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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nijpels Meubelen B.V.

12-10-2018
1

Gegevens onderneming
Njipels Meubelen B.V., KvK 20104010.
F.02/18/253

12-10-2018
1

Activiteiten onderneming
Fabricage en verkoop van -, en export van zelfbouw meubelen.

12-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 24.769.776,00

€ -473.651,00

€ 12.808.373,00

2015

€ 29.846.679,00

€ 724.336,00

€ 16.542.342,00

2016

€ 25.138.053,00

€ -817.108,00

€ 13.575.470,00

Toelichting financiële gegevens
Voorshands n.v.t.

12-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
83

12-10-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

12-10-2018
1

€ 5.339,80

11-01-2019
2

€ 667.463,79

20-08-2019
4

€ 615.398,26

30-01-2020
5

€ 332.001,06

27-07-2020
6

Toelichting
27-7-2020: De btw verschuldigd over de voortzettingsperiode na
faillissementsdatum ad € 251.486,00 is in de afgelopen verslagperiode aan de
belastingdienst afgedragen.
€ 305.613,43

21-01-2021
7

€ 294.061,56

14-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-9-2018

12-10-2018
1

t/m
11-10-2018
van
12-10-2018

11-01-2019
2

t/m
9-1-2019
van
10-1-2019

10-05-2019
3

t/m
8-5-2019
van
9-5-2019

20-08-2019
4

t/m
19-8-2019
van
20-8-2019

30-01-2020
5

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

27-07-2020
6

t/m
26-7-2020
van
27-7-2020

21-01-2021
7

t/m
20-1-2021
van
21-1-2021
t/m
13-7-2021

Bestede uren

14-07-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

557 uur 34 min

2

630 uur 4 min

3

246 uur 33 min

4

131 uur 37 min

5

171 uur 27 min

6

47 uur 42 min

7

32 uur 20 min

8

33 uur 24 min

totaal

1.850 uur 41 min

Toelichting bestede uren
11 september 2018 tot en met 10 oktober 2018: totaal 557,56 uur.

12-10-2018
1

11-1-2019: 11 oktober 2018 tot en met 9 januari 2019: 630,06 uur.
Totaal tot en met 9 januari 2019: 1188,02 uur.

11-01-2019
2

10-5-2019: 1.434,57 uur: Totaal bestede w erkzaamheden vanaf 11 september
2018 tot en met 8 mei 2019.

10-05-2019
3

20-8-2019: 1.566 uur en 34 minuten: Totaal bestede w erkzaamheden vanaf
11 september 2018 tot en met 19 augustus 2019.

20-08-2019
4

30-1-2020: totaal bestede w erkzaamheden vanaf 11 september 2018 tot en
met 29 januari 2020: 1.738 uur en 01 minuten.

30-01-2020
5

27-7-2020: Totaal bestede w erkzaamheden vanaf 11 september 2018 tot en
met 26 juli 2020: 1.785 uur en 43 minuten.

27-07-2020
6

21-1-2021: totaal bestede w erkzaamheden vanaf 11 september 2018 tot en
met 20 januari 2021: 1.808 uur en 2 minuten.

21-01-2021
7

14-7-2021: totaal bestede w erkzaamheden vanaf 11 september 2018 tot en
met 12 juli 2021: 1.841 uur en 26 minuten.

14-07-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder: Stichting Administratiekantoor Nijpels Meubelen;
w aarvan bestuurder: de heer C.M. Nijpels.

12-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Ja, zie hierna onder 9.

12-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Ja, en w orden voorshands in stand gehouden vanw ege boedelbelang.
Opzegging zal zodra mogelijk plaatsvinden.

12-10-2018
1

11-1-2019: Er w orden geen verzekeringen meer 'aangehouden' vanaf 1
januari 2019.

11-01-2019
2

1.4 Huur
Een drietal huurovereenkomsten. Na door de rechter-commissaris verleende
toestemming zijn deze drie huurovereenkomsten tegen 31 december 2018
opgezegd.

12-10-2018
1

11-1-2019: Één huurovereenkomst loopt door tot 1-2-2019. De tw ee andere
huurovereenkomsten ter zake de bedrijfspanden in Bergen op Zoom zijn
inmiddels ten einde gekomen, w aarbij inmiddels ook oplevering van het
desbetreffende gehuurde heeft plaatsgevonden.

11-01-2019
2

10-5-2019: oplevering van het 3e gehuurde bedrijfspand heeft ook bij einde
huur plaatsgevonden.

