verslag nr. 3: 156 uur en 42 minuten (7 augustus 2013 t/m 31 oktober 2013)
Verslag nr. 4: 31 uur en 00 minuten (31 oktober 2013 t/m 10 februari 2014)
Verslag nr. 5: 49 uur en 06 minuten (11 februari 2014 t/m 5 mei 2014)
Verslag nr. 6: 50 uur en 06 minuten (6 mei 2014 t/m 4 december 2014)
Verslag nr. 7: 71 uur en 12 minuten (5 december 2014 t/m 3 juni 2015)
Verslag nr. 8: 18 uur en 00 minuten (4 juni 2015 t/m 8 december 2015)
Verslag nr. 9: 11 uur en 30 minuten (9 december 2015 t/m 15 juni 2016)
Verslag nr. 10: 11 uur en 24 minuten (16 juni 2016 t/m 19 december 2016)
Verslag nr. 11: 23 uur en 24 minuten (20 december 2016 t/m 23 juni 2017)
Verslag nr. 12: 7 uur en 12 minuten (24 juni 2017 t/m 19 februari 2018)
Verslag nr. 13: 44 uur en 40 minuten (20 februari 2018 t/m 30 september
2018)
Verslag nr. 14: 31 uur en 22 minuten (1 oktober 2018 t/m 24 juni 2019
t/m verslag nr. 14: 734 uur en 44 minuten

01-07-2019
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in gefailleerde w orden gehouden door Toerdeloo Holding B.V.
Deze holding w as bestuurder van de vennootschap. De aandelen in de holding
w orden gehouden door mevrouw Diana Hendrikse en de heer Johan Bosters.
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1.2 Lopende procedures
N.v.t.
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1.3 Verzekeringen
W orden geïnventariseerd en opgezegd respectievelijk overgenomen door de
doorstarter. De verzekeringen zijn tegen de eerst mogelijke datum opgezegd,
voor zover die niet al beëindigd zijn door de verzekeraars w egens
premieachterstand.
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1.4 Huur
Alle huurovereenkomsten zijn opgezegd door de curator of overgenomen door
de doorstarter.
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1.5 Oorzaak faillissement
Door toenemende w erkeloosheid in Nederland w ordt de kinderopvang meer
zelf ter hand genomen. Daarnaast geeft de toenemende w erkeloosheid de
mogelijkheid tot opvang van kinderen bij familie/buren. De vraag naar
kinderopvang is begin 2013 zeer substantieel gedaald ten gevolge van de
overheidsmaatregelen w aardoor de kosten van kinderopvang zeer aanzienlijk
zijn gestegen. W erden er in 2012 reeds meer dan 70 vergelijkbare bedrijven in
staat van faillissement verklaard, dit jaar w erden in het eerste kw artaal reeds
ruim 40 faillissementen van vergelijkbare ondernemingen uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
137
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
160
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Toelichting
+/- 20 a 25 personen meer in 2012

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-4-2013

137

totaal

137

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen nadere w erkzaamheden meer.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 49.200,00

Vervoersmiddelen

€ 14.000,00

totaal

€ 63.200,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inrichting/inventaris van 31 locaties kinderopvang en peuterspeelzalen,
kantoorinventaris en vervoersmiddelen, één en ander zoals nader gedefinieerd
in het taxatierapport van Van Beusekom d.d.18 april 2013.
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Boedelbijdrage w aarschijnlijk ten aanzien van de inventaris niet van
toepassing, nu de fiscus niet uit het vrije actief zal kunnen w orden voldaan.
Boedelbijdrage ten aanzien van vervoersmiddelen 10%.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen nadere w erkzaamheden meer.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voorraad voeding en pampers

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Met de pandhouder is voor w at betreft de “voorraad” (w at voeding en
pampers) besloten dat de w aarde daarvan zo gering kan w orden geacht dat
deze zaken w orden geacht onderdeel uit te maken van de verkochte
bedrijfsmiddelen.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen nadere w erkzaamheden meer.

