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

9
12-11-2020
F.02/16/316
NL:TZ:0000006851:F001
21-06-2016

R-C
Curator

mr. I.C. Prenger- De Kwant
mr J. van Oijen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Holland Floor Projectstoffering B.V.

31-08-2018
6

Gegevens onderneming
1-Februariw eg 8
4794 SM Heijningen

31-08-2018
6

Activiteiten onderneming
Vloerstoffering ten behoeve van de utiliteitsbouw en vakantieparken

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 2.188.769,00

€ -68.186,00

€ 836.358,00

2013

€ 2.424.072,00

€ 452,00

€ 748.280,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

31-08-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

31-08-2018
6

Boedelsaldo
€ 51.033,33

31-08-2018
6

€ 7.127,51

17-04-2019
7

€ 11.314,92

30-01-2020
8

€ 11.250,45

12-11-2020
9

Verslagperiode
van
11-11-2017

31-08-2018
6

t/m
9-8-2018
van
10-8-2018

17-04-2019
7

t/m
15-4-2019
van
16-4-2019

30-01-2020
8

t/m
22-1-2020
van
23-1-2020

12-11-2020
9

t/m
8-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

374 uur 38 min

7

64 uur 31 min

8

60 uur 0 min

9

27 uur 0 min

totaal

526 uur 9 min

Toelichting bestede uren
Verslag
Verslag
2016)
Verslag
2017)
Verslag
Verslag
2017)
Verslag
2018)

nr. 1: 82 uur en 09 minuten (periode 21 juni 2016 t/m 25 juli 2016)
nr. 2: 111 uur en 54 minuten (periode 26 juli 2016 t/m 15 november

31-08-2018
6

nr. 3: 77 uur en 12 minuten (periode 16 november 2016 t/m 7 maart
nr. 4: 27 uur en 48 minuten (periode 8 maart 2017 t/m 23 juni 2017)
nr. 5: 39 uur en 36 minuten (periode 24 juni 2017 t/m 10 november
nr. 6: 35 uur en 59 minuten (periode 11 november t/m 9 augustus

Verslag nr. 7: 64 uur en 31 minuten (periode 10 augustus 2018 t/m 15 april
2019)

17-04-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer R. van der Ent is zelfstandig bevoegd bestuurder van curanda. Het
geplaatste aandelenkapitaal van curanda w ordt gehouden door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Floor & More Beheer B.V. Enig
aandeelhouder daarvan is de heer R. van der Ent.

31-08-2018
6

1.2 Lopende procedures
N.v.t.

31-08-2018
6

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd en w orden – voor zover nog niet
beëindigd – opgezegd.

31-08-2018
6

1.4 Huur
De huurovereenkomst w as reeds voor datum faillissement door curanda
opgezegd en eindigde op 5 juli 2016.

1.5 Oorzaak faillissement

31-08-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de directie van curanda is de oorzaak van het faillissement gelegen in
de crisis in de w oning- en utiliteitsbouw . Hoew el de directie zelf het idee had
dat de markt de laatste tijd w eer w at aantrok, w as de opgebouw de
schuldenlast inmiddels dusdanig hoog, dat deze niet meer uit de opbrengsten
kon w orden voldaan.
Daarnaast drukte een (te) hoge huurverplichting op de exploitatie van
curanda. De huidige bedrijfslocatie stamt nog uit de tijd dat curanda meer
personeel in dienst had en grote hoeveelheden voorraad aanhield om haar
klanten ad-hoc te kunnen bedienen. Curanda w erkte sinds een aantal jaren op
projectbasis en kocht de voorraad gericht in. Een deel van het personeel is in
de loop der jaren vervangen door ZZP’ers. Een groot deel van de gehuurde
ruimte is door deze ontw ikkelingen onbenut (en overbodig) geraakt. Curanda
had de huurovereenkomst reeds opgezegd en zij had het voornemen om te
verhuizen naar een andere (kleinere en dus goedkopere) bedrijfslocatie. De
directie had het idee dat zij met deze ingreep het tij had kunnen doen keren.
De verhuurder heeft in het kader van beëindiging van de huurovereenkomst
curanda aansprakelijk gesteld voor de volgens haar nodige
herstelw erkzaamheden aan het pand, w elke zij begrootte op een bedrag van
(afgerond) € 100.000,00. Dit w as voor curanda de druppel die de emmer deed
overlopen. De verlieslatende exploitatie van curanda gecombineerd met de
vordering van de verhuurder, maakte dat curanda geen andere uitw eg meer
zag dan het aanvragen van het faillissement, aldus de directie.

