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

10
26-07-2022
F.02/19/15
NL:TZ:0000089885:F001
15-01-2019

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr F.C.H.M. van der Stap

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gookar B.V.

13-02-2019
1

Gegevens onderneming
Roosendaalsebaan 10
4721 SH Schijf
KvK-nummer 20022893

13-02-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met de vervaardiging van aanhangw agens en
opleggers, alsmede de fabricage van- en de handel in aanhangw agens en
opleggers, het verrichten van constructiew erk en carrosseriew erk, alsmede het
uitoefenen van een landbouw -mechanisatie bedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 233.931,00

€ 21.793,00

€ 125.868,00

2018

€ 213.758,00

€ 0,00

€ 0,00

2017

€ 232.473,00

€ 48.177,00

€ 99.815,00

Toelichting financiële gegevens

13-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Over de jaren 2017 en 2016 is een verlies geleden, aldus de (concept)
jaarstukken van failliet.

13-02-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

13-02-2019
1

Toelichting
Bij failliet w as één w erknemer in dienst die in juli 2018 is ontslagen.

Boedelsaldo
€ 0,00

13-02-2019
1

€ 3.290,33

09-05-2019
2

€ 1.249,48

13-08-2019
3

€ 4.568,25

14-11-2019
4

€ 4.548,54

13-02-2020
5

€ 4.535,63

29-07-2020
6

€ 4.805,51

28-01-2021
7

€ 4.767,63

28-07-2021
8

€ 632,73

26-01-2022
9

€ 592,53

26-07-2022
10

Verslagperiode
van
15-1-2019

13-02-2019
1

t/m
31-1-2019
van
5-2-2019

09-05-2019

2
t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

13-08-2019
3

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

14-11-2019
4

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

13-02-2020
5

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

29-07-2020
6

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

28-01-2021
7

t/m
17-1-2021
van
18-1-2021

28-07-2021
8

t/m
18-7-2021
van
19-7-2021

26-01-2022
9

t/m
16-1-2022
van
17-1-2022
t/m
17-7-2022

Bestede uren

26-07-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

55 uur 14 min

2

36 uur 6 min

3

8 uur 30 min

4

5 uur 12 min

5

4 uur 12 min

6

26 uur 24 min

7

8 uur 24 min

8

14 uur 30 min

9

25 uur 0 min

10

4 uur 36 min

totaal

188 uur 8 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is bij akte van 28 december 2001 opgericht middels inbreng van de
voormalige eenmanszaak. Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is
Gookar Beheer B.V., van w elke vennootschap sinds 11 september 2012 de
heer A.C.J.M. Goorden enig aandeelhouder en bestuurder is.

13-02-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

13-02-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend geen. De verzekeringen w aren afgesloten via de Beheermij.

13-02-2019
1

1.4 Huur
Failliet huurde sinds 20 november 2018 nog slechts een klein deel van de
bedrijfsruimte, w aar de moedermaatschappij eigenaar van is. De
huurovereenkomst is door de curator met toestemming van de rechtercommissaris en met inachtneming van artikel 39 Fw . opgezegd.

13-02-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder is de oorzaak van het faillissement gelegen
in de beschikking die is gew ezen door de kantonrechter ten aanzien van het
ontslag van de broer van de bestuurder, die w erkzaam w as bij failliet. Op basis
van deze beschikking is failliet veroordeeld tot het betalen van een bedrag van
€ 105.037,47, w aarvoor kort na de beschikking door de w erknemer onder de
vennootschap haar bankrekening beslag is gelegd. Aldus de bestuurder kon de
vennootschap dit bedrag niet voldoen en ontbraken hiervoor financiële
middelen.

13-02-2019
1

Hierop heeft de bestuurder het faillissement van de vennootschap moeten
aanvragen, w aarvoor de aandeelhouder zijn toestemming heeft verleend.
De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement.
De curator verricht nog verder onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en is in overleg met derde voor het verkrijgen van aanvullende
informatie teneinde een volledig beeld te verkrijgen over deze oorzaken.

14-11-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

13-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

13-02-2019
1

Toelichting
Zie Inventarisatie.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met voormalig w erknemer en UW V i.v.m. mogelijke overname
loonverplichtingen.

13-02-2019
1

Afgew ikkeld.

13-08-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen.

13-02-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

13-02-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

In onderzoek
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgaaf van de accountant van failliet zijn de bedrijfsmiddelen sedert
2010 eigendom van Gookar Beheer B.V. Hier w ordt nader onderzoek naar
gedaan door de curator.

13-02-2019
1

Daarnaast zijn er diverse voertuigen in november 2018 bij het RDW
uitgeschreven. De curator zal de bestuurder verzoeken hier nadere informatie
over te verstrekken.
Momenteel onderzoekt de curator op basis van de recent verstrekte
aanvullende informatie de eigendomsverhoudingen van de activa.

09-05-2019
2

De curator heeft een taxatie laten uitvoeren ter zake de activa, ongeacht w ie
aanspraken doet gelden op deze activa.
De curator is nog in gesprek met de aandeelhouder/bestuurder over de
eigendomsverhoudingen m.b.t. de activa. De curator zet deze discussie voort.

13-08-2019
3

De discussie met de directie van de aandeelhouder van failliet over de
eigendomsvraag van de activa duurt voort.

14-11-2019
4

De curator verw acht de komende verslagperiode de discussie met de
aandeelhouder/bestuurder over de activa te kunnen afronden.

13-02-2020
5

De curator is nog met de advocaat van de bestuurder/aandeelhouder in
discussie over de bedrijfsmiddelen. Ondanks herhaald verzoek w orden slechts
deels vragen beantw oord en beperkt informatie verstrekt. De curator zet zijn
inspanningen en onderzoek ter zake voort.