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 85.000,00

totaal

€ 85.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Goodw ill (bestaande uit o.a. handelsnaam, domeinnaam, telefoonnummer,
etc).
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen nadere w erkzaamheden meer.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 96.717,56

totaal

€ 96.717,56

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Besloten is de incassering van de vorderingen op debiteuren niet zelf ter hand
te nemen, maar dit over te laten aan de bank als pandhouder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nu blijkt dat een aantal debiteuren ook crediteur zijn in het faillissement, dient
de curator de geldstromen in kaart te brengen, zodat de
debiteurenvorderingen gecorrigeerd kunnen w orden en de ingediende
crediteurenvorderingen beoordeeld kunnen w orden. Het in kaart brengen
hiervan is een omvangrijke klus die enige tijd in beslag zal nemen, omdat
naast de bijgew erkte financiële administratie van curanda ook nog niet
verw erkte storneringen door de debiteuren zijn uitgevoerd en de
belastingdienst nog betalingen heeft overgemaakt op de rekening van curanda
na faillissementsdatum (zulks terw ijl die betalingen zow el toezien op de
periode voor als na faillissementsdatum). Voorts dienen de ontvangen
Toeslagen (niet zijnde teruggaven Inkomstenbelasting) die toezien op de
exploitatie na 1 mei 2013 overgemaakt te w orden aan de doorstarter.
De hiervoor aangehaalde ‘geldstromen’ zijn inmiddels door de curator in kaart
gebracht en verw erkt in een overzicht. Op basis van dit overzicht zijn alle
ouders en verzorgers (debiteuren) ter kennisgeving aangeschreven omtrent
de huidige stand van zaken. In de betreffende brief is hen o.a. duidelijk
gemaakt, voor zover van toepassing, uit w elke hoofde zij iets verschuldigd zijn
aan c.q. te vorderen hebben van curanda en of deze vorderingen over en w eer
hen een verrekeningsbevoegdheid oplevert. Verder is voornoemd overzicht
gedeeld met de bank, zodat zij de incasso ter hand kan nemen. Daarnaast is
op basis van dit overzicht afgerekend met de bank over een aantal door
laatstgenoemde ontvangen betalingen na datum faillissement. Een aantal
betalingen valt niet onder het pandrecht van de bank en komen derhalve toe
aan de boedel. De bank heeft reeds aangeven akkoord te gaan met de door
de curator voorgestelde afrekening. De betaling w ordt nog afgew acht. De
betaling is ontvangen.
Na de afrekening met de bank (conform de vaststellingsovereenkomst) zijn er
w eer betalingen ontvangen en er zal opnieuw een afrekening moeten
plaatsvinden. De curator is momenteel de bijschrijvingen (+/- € 30.000,00) over
de periode van september 2013 t/m heden in kaart aan het brengen en deze
aan het “labellen” (verpand aan bank, exploitatie na 1 mei en bestemd voor
doorstarter, betalingen afkomstig van de belastingdienst die vooralsnog aan
de boedel overgemaakt dienen te w orden, restituties bestemd voor de boedel,
etc.). De uitkomst hiervan zal met de bank w orden besproken en het aan de
boedel toekomende bedrag zal vervolgens door de bank aan de boedel
w orden overgemaakt. Vervolgens zal de curator bekijken op w elke debiteuren
de ontvangen nabetalingen/voorschotten van de belastingdienst inzake
kinderopvangtoeslag betrekking hebben en zich beraden over de verdere
(on)mogelijkheden tot terugbetaling aan de begunstigde ouder(s). De tw eede
afrekening met de bank is inmiddels opgemaakt en bijgeschreven op de
faillissementsrekening.
Op verzoek van de bank zijn alle mutaties op de rekening nogmaals zorgvuldig
gecontroleerd en heeft er over de laatste 3 periodes een afrekening met de
bank plaatsgevonden. Gelijktijdig is de eindafrekening opgemaakt w aarna de
rekening kon w orden opgeheven.
Met betrekking tot de betalingen die zijn verricht door de belastingdienst en
die ten gunste van de ouders abusievelijk op het oude rekeningnummer van
curanda zijn overgemaakt verw ijst de curator u naar hoofdstuk 8 (crediteuren)
van dit verslag.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.327.931,93
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5.2 Leasecontracten
N.v.t.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op vorderingen, inventaris, borgstelling bestuurders en
hypothecaire inschrijvingen op diverse panden van aan gefailleerde gelieerde
onderneming.
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5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De geclaimde eigendomsvoorbehouden zijn beoordeeld en afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Het door een crediteur ingeroepen recht van retentie is beoordeeld en
afgew ikkeld.