31-08-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

31-08-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

31-08-2018
6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-6-2016

9

totaal

9

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen nadere w erkzaamheden

31-08-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

31-08-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

31-08-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 2.500,00

totaal

€ 2.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris: bestaande uit de gebruikelijke kantoor- en bedrijfsinventaris,
w aaronder begrepen personal computers, kasten, tafels en bureaustoelen.

31-08-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

31-08-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen nadere w erkzaamheden.

31-08-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 1.500,00

€ 150,00

Onderhanden w erk

€ 7.060,00

€ 0,00

totaal

€ 8.560,00

€ 150,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraad: bestaande uit een restvoorraad aan B-keus tapijt en hulpmateriaal.
Onderhanden w erk (en orderportefeuille): bestaande uit een aantal
aangenomen projecten die nog niet gereed w aren (maar w aarvan de reeds
uitgevoerde w erkzaamheden w aren gefactureerd) en anderzijds een aantal
potentiële opdrachten van bestaande opdrachtgevers.

31-08-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag nr. 6: Afrekening met pandhouder is opgemaakt ten aanzien van de
voorraad. Geen nadere w erkzaamheden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa

31-08-2018
6

Toelichting andere activa
N.v.t.

31-08-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

31-08-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 123.651,24

€ 51.075,12

€ 6.154,92

totaal

€ 123.651,24

€ 51.075,12

€ 6.154,92

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Openstaand saldo per faillissementsdatum € 135.230,94.

31-08-2018
6

Vanaf 6 juli 2016 heeft de curator op verzoek van de bank de incasso
activiteiten gestart. In de periode van 21 juni tot 6 juli 2016. is een bedrag
bijgeschreven op de bankrekening van € 11.234,97 en op de G-rekening van €
344,73. Hierop is geen boedelbijdrage van toepassing.
Hierdoor bedraagt het door de curator te incasseren bedrag € 123.651,24.
Verslag nr. 6: De incassoactiviteiten zijn nagenoeg afgerond. Op het te
incasseren saldo dient in mindering te strekken € 15.084,41 in verband met
verrekeningen en € 53.817,91 aan oninbare vorderingen.
Vanaf 6 juli tot heden is door de curator geïncasseerd € 46.575,12, w aarvan €
2.775,50 is ontvangen op de ABN Amro rekening en € 43.799,62 op de
boedelrekening.
Met de bank is een tussentijdse afrekening opgemaakt.
Met betrekking tot de vaststelling van de boedelbijdrage is met de bank op 6
juli 2016 een staffel overeengekomen. Deze ziet er als volgt uit:
10% over de geïncasseerde bedragen uit 2016;
20% over de geïncasseerde bedragen uit 2015;
50% over de geïncasseerde bedragen uit 2014 en ouder;
De boedel heeft een boedelbijdrage van € 5.054,92 ontvangen.
Met een drietal debiteuren (totaal te incasseren € 8.173,80) w ordt getracht in
overleg met de bank een schikking te treffen, bij gebreke w aarvan de bank –
als pandhouder – zich zal beraden over het al dan niet treffen van
maatregelen. Met tw ee debiteuren is inmiddels een schikking getroffen. Deze
betalingen zullen in het volgend verslag w orden verw erkt en onder aftrek van
de boedelbijdrage w orden doorgeleid aan de bank.
Met alle drie de voornoemde debiteuren is geschikt, dit voor in totaal €
4.500,00. Ter zake deze opbrengst zal eerdaags de afrekening met de bank
w orden opgemaakt en het aan haar toekomende bedrag w orden
overgemaakt.
De totale opbrengst van de geïnde vorderingen beloopt hiermee een bedrag
van € 51.075,12. De boedelbijdrage bedraagt hierdoor € 6.154,92.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

17-04-2019
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bank omtrent vervolgacties openstaande vorderingen. Naar aanleiding
van overleg bank voortzetten incasso vorderingen en over drie maanden stand
van zaken bespreken.
Verslag nr. 6: Tussentijdse afrekening met pandhouder is opgemaakt ten
aanzien van de debiteuren en een drietal vorderingen moet nog w orden geïnd.

31-08-2018
6

Eindafrekening met de pandhouder opmaken.

17-04-2019
7

De komende faillissementsperiode zal bekeken w orden of van de oninbare
facturen c.q. debiteuren de afgedragen omzetbelasting teruggevorderd kan
w orden.

30-01-2020
8

Zie hiervoor.

12-11-2020
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 159.026,76

31-08-2018
6

Toelichting vordering van bank(en)
Te vermeerderen met rente en kosten.