10-05-2019
3

20-8-2019: discussie met de desbetreffende verhuurder - w aarvan de huur
van het desbetreffende gehuurde liep tot 1 februari jl. (zie in dit verband ook
de reeds bij het vorige verslag onder 3.6 vermelde uiteenzetting) -, erop
neerkomende of er bij ontruiming van de in het desbetreffende gehuurde
bevindende roerende zaken die in opdracht van de curator heeft
plaatsgevonden, schade is ontstaan en zo ja, in w elke omvang. Dit met als
consequentie dat ter zake bepaalde geclaimde kostenposten (mogelijk) (deels)
een boedelvordering zou (kunnen) zijn of dat het enkel (of deels) mogelijk gaat
om niet door Nijpels Meubelen B.V. nagekomen onderhouds- en
opleveringsverplichtingen w aardoor mogelijk door die verhuurder geclaimde
kosten (deels) als concurrente prefaillissementsvorderingen in onderhavig
faillissement hebben te gelden.

20-08-2019
4

30-1-2020: discussie loopt nog.

30-01-2020
5

27-7-2020: Voorshands regeling, enkel nog vervolg over gedeelte ingediende
boedelvordering als in onderhavig faillissement een uitkering op de
concurrente boedelvorderingen volgt.

27-07-2020
6

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek.

12-10-2018
1

20-8-2019: streven is om onderzoek in eerstkomende verslagperiode af te
ronden.

20-08-2019
4

30-1-2020: onderzoek afgerond. Oorzaak faillissement veelheid van factoren,
zoals concurrentie uit het buitenland (w aardoor margedruk), afnemende en
w egvallende omzet bij (grote) klanten.

30-01-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
83

12-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Nog onbekend, volgt in een volgend verslag.

Toelichting
20-8-2019: failliet had een w isselend personeelsbestand w aarbij het
gemiddelde aantal iets hoger of lager w as dan het aantal personeelsleden, te
w eten 83, dat in dienst w as op datum faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-9-2018

83

toestemming r-c: 12-9-2018

totaal

83

2.4 Werkzaamheden personeel

12-10-2018
1

20-08-2019
4

2.4 Werkzaamheden personeel
Afronding in w erking getreden loongarantieregeling.

12-10-2018
1

10-5-2019: in afw achting vordering UW V vanw ege inw erkingtreding
loongarantieregeling.

10-05-2019
3

20-8-2019: het UW V heeft inmiddels haar preferente boedel- en preferente
prefaillissementsvorderingen ingediend. De concurrente boedel- en
concurrente prefaillissementsvorderingen op basis van betaalde achterstallige
pensioenpremie en pensioenpremie over de opzegtermijn zijn nog niet
ontvangen. Dit zal naar verw achting nog w el enige maanden duren.

20-08-2019
4

30-1-2020: het UW V heeft op basis van de loongarantieregeling haar
vorderingen uit hoofde van betaalde achterstallige pensioenpremies en over
de opzegtermijn ingediend. Het pensioenfonds is verzocht de door haar
ingediende vordering aan te passen naar aanleiding van de ontvangen
betalingen van UW V.

30-01-2020
5

27-7-2020: Nog in afw achting reactie pensioenfonds.

27-07-2020
6

21-1-2021: Pensioenfonds heeft op 28 juli 2020 meegedeeld na betaling door
UW V van de achterstallige pensioenpremies geen vordering meer te hebben.
Afgerond

21-01-2021
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

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

12-10-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Ja, kantoor- en bedrijfsinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Omvangrijk.

12-10-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, naar verw achting zal bodemvoorrechtvordering in de buurt komen van de
met de hierna volgende veiling ter zake bodemzaken te realiseren opbrengst.

12-10-2018
1

11-1-2019: Kort na onderhavig faillissement heeft de fiscus bodembeslag
gelegd op (onder meer) allerlei destijds op de bodem van gefailleerde
bevindende financial leaseobjecten. De fiscus zal zich voor haar vordering (uiteindelijke) omvang nog onbekend - in dat geval voor een bedrag van €
335.000,= in onderhavig faillissement (ook) kunnen verhalen op met de veiling
van het bovenvermelde bodembeslag getroffen (financial) leaseobjecten
gerealiseerde verkoopopbrengst van € 666.547,=. De impact van het
voorgaande op de met de veiling van de kantoor- en bedrijfsinventaris in
eigendom van Nijpels Meubelen B.V. gerealiseerde verkoopopbrengst van €
717.632,= (NB: van de totale koopsom moet nog € 1.900,= door Troostw ijk
Veilingen B.V. w orden ontvangen) voor haar bodemVOORrechtpositie en
(resterende?) vordering - en daarmee in dit geval ook voor de boedelomvang
nu de afw ikkeling van het bodemvoorrecht via de boedel loopt - zal nog bezien
w orden, naar verw achting in de eerstkomende verslagperiode.