22-10-2018
13

5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
10%
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen nadere w erkzaamheden meer.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het faillissement w erd uitgesproken op 23 april 2013. De ouders betalen
maandelijks vooruit voor de kinderopvang. Voor de exploitatie tot 1 mei
behoefden geen kosten meer te w orden gemaakt. In het kader van de
onderhandelingen met de doorstarter (zie hierna) is besloten in ieder geval de
exploitatie tot 1 mei voort te zetten. In verband met het feit dat geen kosten
meer w erden gemaakt is geen exploitatieoverzicht aangehecht. Doorw erken
geschiedde met instemming van het UW V. De activiteiten zijn overgenomen per
1 mei 2013.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen nadere w erkzaamheden meer.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Voor faillissementsdatum w as door de directie onderhandeld met een
fusiepartner. Deze beoogde fusie is mislukt. Vervolgens is door de directie
onderhandeld met een overnamekandidaat (aandelen transactie). Deze
overname is afgeketst. De betreffende overnamekandidaat beschikte over
voldoende informatie over de onderneming van gefailleerde om onmiddellijk na
het uitspreken van het faillissement een bod te doen op de activa van de
onderneming.
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6.5 Verantwoording
De doorstartende partij heeft het overnamebod goed gemotiveerd aan de
hand van de taxatierapporten. Gebleken is dat de doorstartende partij als
solvabel kan w orden gekw alificeerd en naar de mening van de curator de
meest geschikte overnamekandidaat w as.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 148.932,00
Toelichting
€ 49.200,00
€ 14.000,00
€
732,00
€ 85.000,00
€ 148.932,00
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inventaris
vervoersmiddelen
kasgeld
goodw ill
totaal