5.2 Leasecontracten
Curanda huurde een drietal vervoersmiddelen. Deze huur is beëindigd en de
vervoersmiddelen zijn geretourneerd aan de verhuurder.
Curanda had daarnaast nog tw ee vervoersmiddelen in lease. Een Peugeot 208
w erd geleased op basis van operational lease. Deze leaseovereenkomst is met
toestemming van de leasemaatschappij door de doorstarter overgenomen.
Een BMW w erd door curanda geleased op basis van een financial lease. De
leasemaatschappij heeft een rechtsgeldig pandrecht op de BMW . De w aarde
van de BMW is vermoedelijk hoger dan de vordering van de leasemaatschappij.
De doorstarter heeft aangegeven het leasecontract niet te w illen overnemen.
De BMW is ingenomen en zal in overleg met de leasemaatschappij en met de
benodigde toestemming van de rechter-commissaris w orden verkocht aan
derden. De curator is er niet in geslaagd om de leasemaatschappij af te kopen.
De biedingen die de curator ontving w aren niet hoog genoeg. De
leasemaatschappij kon deze biedingen niet accepteren. De BMW is vervolgens
ingenomen door de leasemaatschappij en door haar onderhands verkocht. De
leasemaatschappij heeft haar restantvordering ingediend.

5.3 Beschrijving zekerheden

31-08-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft een rechtsgeldig pandrecht op de bedrijfsinventaris, de
handelsvoorraden en de vorderingen van curanda op derden. Daarnaast heeft
de bank een persoonlijke borgstelling van de heer Van der Ent en een
hoofdelijke aansprakelijkheid van de moedermaatschappij.

31-08-2018
6

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.

31-08-2018
6

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

31-08-2018
6

5.6 Retentierechten
N.v.t.

31-08-2018
6

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

31-08-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Ten aanzien van de bedrijfsvoorraad en de handelsvoorraad is een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Ten aanzien van de vorderingen
van curanda op derden is een staffel overeengekomen.

31-08-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Voortzetten incasso debiteuren w aarna de afrekening met de bank kan
w orden opgemaakt. Overleg bank omtrent openstaande vorderingen en
vervolgacties. Over drie maanden overleg.

31-08-2018
6

Verslag nr. 6: Met de bank is tussentijds afgerekend. Nadat de
incassoactiviteiten zijn afgerond, zal de eindafrekening met de bank w orden
opgemaakt.
Eindafrekening met de pandhouder opmaken

17-04-2019
7

Geen nadere w erkzaamheden.

30-01-2020
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

31-08-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

31-08-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

31-08-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder van curanda heeft een investeerder gevonden, w aarmee hij
samen de activiteiten van curanda op een andere locatie zal voortzetten.

31-08-2018
6

6.5 Verantwoording
Na faillissementsdatum hebben zich geen andere doorstartkandidaten bij de
curator gemeld. De enige interesse in de boedel w as afkomstig van de
gebruikelijke opkopers en er w as één geïnteresseerde in alleen de
handelsnaam . De doorstarter w as de enige kandidaat die bereid w as te
betalen voor het onderhanden w erk, de (beperkte) orderportefeuille en de
goodw ill van curanda. Het feit dat de doorstarter het onderhanden w erk zal
afronden, heeft mogelijk ook een positief effect op het incasseren van de
debiteuren.

31-08-2018
6

6.6 Opbrengst
€ 13.560,00
Toelichting
inventaris
€ 2.500,00
voorraad
€ 1.500,00
onderhanden w erk € 7.060,00
goodw ill € 2.500,00
totaal € 13.560,00
Deze opbrengst is verantw oord onder hoofdstuk 3

6.7 Boedelbijdrage

31-08-2018
6

6.7 Boedelbijdrage
€ 150,00

31-08-2018
6

Toelichting
10% van de voorraad € 150,00
+ 10% van de inventaris indien fiscus uit het vrije actief kan w orden voldaan.
De boedelbijdrage is verantw oord onder hoofdstuk 3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afrekenen met bank.
Verslag nr. 6: Met de bank is afgerekend, zie hiervoor hoofdstuk 3.
Geen nadere w erkzaamheden.

31-08-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Is aan voldaan.

31-08-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
Is aan voldaan.

31-08-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

31-08-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-08-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De bevindingen van de curator uit het boekhoudkundig onderzoek zijn
gedeeld met de bestuurder van failliet. Laatstgenoemde is gevraagd te
reageren op deze bevindingen. Inmiddels is deze reactie van de (advocaat
en fiscaal adviseur van de) bestuurder ontvangen. Die reactie gaf aanleiding
voor een aantal aanvullende vragen. De reactie op die aanvullende vragen
w ordt thans door de curator afgew acht en aan de hand daarvan zal de
curator zich beraden over nader te nemen stappen.