11-01-2019
2

10-5-2019: bodembeslag fiscus in afgelopen verslagperiode na overleg met en
akkoord van pandhouders in kw estie afgew ikkeld. Op grond hiervan vordering
fiscus in onderhavig faillissement thans € 324.866,25 lager. Zodra mogelijk zal
'restant'vordering(en) van fiscus in dit faillissement w orden vastgesteld. Met
pandhouder zal overleg plaatsvinden over consequenties van de betaling aan
de fiscus op grond van het bodemrecht op (onder meer) de in de
eerstkomende verslagperiode te verdelen opbrengst van de met de via
Troostw ijk georganiseerde veiling(en) gerealiseerde (ver)koopsommen van
(onder meer) 'bodemzaken' w aarvoor het bodemvoorrecht van de fiscus
opgaat.

10-05-2019
3

20-8-2019: in afgelopen verslagperiode is in overleg met de pandhouders ook
het bodemvoorrecht afgew ikkeld op basis van de op dat moment bij de curator
bekend zijnde resterende vorderingen van de fiscus (na al de betaling aan de
fiscus van € 324.866,25 - zie hierboven - in verband met de financiële
afrekening van het toenmalig spelende bodemrecht) w aarvoor het
bodemvoorrecht opgaat op de via een onlineveiling door Troostw ijk Veilingen
met de verkoop van bodemzaken gerealiseerde verkoopopbrengsten. Dit heeft
tot een belangenbehartiging van de curator ten behoeve van de fiscus geleid
voor een bedrag van € 513.143,75. Het meerdere van de gerealiseerde
verkoopopbrengsten w aar het ziet op verkochte bodemzaken is aan ABN AMRO
Bank in verband met haar pandrecht op in eigendom van Nijpels Meubelen BV
toebehorende inventaris uitgekeerd (naast de opbrengst van verkoop nietbodemzaken). Een nadere afrekening zal plaatsvinden voor zover de
vordering(en) van de fiscus w aarvoor het bodemvoorrecht opgaat, nog w ijzigt
c.q. w ijzigen.

20-08-2019
4

30-1-2020: met de fiscus heeft inmiddels overleg plaatsgevonden ter zake de
door de belastingdienst verrekende vorderingen met betrekking tot het door
haar ontvangen bedrag € 393.088,16 (opbrengst machine ad € 324.866,25
vermeerderd met € 68.221,91 btw ).
Zij heeft bovenbedoelde 'betaling' in mindering gebracht op de aanslagen OB

30-01-2020
5

2de kw 2018, LB mei 2018, LB juni 2018 en kosten en een deelverrekening op
aanslag LB juli 2018.
Deze verrekeningen zijn verw erkt en in mindering gebracht op haar huidige
resterende vordering. Voorts heeft er een verrekening plaatsgevonden middels
vermindering ingevolge uitkering LIV (Lage Inkomens Voordeel).

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Veiling door Troostw ijk Auctions & Valuations. Datum veiling nog niet bekend.

12-10-2018
1

11-1-2019: De internetveiling, gerealiseerd door Troostw ijk Veilingen B.V., van
de onder 3.4 bedoelde leaseobjecten en inventaris is op 20 november 2018
afgesloten met de onder 3.4 vermelde verkoopopbrengsten tot gevolg. De
uitlevering dient uiterlijk 24 januari 2019 plaats te vinden. Het streven is om in
de eerstkomende verslagperiode een voorlopige afrekening met
pandhouder(s), fiscus en boedel plaats te laten vinden.

11-01-2019
2

10-5-2019: als gevolg van onder meer nog enige naverkopen van inventaris
door Troostw ijk Veilingen B.V. is de eindafrekening nog niet opgesteld. Naar
verw achting zal dit in de komende verslagperiode plaatsvinden en zal de
verdeling van de totale verkoopopbrengst (al dan niet voorlopig) tussen de
boedel en de pandhouders plaatsvinden.

10-05-2019
3

20-8-2019: afronding voorshands - in geval van alsnog vermeerdering of
vermindering van vorderingen van fiscus w aarvoor bodemvoorrecht geldend is
gemaakt nadere afrekening vereist - plaatsgevonden; zie ook onder 3.4.

20-08-2019
4

30-1-2020: verrekening heeft inmiddels plaatsgevonden, zie onder 3.4.

30-01-2020
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Ja, w aar het gaat om voorraad.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Omvang voorraad omvangrijk. Onderhanden w erk in zekere zin n.v.t.

12-10-2018
1

11-1-2019: De ten tijde van onderhavig faillissement aanw ezige zeer
omvangrijke voorraad is zoveel als mogelijk te gelde gemaakt. Thans is het
streven om de nog aanw ezige resterende voorraad - nog aanw ezig in het
gedeelte van het bedrijfspand w aarvan de huur loopt tot 1 februari 2019 (zie
desgew enst hiervoor onder 1.4) -, w aarvan het niet gelukt is om die te gelde
te maken, voor 1 februari a.s. verw ijderd te hebben in deals die niet meer tot
opbrengsten zullen leiden. Het is het streven om ook dit (3e) bedrijfspand
zoveel als mogelijk bezemschoon op te leveren.