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
10% op vervoersmiddelen en w aarschijnlijk ten aanzien van de inventaris niet
van toepassing nu de fiscus niet uit het vrije actief kan w orden voldaan.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen nadere w erkzaamheden meer.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Is aan voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Is aan voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
is aan voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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7.6 Paulianeus handelen
Nee
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1 t/m 11: Inventariseren van onderlinge rekening courant
verhoudingen. Komende periode zal w orden gestart met het boekenonderzoek
door een externe accountant. De uitkomst van de quick scan van het
boekenonderzoek zijn enkele dagen voor het indienen van het openbare
verslag door de curator ontvangen. De curator gaat ervan uit het
boekhoudkundig onderzoek de komende verslagperiode af te ronden. De
voormalig bestuurder van failliet dient nog een aantal aanvullende documenten
aan te leveren, voordat het boekhoudkundig onderzoek kan w orden afgerond.
De curator is nog in afw achting van de resultaten van het boekhoudkundig
onderzoek dat door een externe accountant w ordt uitgevoerd. De aan de
voormalig bestuurder opgevraagde document zijn inmiddels door hem
aangeleverd. De curator verw acht dan ook dat het onderzoek in de komende
periode kan w orden afgerond. De curator heeft de bevindingen van de
accountant ontvangen en deze dienen nader door hem bestudeerd te w orden.
Aan de hand van de bevindingen van de externe accountant (eindrapport) is
aanvullende informatie c.q. een toelichting van de bestuurder van curanda
nodig alvorens een eindconclusie kan w orden getrokken. Daarnaast is uit het
onderzoek gebleken dat er rekening-courantverhoudingen zijn. De curator zal
de komende verslagperiode aanvullende informatie opvragen bij de bestuurder
van curanda alvorens hij zijn standpunt inneemt. Tevens zal de curator zich
beraden ter zake de incassomogelijkheden van de rekeningcourantvorderingen. Afronden boekhoudkundig onderzoek en
verhaalsmogelijkhedenonderzoek verrichten ter zake de rekeningcourantvorderingen. Voortzetten boekhoudkundig onderzoek en
verhaalsmogelijkhedenonderzoek.
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Verslag 12: Voortzetten boekhoudkundig onderzoek en
verhaalsmogelijkhedenonderzoek.
Verslag 13: De rekening-courantvorderingen zijn verpand aan de bank. Zij zal
zelf de incasso van deze vorderingen ter hand nemen.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen nadere w erkzaamheden meer.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 281.091,92
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Toelichting
Verslag nr. 13:
SUPER PREFERENTE BOEDELVORDERINGEN
- € 3.013,79 (dubbele betaling ouders – onverschuldigde betalingen);
- € 122,00 (dubbele betaling afrekening bank - onverschuldigde betalingen);
- € 4.994,00 (voorschotten belastingdienst – onverschuldigde betalingen);
€ 8.129,79 totaal super preferente vorderingen
HOOG PREFERENTE BOEDELVORDERING(EN)
- € 34.894,44 (UW V – premie w g)
€ 34.894,44 totaal hoog preferente boedelvordering(en)
LAAG PREFERENTE BOEDELVORDERING(EN)
- € 201.840,17 (UW V – loon)
€ 201.840,17 totaal laag preferente boedelvordering(en)
CONCURRENTE BOEDELVORDERINGEN
- € 19.164,42 (UW V – pensioenpremie)
- € 6.375,47 (verhuurders)
- € 245,63 (crediteur – onverschuldigde betaling)
- € 10.442,00 (nabetalingen belastingdienst – onverschuldigde betalingen)
€ 36.227,52 totaal concurrente boedelvorderingen
In bovenstaande vordering is een boedelschuld opgenomen ten bedrage van €
15.436,00 die voort vloeit uit diverse onverschuldigde betalingen die door de
Belastingdienst zijn verricht ten behoeve van de ouders. Dit bedrag vloeit voort
uit tw ee verschillende soort betalingen, namelijk voorschotten en
nabetalingen.
VOORSCHOTTEN – SUPER PREFERENTE BOEDELVORDERINGEN
Deze groep ouders heeft enerzijds failliet gevolmachtigd de
kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan te vragen en te ontvangen, w elke
regeling zij na faillissement abusievelijk hebben laten doorlopen, (w aardoor de
toeslag onterecht bij failliet is terechtgekomen), anderzijds heeft failliet geen
vordering meer op deze ouders, zodat zij geen beroep kunnen doen op een
verrekening. Met betrekking tot deze specifieke groep gedupeerde ouders, is
de curator voornemens om in overleg te treden met zow el de rechtercommissaris als het UW V om met deze partijen mogelijk tot een minnelijke
oplossing te komen voor de hiervoor geschetste situatie.
Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad is voor deze groep ouders
haar vordering van kleur verschoten. Deze groep ouders heeft een super
preferente boedelvordering.
NABETALINGEN – CONCURRENTE BOEDELVORDERINGEN
Verschillende ouders hebben van de Belastingdienst een definitieve
berekening van hun kinderopvangtoeslag 2010/2011 toegestuurd gekregen.
Blijkens deze definitieve berekening hebben zij in voornoemde jaren te w einig
(voorschot aan) kinderopvangtoeslag ontvangen. Het door deze ouders thans
te ontvangen bedrag, is inmiddels door de Belastingdienst overgemaakt op het
laatst bij haar bekende rekeningnummer, zijnde het oude rekeningnummer van
failliet. Deze groep ouders heeft een concurrente boedelvordering.
Verslag nr. 1 t/m 12:
Onderstaande tekst betreft de verslaglegging van verslag nr. 1 t/m 12 die de
curator volledigheidshalve in dit verslag heeft opgenomen voor het behoud van
het totaalbeeld. W aar nodig zijn de bedragen aangepast naar de huidige
situatie.