31-08-2018
6

12-11-2020
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. Tijdens een eerste vluchtige inventarisatie van de boekhouding
constateerde de curator dat er maandelijks een bedrag w erd afgeschreven
voor een leaseauto die bij hem nog onbekend w as. Navraag leerde hem dat dit
de desbetreffende Mini betrof w aarover tijdens het eerste gesprek w as
gesproken. De leaseovereenkomst staat echter op naam van de niet
gefailleerde vennootschap Holland Floor B.V. zulks terw ijl de leasetermijnen
w erden voldaan door curanda. De curator heeft zich op het standpunt gesteld
dat de leasetermijnen onverschuldigd zijn betaald door curanda en dat
hiermee de partner van de bestuurder van curanda onrechtmatig is verrijkt.
Voorts heeft de curator de bestuurder van curanda persoonlijk aansprakelijk
gesteld voor w at betreft de betaalde leasetermijnen nu hij geheel onverplicht
en zonder enige rechtsgrond deze betalingen aan de leasemaatschappij heeft
verricht voor een derde. Hiermee heeft hij de belangen van een andere
onderneming danw el van zijn partner laten prevaleren boven de belangen van
de gezamenlijke schuldeisers. De bestuurder stelt zich nu op het standpunt
dat de leasemaatschappij abusievelijk de verkeerde contractspartij heeft
gebruikt. Daarnaast stelt de bestuurder van curanda dat de Mini w erd gebruikt
door een medew erker van curanda. Nadat deze medew erker uit dienst w as
getreden is (de onderneming van) de partner van de bestuurder van curanda
de Mini gaan gebruiken. Op dit moment voert de curator overleg met alle
betrokkenen over de terugbetaling van de leasetermijnen. De curator heeft
overeenstemming bereikt met (de onderneming van) de partner van de
bestuurder van curanda en de verschuldigde leasetermijnen w orden aan de
boedel betaald. De betaling is ontvangen en de kw estie is hiermee
afgew ikkeld.

31-08-2018
6

Verslag nr. 6: Of er sprake is van andere paulianeuze handelingen zal tijdens
het verdere boekenonderzoek w orden beoordeeld.
Nee
Toelichting
Op basis van de bevindingen uit het boekhoudkundig onderzoek kan niet
w orden geconcludeerd dat sprake is gew eest van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-11-2020
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het boekenonderzoek is opgestart maar nog niet afgerond. W el is de curator
inmiddels in gesprek met de bestuurder omtrent de aanzienlijke rekeningcourantvordering. De curator heeft met toestemming van de rechtercommissaris een schikking getroffen met de bestuurder van curanda omtrent
de rekening-courantvordering. Het schikkingsbedrag met betrekking tot de
rekening-courantvordering van de bestuurder met curanda is ontvangen.
Hiermee is deze kw estie afgew ikkeld.

31-08-2018
6

Tijdens de eerste fase van het boekhoudkundig onderzoek is gebleken dat er
een rekening-courant vordering w as met de onderneming van de partner van
de bestuurder van curanda. Deze rekening-courantvordering is eveneens
geïncasseerd.
Komende verslagperiode zal het boekhoudkundig onderzoek w orden
voortgezet en zal er een verhaalsmogelijkhedenonderzoek w orden gedaan ten
aanzien van de aanzienlijke rekening-courantvordering van curanda op de
moedermaatschappij.
Verslag nr. 6: Voortzetten boekenonderzoek.
Het boekhoudkundig onderzoek is nagenoeg afgerond. De voorlopige
bevindingen zullen eerdaags met de bestuurder van curanda w orden gedeeld,
w aarbij hij tevens in de gelegenheid gesteld zal w orden om de bij de curator
gerezen vragen te beantw oorden. Hierna zal de curator zijn definitieve
standpunt innemen.

30-01-2020
8

idem: De bevindingen van de curator uit het boekhoudkundig onderzoek zijn
gedeeld met de bestuurder van failliet. Laatstgenoemde is gevraagd te
reageren op deze bevindingen. Inmiddels is deze reactie van de (advocaat
en fiscaal adviseur van de) bestuurder ontvangen. Die reactie gaf aanleiding
voor een aantal aanvullende vragen. De reactie op die aanvullende vragen
w ordt thans door de curator afgew acht en aan de hand daarvan zal de
curator zich beraden over nader te nemen stappen.

12-11-2020
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het verrichten van het gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek. Het
boekhoudkundig onderzoek zal komende verslagperiode opgestart w orden, nu
de curator recentelijk pas een kopie van alle bankafschriften heeft ontvangen.
Voortzetten boekhoudkundig onderzoek en verhaalsmogelijkhedenonderzoek.