11-01-2019
2

10-5-2019: het is gelukt - en dat w as niet eenvoudig - om alle voorraad (maar
ook inventaris en chemicaliën e.d.) aanw ezig in het desbetreffende
bedrijfspand (en bedrijfsterrein) w aarvan de huur liep tot 1 februari jl.
verw ijderd te krijgen. Alle gehuurde bedrijfspanden zijn ondanks de
aanw ezigheid daarin van zeer omvangrijke voorraden bezemschoon aan de
desbetreffende verhuurders opgeleverd. Zo ook de desbetreffende
bedrijfsterreinen (w aarop zich ook chemisch afval bevond).

10-05-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Tegeldemaking voorraad.

12-10-2018
1

11-1-2019: Verdeling tussen pandhouder(s) en boedel van de met de verkoop
van de voorraden gerealiseerde verkoopopbrengst(en). In een volgend verslag
zal berichtgeving volgen over de totale verkoopopbrengst en de onderlinge
verdeling daarvan gezien de gemaakte afspraken hieromtrent tussen de
pandhouder(s) en de boedel.

11-01-2019
2

10-5-2019: bovenbedoelde berichtgeving volgt naar verw achting bij het
eerstvolgende verslag.

10-05-2019
3

20-8-2019: zie onder 6.2 van dit verslag.

20-08-2019
4

30-1-2020: zie onder 6.2 van dit verslag.

30-01-2020
5

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Merkrechten.

€ 5.000,00

totaal

€ 5.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het gaat om de merkrechten Plexat, True, Made in Holland en True Clic.

3.9 Werkzaamheden andere activa

12-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Tegeldemaking andere activa.

12-10-2018
1

11-1-2019: (tot dusverre) niet gelukt.

11-01-2019
2

10-5-2019: niet gelukt.

10-05-2019
3

27-7-2020: Met toestemming van de rechter-commissaris is recent het
merkrecht True verkocht. De koopsom ad € 5.000,00 zal eerstdaags voor de
overdracht van het merkrecht op de faillissementsrekening w orden voldaan.

27-07-2020
6

21-1-2021: Koopsom is op 29 juli 2020 op de faillissementsrekening voldaan.

21-01-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

1ste voorschotbetaling door pandhouder

€ 3.153.152,46

totaal

€ 3.153.152,46

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Openbare verpanding t.b.v. pandhouder (in eerste verband).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Of boedel betrokken zal zijn, beter gezegd zal w orden bij inning
debiteurenportefeuille, is op dit moment nog onbekend. Is aan de
pandhouders en als die dat w ensen zal er overleg gaan plaatsvinden over de
hiermee samenhangende te ontvangen boedelvergoeding.

12-10-2018
1

11-1-2019: Pandhouder in eerste verband heeft Rassers Advocaten ter zake
een aantal specifieke debiteuren verzocht de incasso ter hand te nemen.
Uiteraard w ordt de hiermee samenhangende tijdsbesteding niet als
curatorsalaris in rekening gebracht en is deze desbetreffende tijdsbesteding
ook niet opgenomen onder de tijdsbesteding tot 9 januari jl. als vermeld
hierboven onder het kopje 'Bestede uren'. In een volgend verslag zal ook
inzage w orden gegeven w elk gedeelte van het onder 4.1 van dit verslag
vermelde totaalbedrag is geïncasseerd.

11-01-2019
2

10-5-2019: bij het eerstvolgende verslag zal de dan actuele status w orden
w eergegeven.

10-05-2019
3

20-8-2019: op verzoek van de pandhouder in eerste verband is door Rassers
Advocaten de incasso van een aantal debiteuren ter hand genomen (de
overige, veelal kleine debiteuren w orden door de pandhouder zelf opgepakt).
Er is inmiddels een bedrag van EUR 131.079,52 geïncasseerd. Een bedrag van
EUR 1.929.053,37 staat nog open. De betreffende 4 debiteuren gaan niet
vrijw illig tot betaling over. Thans w orden dan ook procedures voorbereid om
ook deze vorderingen te kunnen incasseren.

20-08-2019
4

30-1-2020: nadere berichtgeving zal in een volgend verslag volgen.

30-01-2020
5

27-7-2020: Debiteurenincassow erkzaamheden w orden door de curator
'gemonitord'.

27-07-2020
6

14-7-2021: in de afgelopen verslagperiode is in een gevoerde procedure met
een schikking door een debiteur € 750.000,-- aan de pandhouder in eerste
verband betaald. De incassow erkzaamheden na een gerechtelijke procedure
in het buitenland jegens een debiteur zijn gestaakt (zie ook onder 9.3 van dit
verslag). Thans incassow erkzaamheden bij tw ee buitenlandse debiteuren
nog gaande. Deze debiteurenincassow erkzaamheden w orden door de
curator "gemonitord".