Op de oude rekening-courant zijn w ederom bedragen ontvangen van de
belastingdienst ten gunste van de ouders met betrekking tot voorschotten
en/of nabetalingen van voorgaande jaren. Nadat de afrekening met de bank is
opgemaakt, zal de crediteurenadministratie dienovereenkomstig w orden
bijgew erkt. Vervolgens zal het bedrag w orden gesplitst in ontvangen
voorschotten en nabetalingen (afrekeningen) die betrekking hebben op
voorgaande jaren. Afgelopen periode is de curator meerdere malen door de
belastingdienst aangeschreven dat zij abusievelijk nabetalingen/voorschotten
van de kinderopvangtoeslag ten gunste van de ouders op het
rekeningnummer van curanda had overgemaakt. Uit onderzoeken van de
belastingdienst is gebleken dat bepaalde ouders w el tijdig het
rekeningnummer hadden laten aanpassen, maar dat het met de betalingen
toch verkeerd w as gegaan. De betreffende ouders hebben alsnog van de
belastingdienst het toekomende bedrag ontvangen. Dit betekent dat deze
ouders voor dat bedrag geen vordering meer op de boedel hebben en dat de
belastingdienst subrogeert in de vorderingsrechten jegens de boedel, dit
omdat de belastingdienst als het w are de vordering heeft overgenomen.
De curator zal de komende verslagperiode in overleg treden met de
Belastingdienst om te bespreken hoeveel gevallen dit betreft. Een en ander
dient vervolgens in de administratie verw erkt te w orden.
Zodra hierover meer duidelijkheid is zal de curator de (on)mogelijkheden voor
de andere ouders bekijken, w aarna het faillissement afgew ikkeld kan w orden.
Het streven is om de komende verslagperiode de mutaties met betrekking tot
de gesubrogeerde vorderingen te verw erken.
Verslag nr. 13:
De curator zal voor de groep ouders die een concurrente boedelvordering
hebben in overleg met de rechter-commissaris in overleg treden met het UW V
om de (on)mogelijkheden te bespreken. De curator hoopt bij de volgende
verslaglegging hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Toelichting
De gesprekken met het UW V hebben ertoe geleid dat het UW V - geheel
onverplicht – een bedrag van het aan haar uit te keren bedrag ter beschikking
stelt om 50% van de vorderingen uit hoofde van de nabetalingen (concurrente
boedelvorderingen) te kunnen voldoen. De curator zal de komende
verslagperiode met deze ouders contact opnemen om e.e.a. af te w ikkelen.
Voor de goede orde: het betreft hier alleen de ouders aan w ie een nabetaling
heeft plaatsgevonden n.a.v. de definitieve berekening over de
kinderopvangtoeslag 2010/2011/2012 die door failliet is ontvangen.
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Met de ouders die een super preferente boedelvordering hebben, zal de
curator eveneens komende verslagperiode opnemen om e.e.a. af te w ikkelen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 46.413,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 330.885,23
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
p.m. vordering w erknemer ter zake overuren en vakantiedagen.

22-10-2018
13

8.5 Aantal concurrente crediteuren
350

22-10-2018
13

Toelichting
Inclusief 1 betw iste vordering. Een tw eetal crediteuren heeft haar vordering
ingetrokken (w aaronder een betw iste vordering).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 618.127,68

22-10-2018
13

Toelichting
Inclusief 1 betw iste vordering van € 13.314,01.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er zal bij afw ikkeling van het faillissement slechts een gedeeltelijke uitkering
aan boedelcrediteuren plaatsvinden. Aan concurrente boedelcrediteuren,
preferente crediteuren en concurrente crediteuren zal geen uitkering
plaatsvinden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

22-10-2018
13

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag nr. 1 t/m 12:
De ontvangen Toeslagen (niet zijnde teruggaven Inkomstenbelasting) die
toezien op de exploitatie na 1 mei 2013 dienen te w orden overgemaakt aan de
doorstarter. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt.