31-08-2018
6

Verslag nr. 6: Voortzetten boekenonderzoek.
Voortzetten boekenonderzoek.

17-04-2019
7

Delen voorlopige bevindingen en gerezen vragen met de bestuurder van
curanda.

30-01-2020
8

idem: De bevindingen van de curator uit het boekhoudkundig onderzoek zijn
gedeeld met de bestuurder van failliet. Laatstgenoemde is gevraagd te
reageren op deze bevindingen. Inmiddels is deze reactie van de (advocaat
en fiscaal adviseur van de) bestuurder ontvangen. Die reactie gaf aanleiding
voor een aantal aanvullende vragen. De reactie op die aanvullende vragen
w ordt thans door de curator afgew acht en aan de hand daarvan zal de
curator zich beraden over nader te nemen stappen.

12-11-2020
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 26.394,10

31-08-2018
6

Toelichting
Verslag nr. 6:
Salaris van de curator: p.m.
UW V: € 26.394,10
Onverschuldigde betaling: € 1.345,42
€ 28.279,52

30-01-2020
8

Toelichting
Salaris van de curator: p.m.
UW V: € 26.394,10
Onverschuldigde betaling: € 1.345,42

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 45.348,59
Toelichting
Inclusief naheffingsaanslag ex. artikel 29 lid 2 OB.

8.3 Pref. vord. UWV

31-08-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 26.572,28

31-08-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

31-08-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
69

31-08-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 270.449,04

31-08-2018
6

Toelichting
Verslag nr 6: Exclusief vordering bank.
In het vorige verslag is abusievelijk een onjuist bedrag genoteerd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is afhankelijk van de vorderingen van de Fiscus en het UW V, maar zoals het
er nu naar uitziet zal het faillissement vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

31-08-2018
6

Verslag nr 6: Op dit moment is het actief ontoereikend om alle boedelschulden
te kunnen voldoen. Na afronding van het boekenonderzoek en afhankelijk van
de uitkomst daarvan zal pas duidelijk w orden of en in hoeverre een uitkering
aan schuldeisers kan w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de concurrente crediteuren. De belastingdienst heeft een
verzoek neergelegd voor het verstrekken van een crediteurenlijst w aaruit de
ten onrechte in vooraftrek genomen omzetbelasting blijkt, zodat zij kan
overgaan tot het opleggen van een naheffingsaanslag omzetbelasting (ex.
artikel 29 lid 2 OB). In afw achting van naheffingsaanslag.
Verslag nr 6: Naheffingsaanslag is ontvangen en verw erkt in de vordering van
de belastingdienst. Geen nadere w erkzaamheden.

31-08-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

31-08-2018
6

9.2 Aard procedures
N.v.t.

31-08-2018
6

9.3 Stand procedures
N.v.t.

31-08-2018
6

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

31-08-2018
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inventariseren van de crediteuren en het incasseren van de debiteuren. Het
verkopen van de BMW . Daarna kan w orden afgerekend met de pandhouders.

31-08-2018
6

Daarnaast zal de komende periode aanvang w orden gemaakt met het
gebruikelijke boekhoudkundig onderzoek.
Incasso vorderingen, indien mogelijk het opmaken van de afrekening met de
bank, voortzetten overleg ten aanzien van de betaalde leasetermijnen van de
Mini en rekening-courantvordering alsmede het opstarten van het
boekhoudkundig onderzoek.
Overleg bank omtrent incasso vorderingen en opstarten boekhoudkundig
onderzoek.
Voortzetten overleg bank omtrent incassoactiviteiten, 29 lid 2 OB laten
opleggen, voortzetten boekhoudkundig onderzoek en
verhaalsmogelijkhedenonderzoek moedermaatschappij.
Voortzetten w erkzaamheden vorige verslagperiode.
Verslag nr 6: Afronden debiteuren incasso en voortzetten boekenonderzoek.
Voortzetten boekenonderzoek.

17-04-2019
7

Delen voorlopige bevindingen en gerezen vragen met de bestuurder van
curanda alsmede indienen eventueel 29 lid 1 OB verzoek.

30-01-2020
8

Innemen definitief standpunt bevindingen boekenonderzoek na afronden
hoor- en w ederhoor alsmede eventueel indienen 29 lid 1 OB verzoek.

12-11-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is afhankelijk van de bevindingen van het boekhoudkundig onderzoek.

31-08-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
12-5-2021

12-11-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie Plan van aanpak.

31-08-2018
6

Bijlagen
Bijlagen