14-07-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
ABN AMRO Asset Based Finance N.V. m.b.t. factorovereenkomst: €
2.595.757,71, te vermeerderen met rente en kosten;
ABN AMRO Asset Based Finance N.V. m.b.t. leaseovereenkomsten: €
689.066,20, te vermeerderen met rente en kosten.
€ 687.679,26

12-10-2018
1

11-01-2019

Toelichting vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)
10-5-2019: bij het eerstvolgende verslag zal de dan actuele vordering w orden
bericht, dit nu in de eerstkomende verslagperiode (als het goed is) zoals
hierboven aangegeven met onder meer de bank als pandhouder in eerste
verband op voorraad, inventaris, debiteuren e.d. allerlei na faillissement
gerealiseerde opbrengsten, ook die gerealiseerd met voortzetting
bedrijfsactiviteiten (zie hierna onder 6.2), zullen w orden afgerekend.

Toelichting vordering van bank(en)
20-8-2019: door uitw inning van allerlei zekerheden is de vordering van ABN
Asset Based Finance N.V. inmiddels aanzienlijk lager. Indien en zodra het
opportuun lijkt te w orden, zal de resterende vordering w orden opgevraagd.
Op dit moment is bekend dat er nog een resterende vordering is.
€ 1.035.449,09

2

10-05-2019
3

20-08-2019
4

30-01-2020
5

Toelichting vordering van bank(en)
30-1-2020: vordering ABN AMRO Asset Based Finance N.V. w ordt gemonitord.
€ 277.938,01

14-07-2021
8

Toelichting vordering van bank(en)
14-7-2021: vordering ABN AMRO Asset Based Finance N.V. is verminderd.

5.2 Leasecontracten
Ja, meerdere.

12-10-2018
1

11-1-2019: Afgew ikkeld.

11-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op inventaris, voorraad, merkrechten en debiteuren. Naast ABN
AMRO Asset Based Finance N.V. (in eerste verband) nog een tw eede
pandhouder (in tw eede verband), zijnde C.N. Beheer B.V..

12-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Ja, uitw inning gaande.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

12-10-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja, afw ikkeling gaande.

12-10-2018
1

11-1-2019: Alle eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels afgew ikkeld.

11-01-2019
2

5.6 Retentierechten
Ja, afw ikkeling gaande.

12-10-2018
1

11-1-2019: Afgew ikkeld.

11-01-2019
2

5.7 Reclamerechten
Ja, afw ikkeling gaande.

12-10-2018
1

11-1-2019: Afgew ikkeld.

11-01-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Volgt in een volgend verslag berichtgeving over.

Toelichting
30-1-2020: ter zake de verschuldigde boedelbijdrage zijn de navolgende
afspraken gemaakt.
Voortzettingsperiode: opbrengst minus btw en alle kosten voor rekening van
de pandhouder(s). Van de resterende netto-opbrengst is 70% voor de
pandhouder(s) en 30% voor de boedel.

12-10-2018
1

30-01-2020
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie hierboven.

12-10-2018
1

30-1-2020: met ABN AMRO Asset Based Finance N.V. is over de door de boedel
en ABN AMRO Asset Based Finance N.V. ontvangen gerealiseerde omzet minus
de gemaakte kosten en af te dragen btw inmiddels een afrekening opgemaakt.
Er is echter nog geen sprake van een eindafrekening.

30-01-2020
5

27-7-2020: Met ABN AMRO Asset Based Finance N.V. is in de afgelopen
verslagperiode een nadere afrekening gew eest, leidend tot een betaling. Door
ABN AMRO ABF N.V. is op grond hiervan een bedrag ad € 12.173,25
overgemaakt op de faillissementsrekening.

27-07-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ja.

12-10-2018
1

10-5-2019: voorzetten van de onderneming heeft plaatsgevonden tot en met
23 oktober 2018 teneinde zoveel mogelijk voorraad en halffabricaat uit te
kunnen leveren.

10-05-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt in een volgend verslag.

12-10-2018
1

10-5-2019: met voortzetting bedrijfsactiviteiten is een verkoopopbrengst
gerealiseerd van (naar het zich laat aanzien): omzet € 2.024.300,= (incl. btw )
en GBP 421.211,11. Gemaakte tot dusverre betaalde (NB: mogelijk nog enige
'nakosten') kosten in dit verband € 604.326,89 (incl. btw ) en GBP 45.723,78. In
eerstvolgende verslagperiode zal rekening en verantw oording w orden gedaan
van de bovenvermelde omzet en daaraan gerelateerde kosten en tot verdeling
van het verschil w orden overgegaan conform de met de pandhouders
overeengekomen verdeelsleutel (70% pandhouders - 30% boedel + btw over
btw -belaste verkopen - deel verkopen niet btw -belast vanw ege export).
Percentage van 30% is tot stand gekomen na onderhandelingen w aarbij
aansluiting is gezocht bij de bruto marge die Nijpels Meubelen B.V. realiseerde.
Als voorschot op het aan de boedel gezien het voorgaande toekomende
bedrag (en/of op basis bodemvoorrecht ter zake veilingopbrengst bodemzaken
- zie 3.4 en 3.5) heeft de pandhouder in eerste verband € 350.000.= aan de
boedel betaald.