22-10-2018
13

Nadat de uitkomsten van het boekhoudkundig onderzoek bekend zijn, zal de
curator zich verder beraden over een mogelijk overleg met de fiscus, UW V en
de rechter-commissaris. De bevindingen van het boekhoudkundig onderzoek
door een externe accountant zijn inmiddels bekend. De curator dient deze
nader te bestuderen. De curator beraadt zich over de incassomogelijkheden
van de rekening-courantvorderingen en zal de komende verslagperiode
aanvullende stukken opvragen om tot afronding van het boekenonderzoek te
komen. Voortzetten boekenonderzoek.
Verslag nr. 12: Voortzetten boekenonderzoek.
Verslag nr. 13:
- Overleg UW V inzake concurrente boedelvorderingen voortvloeiende uit de
ontvangen nabetalingen;
- Inventariseren bankrekeningnummers ouders ten aanzien van de super
preferente boedelvorderingen voortvloeiende uit de ontvangen voorschotten.
Inventariseren bankrekeningnummers ouders ten aanzien van de super
preferente boedelvordering (uit hoofde van de na faillissementsdatum
ontvangen voorschotten) en voor de betaling van 50% van haar vordering ten
aanzien van de concurrente boedelvordering (uit hoofde van de nabetaling na
faillissementsdatum).

01-07-2019
14

De komende verslagperiode zal gebruikt w orden om de bankrekeningnummers
te inventariseren van de ouders die in het faillissement een boedelvordering
hebben ter zake na faillissementsdatum ontvangen bedragen op de
bankrekening van curanda:
- Een superpreferente boedelschuld uit hoofde van een dubbele betaling en/of
voorschot. De ouders ontvangen een uitkering van 100%;
- Een concurrente boedelvordering uit hoofde van een nabetaling. Deze ouders
ontvangen een uitkering van 50%.

03-03-2020
15

Het inventariseren van de bankrekeningnummers heeft vertraging
opgelopen. Komende verslagperiode zal dit voortgezet w orden.

12-11-2020
16

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

22-10-2018
13

9.2 Aard procedures
N.v.t.

22-10-2018
13

9.3 Stand procedures
N.v.t.

22-10-2018
13

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

22-10-2018
13

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Eerdere verslagen: Afronden overleg met belastingdienst en het verw erken
van de mutaties in administratie alsmede beraad incasso rekeningcourantvorderingen en eindconclusie boekenonderzoek na ontvangst
aanvullende stukken/informatie.

22-10-2018
13

Afronden boekhoudkundig onderzoek en verhaalsmogelijkhedenonderzoek
verrichten ter zake de rekening-courantvorderingen.
Voortzetten boekhoudkundig onderzoek en verhaalsmogelijkhedenonderzoek.
Verslag nr. 12: Voortzetten boekhoudkundig onderzoek en
verhaalsmogelijkhedenonderzoek.
Verslag nr. 13: overleg UW V, inventariseren rekeningnummers en afw ikkelen
faillissement
Inventariseren bankrekeningnummers ouders en afw ikkelen faillissement.

01-07-2019
14

Voortzetten afw ikkeling.

03-03-2020
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag nr. 12: Afhankelijk van de eindconclusie van het boekenonderzoek.
Verslag nr. 13: Vermoedelijk begin 2019.

22-10-2018
13

Komende verslagperiode.

01-07-2019
14

Komende verslagperiode.

03-03-2020
15

Voortzetten inventarisatie bankrekeningnummers, zodat de afw ikkeling
opgestart kan w orden.

12-11-2020
16

10.3 Indiening volgend verslag
12-5-2021

12-11-2020
16

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hoofdstuk 10 (overig) => plan van aanpak.

22-10-2018
13

Bijlagen
Bijlagen