10-05-2019
3

20-8-2019: met de pandhouder in 1e verband ABN AMRO Bank en in overleg
met de pandhouder in 2e verband heeft in de afgelopen verslagperiode een
financiële afrekening plaatsgevonden. Dit op grond van een tijdens de
voortzettingsperiode gerealiseerde omzet van € 2.199.681,92 en over deze
omzet aan de fiscus af te dragen btw van € 300.102,59 (NB: gedeelte
verkopen w as niet btw -belast). De voortzettingskosten bedroegen €
576.551,77 en over dit bedrag terug te vragen btw € 80.020,37. Per saldo zal
er aan de fiscus over de voortzettingsperiode, naar het zich laat aanzien, €
220.082,22 door de boedel aan btw dienen te w orden afgedragen. De boedel
heeft van ABN AMRO Bank dit aan de fiscus af te dragen btw -bedrag van €
220.082,22 ontvangen. Zo ook het aan haar toekomende gedeelte van 30%
van de netto-opbrengst van € 1.623.130,15 (€ 2.199.681,92 minus €
576.551,77), zijnde dus € 486.939,05. In totaal is er (dus) door ABN AMRO
Bank aan de boedel betaald € 707.012,27 (inclusief de eerder vermelde
voorschotbetaling van €350.000,=).

20-08-2019
4

30-1-2020: inmiddels boedelbtw -aangifte gedaan en w el voor een per saldo
door de boedel te betalen bedrag over de voortzettingsperiode van in totaal €
251.486,69.

30-01-2020
5

27-7-2020: de aangifte boedelbtw is onlangs door de belastingdienst
afgew ikkeld. De boedel heeft de naheffingsaanslag ad € 251,486,00 in de
afgelopen verslagperiode betaald.

27-07-2020
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Volgt in een volgend verslag.

12-10-2018
1

11-1-2019: Afgerond, thans alleen nog gaande de afw ikkeling van de
restantvoorraad als bedoeld onder 3.6 van dit verslag.

11-01-2019
2

10-5-2019: afgerond.

10-05-2019
3

20-8-2019: separate aangifte en afw ikkeling boedel-btw over
voortzettingsperiode.

20-08-2019
4

30-1-2020: afhandeling boedelbtw -aangifte door de fiscus.

30-01-2020
5

27-7-2020: Afgerond.

27-07-2020
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Helaas niet gelukt.

12-10-2018
1

6.5 Verantwoording
Jegens rechter-commissaris gedaan.

12-10-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

12-10-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

12-10-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

12-10-2018
1

20-8-2019: zie onder 6.3.

20-08-2019
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Lijkt aan te zijn voldaan.

12-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 2-10-2017;
2015: 8-6-2016; en
2014: 21-7-2015.

12-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ja, van toepassing gezien omvang onderneming.

12-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

12-10-2018
1

20-8-2019: oprichtingsdatum Nijpels Meubelen B.V. is 9 oktober 2001: gezien
deze oprichtingsdatum is een eventuele vordering hieromtrent al verjaard
zodat geen nader onderzoek omtrent de al dan niet volstorting ten tijde van
de oprichting van Nijpels Meubelen B.V. zal w orden verricht bij gebreke aan
boedelbelang.

20-08-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
20-8-2019: streven is om onderzoek in eerstkomende verslagperiode af te
ronden.

Toelichting
30-1-2020: onderzoek afgerond in de afgelopen verslagperiode. Onbehoorlijk
bestuur n.v.t.

7.6 Paulianeus handelen

12-10-2018
1

20-08-2019
4

30-01-2020
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

12-10-2018
1

20-08-2019
4

Toelichting
20-8-2019: lijkt n.v.t.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voorshands n.v.t.

12-10-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hierboven.

12-10-2018
1

30-1-2020: afgerond.

30-01-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.;
UW V: p.m.;
Deel vorderingen verhuurders, tot nu toe ingediend: € 176.628,35.
€ 329.801,64

12-10-2018
1

11-01-2019
2

Toelichting
11-1-2019:
Salaris curator: p.m.;
UW V: p.m.
Laag preferente boedelvordering: € 4.548,29;
concurrente boedelvorderingen: € 325.253,35.

Toelichting
10-5-2019: geen w ijzigingen. Zo heeft UW V heeft haar boedelvordering(en)
nog niet kenbaar gemaakt/ingediend.
€ 1.037.413,54
Toelichting
20-8-2019:
€ 45.445,29 Hoog preferent;

10-05-2019
3

20-08-2019
4

€ 463.833,89 Laag preferent;
€ 528.134,36 Concurrent + p.m. ter zake nog te ontvangen (extra) vordering
UW V,
€ 1.056.827,05

30-01-2020
5

Toelichting
30-1-2020:
€ 45.445,29 Hoog preferent;
€ 463.833,89 Laag preferent;
€ 547.547,87 Concurrent (incl. vordering UW V)
€ 1.066.827,05

27-07-2020
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Toelichting
27-7-2020:
€ 45.455,29 Hoog preferent;
€ 463.833,89 Laag preferent;
€ 557.547,87 Concurrent (incl. vordering UW V);
€ 6.621,00 Betw ist concurrent.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 928.974,00

12-10-2018
1

€ 728.010,00

11-01-2019
2

€ 728.010,00

20-08-2019
4

Toelichting
20-8-2019: de boedel is nog in afw achting van een door de belastingdienst op
te leggen aanslag ex art. 29 lid 7 Omzetbelasting ten bedrage van
(voorshands) ongeveer € 110.000,00 (NB: w el al rekening mee gehouden bij
voorlopige afw ikkeling bodemvoorrecht; zie onder 3.4). Voorts is door de
boedel bezw aar aangetekend tegen een door de belastingdienst ambtshalve
opgelegde aanslag ter zake kosten opgekomen na failissementsdatum van €
4.871,00. Deze aanslag is NIET opgenomen in bovengenoemde vordering. De
boedel heeft ook bezw aar gemaakt tegen een aanslag omzetbelasting ad €
359.278,00 over het 1e kw artaal 2019. Dit bezw aar is gehonoreerd en de
desbetreffende aanslag is op nihil gesteld.
€ 333.466,63

30-01-2020
5

Toelichting
30-1-2020: vordering fiscus is verminderd na verrekening van de ontvangen
gelden ingevolge verkoopopbrengst machine ad € 393.088,16. Voorts heeft er
een vermindering plaatsgevonden ad €1.471.21 ingevolge een LIV (Lage
Inkomens Voordeel).
€ 435.940,63
Toelichting
14-7-2021: de fiscus heeft haar vordering ex art. 29 lid 7 Omzetbelasting
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

14-07-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 188.846,45

12-10-2018
1

20-08-2019
4

Toelichting
20-8-2019:
€ 30.029,34 hoog preferent (gelijke rangorde belastingdienst);
€ 159.817,12 laag preferent.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot dusverre n.v.t.

Toelichting
10-5-2019: Er is één vordering pro memorie genoteerd in afw achting van de
onderliggende bescheiden.
€ 6.127,36

12-10-2018
1

10-05-2019
3

20-08-2019
4

Toelichting
20-8-2019: vordering van personeel plus pro memorie vordering - dienen nog
nader te w orden beoordeeld zodra relevant voor afw ikkeling van onderhavig
faillissement.
€ 55.408,22
Toelichting
14-7-2021: vordering van personeel plus pro memorie vordering - dienen nog
nader te w orden beoordeeld zodra relevant voor afw ikkeling van onderhavig
faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-07-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
92

12-10-2018
1

131

11-01-2019
2

137

10-05-2019
3

Toelichting
10-5-2019:
134 voorlopig erkende concurrente crediteuren;
3 voorlopig betw iste concurrente crediteuren.
147

20-08-2019
4

Toelichting
20-8-2019: 143 voorlopig erkende concurrente crediteuren; 4 voorlopig
betw iste concurrente crediteuren.
134

30-01-2020
5

Toelichting
30-1-2020:
128 voorlopig erkende concurrente crediteuren; 6 voorlopig betw iste
concurrente crediteuren.
133

21-01-2021
7

Toelichting
21-1-2021:
128 voorlopig erkende concurrente crediteuren; 5 voorlopig betw iste
concurrente crediteuren (thans minus vordering van het pensioenfonds, zie
onder 2.4).

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.256.015,21

12-10-2018
1

€ 4.620.592,20

11-01-2019
2

Toelichting
11-1-2019:
Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 4.490.694,62;
voorlopig betw iste concurrente crediteuren: € 129.897,66;
+ p.m.
€ 4.693.707,54
Toelichting
10-5-2019: Voorlopig erkende concurrente crediteuren: € 4.491.634,02;
Voorlopig betw iste concurrente crediteuren: € 202.073,52. Naar verw achting
zal de crediteurenpositie (zeker ook de betw iste crediteurenpositie) in de
eerstkomende verslagperiode veranderen, niet alleen vanw ege de aanstaande
afrekening met de pandhouders van allerlei met verkochte verpande zaken zie hierboven onder 3.5 en 6.2 gerealiseerde koopsommen en vanw ege een
na verslagperiode ingediende vordering (na verrekening van een

10-05-2019
3

tegenvordering van € 974.864,39) van (voorlopig) € 3.281.543,94.
€ 8.393.022,98

20-08-2019
4

Toelichting
20-8-2019:
€ 3.934.541,13 voorlopig erkende concurrente crediteuren;
€ 4.4458.481,85 voorlopig betw iste concurrente crediteuren.
€ 8.023.636,61

30-01-2020
5

Toelichting
30-1-2020:
€ 3.560.095,76: voorlopig erkende concurrente crediteuren;
€ 4.463.540,85 + p.m.: voorlopig betw iste concurrente crediteuren.
€ 8.073.209,23

27-07-2020
6

Toelichting
27-7-2020:
€ 3.609.374,08: voorlopig erkende concurrente crediteuren;
€ 4.463.835,15: voorlopig betw iste concurrente crediteuren.
€ 7.968.365,32

21-01-2021
7

Toelichting
21-1-2021:
€ 3.608.066,83: voorlopig erkende concurrente crediteuren;
€ 4.360.298,49: voorlopig betw iste concurrente crediteuren (thans minus
vordering pensioenfonds, zie onder 2.4).
€ 7.161.573,38

14-07-2021
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Toelichting
14-7-2021:
€ 2.801.274,89: voorlopig erkende concurrente crediteuren (NB: zie voor
reden ook onder 4.2 en 5.1 van dit verslag);
€ 4.360.298,49: voorlopig betw iste concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

12-10-2018
1

27-7-2020: Naar verw achting opheffing w egens de toestand van de boedel.

27-07-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren en bevestigen vorderingen e.d.

12-10-2018
1

27-7-2020: T.z.t. naar verw achting opheffingsw erkzaamheden.

27-07-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Meerdere procedures lopend, onder meer in België. Volgt in een volgend
verslag nadere berichtgeving over.

12-10-2018
1

20-8-2019: ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er bij de
rechtbank van koophandel Gent een procedure aanhangig tegen Allbox N.V.
De tw eede procedure betrof een aangezegd kort geding w aarvan de zitting op
faillissementsdatum zou plaatsvinden. Kort geding heeft geen doorgang
gevonden.

20-08-2019
4

9.2 Aard procedures
Namen w ederpartijen zullen (in ieder geval voorshands) niet in openbare
faillissementsverslagleging w orden gemeld.

12-10-2018
1

9.3 Stand procedures
Alle lopende procedures (voorlopig) geschorst, ook die in België.

12-10-2018
1

10-5-2019: procedure in België loopt w eer, evenw el ten laste van en voor
rekening en risico pandhouder in eerste verband. Andere (in Nederland)
lopende procedures overeenkomstig de Faillissementsw eg nog (steeds)
geschorst.

10-05-2019
3

20-8-2019: de procedure in België loopt w eer voor w at betreft de vordering in
conventie (de vordering van Nijpels op Allbox). Er heeft nog een
conclusiew isseling plaatsgevonden, en het is nu w achten op bericht van de
Belgische advocaat voor w at betreft het vervolg. Voor w at betreft de
reconventionele vordering van Allbox op Nijpels is de procedure nog geschorst.

20-08-2019
4

30-1-2020: procedure in België staat thans voor zitting.

30-01-2020
5

27-7-2020: Er is een zitting gepland bij de Ondernemingsrechtbank Gent op 8
februari 2021.

27-07-2020
6

21-1-2021: zitting zal plaatsvinden bij de Ondernemingsrechtbank Gent op 8
februari 2021.

21-01-2021
7

14-7-2021: op 8 februari 2021 heeft een zitting plaatsgevonden bij de
Ondernemingsrechtbank Gent. Op 8 maart 2021 is er vonnis gew ezen
w aarbij de Belgische rechter onbevoegd is verklaard. Vanw ege het geldelijk
belang - iets meer dan € 16.000 - is er door de pandhouder in eerste
verband besloten de inning te staken, op grond w aarvan de inmiddels dus
beëindigde procedure die ten tijde van onderhavig faillissement al liep, geen
vervolg zal krijgen.

14-07-2021
8

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Ter inventarisatie.

12-10-2018
1

30-1-2020: zie onder 9.3.

30-01-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zie hierboven.

12-10-2018
1

10-5-2019:
- inventariseren vorderingen;
- inning debiteuren;
- afrekening met pandhouders van verkochte activa e.d.; en
- voortgang rechtmatigheidsonderzoek (zie onder 7).

10-05-2019
3

20-8-2019: zie dit verslag.

20-08-2019
4

30-1-2020: zie hierboven.

30-01-2020
5

21-1-2021: monitoring vorderingen debiteuren.

21-01-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

12-10-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
14-1-2022

10.4 Werkzaamheden overig

14-07-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven.

12-10-2018
1

21-1-2021: te zijner tijd boedel-btw teruggaaf bij de fiscus regelen.

21-01-2021
7

14-7-2021: te zijner tijd nog boedel-btw teruggaaf bij de fiscus regelen. (NB:
over voortzettingsperiode al afgew ikkeld, zie hierboven onder 6.2).

14-07-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