29-07-2020
6

De discussie met de (advocaat van) de bestuurder-aandeelhouder over
materiële en immateriële activa en w ie rechthebbende is ter zake deze activa,
is nog niet afgerond.

28-01-2021
7

Hervatting discussie met de (advocaat van) de bestuurder-aandeelhouder over
materiële en immateriële activa en w ie rechthebbende is ter zake deze activa.

28-07-2021
8

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gezien het feit dat er voorafgaand aan het faillissement een
bodemverhuurconstructie is toepast, is er mogelijk geen sprake meer van een
bodemvoorrecht op een groot deel van de bodemzaken, temeer nu de
belastingdienst aldus de bestuurder geen vordering zou hebben. Ook hier
vindt nader onderzoek naar plaats.

13-02-2019
1

Voortzetting onderzoek bodem (voor)recht.

09-05-2019
2

Mogelijk rusten er op inventariszaken w elke van failliet w aren en zich ten tijde
van het uitspreken van het faillissement op de bodem van de failliet bevonden,
een bodemvoorrecht van de belastingdienst. Hierover bestaat ook met de
aandeelhouder/bestuurder van de failliet discussie, die door de curator w ordt
voortgezet.

13-08-2019
3

Er heeft zich hierover geen w ijziging voorgedaan.

14-11-2019
4

Onderw erp van verder onderzoek door de curator en discussie met de
bestuurder van failliet.

29-07-2020
6

Deze discussie duurt voort met de bestuurder van failliet.

28-01-2021
7

Hervatting discussie met de (advocaat van) de bestuurder-aandeelhouder over
materiële en immateriële activa en w ie rechthebbende is ter zake deze activa
en de vraag of op deze activa door de aandeelhouder een rechtsgeldig
pandrecht is gevestigd.

28-07-2021
8

Voortzetting onderhandelingen.

26-01-2022
9

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek eigendomsrechten bedrijfsmiddelen.

13-02-2019
1

De recent verstrekte aanvullende informatie door de (aandeelhouder) van
failliet w ordt nader onderzocht in verband met de eigendom vraag m.b.t. de
bedrijfsmiddelen.

09-05-2019
2

Voortzetting discussie met bestuurder en aandeelhouder van failliet en
voortzetting onderzoek bij derden.

14-11-2019
4

Mogelijke afronding discussie met de aandeelhouder/bestuurder over de
activa.

13-02-2020
5

De curator gaat voort met de advocaat van de bestuurder/aandeelhouder met
de discussie betreffende eigendomsvragen m.b.t. de bedrijfsmiddelen.

29-07-2020
6

Voortzetting en mogelijke afronding de komende verslagperiode van de
discussie ter zake met de bestuurder/aandeelhouder van de failliet.

28-01-2021
7

Hervatting en mogelijke afronding de komende verslagperiode van de discussie
ter zake met de bestuurder/aandeelhouder van de failliet.

28-07-2021
8

Voortzetting onderhandelingen en onderzoek.

26-01-2022
9

De discussie met de DGA is nog niet afgerond.

26-07-2022
10

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse zaken

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de advocaat van de bestuurder is de voorraad voorafgaand aan de
eigen faillissementsaanvraag in vuistpand genomen en zou de voorraad
slechts een schrootw aarde vertegenw oordigen. De curator doet hiernaar
onderzoek.

13-02-2019
1

Daarnaast is door de beheermij aldus de raadsman omzet gerealiseerd van ca
€ 30.000,= in de periode november 2018 tot datum faillissement, w elke omzet
voorheen door de failliet w erd gemaakt. De beheermij heeft een voorstel
gedaan om een deel van deze omzet bij w ijze van goodw illvergoeding aan de
boedel te voldoen.
Over de status van de voorraden en w ie de eigendomsrechten daarvan heeft,
w ordt nog verder onderzoek door de curator verricht.

09-05-2019
2

Voortzetting discussie met bestuurder/aandeelhouder.

13-08-2019
3

Mogelijke afronding discussie met de aandeelhouder/bestuurder over de
activa.

13-02-2020
5

De curator is nog met de advocaat van de bestuurder/aandeelhouder in
discussie over de voorraden/onderhanden w erk. Er bestaat verschil van
mening over de eigendomsrechten m.b.t. de voorraden nu onderliggende
bescheiden ontbreken of een gebrekkige titel hebben, terw ijl geen althans
onvoldoende informatie w ordt verstrekt m.b.t. het in eigen beheer voltooien
van onderhanden w erk en op eigen rekening van de bestuurder incasseren
van ter zake verstrekte facturen.

29-07-2020
6

De curator beschikt nog niet over de volledige informatie en zet zijn pogingen
voort van de bestuurder de benodigde informatie te verkrijgen.

28-01-2021
7

Hervatting en mogelijke afronding van de discussie met de (advocaat van) de
bestuurder-aandeelhouder over materiële en immateriële activa en w ie
rechthebbende is ter zake deze activa respectievelijk beoordeling
rechtsgeldigheid bew eerdelijk pandrecht en de daaraan ten grondslag gelegen
vorderingen.

28-07-2021
8

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek voorraad en uitgevoerd onderhanden w erk door beheermij.

13-02-2019
1

Mogelijke afronding van onderzoek over deze activaposten.

14-11-2019
4

Voortzetting discussie met (advocaat van) bestuurder en zonodig entameren
van een procedure.

29-07-2020
6

Mogelijke afronding van de discussie met de bestuurder-aandeelhouder ter
zake.

28-01-2021
7

Hervatting en mogelijke afronding van de discussie met de (advocaat van) de
bestuurder-aandeelhouder over materiële en immateriële activa en w ie
rechthebbende is ter zake deze activa respectievelijk beoordeling
rechtsgeldigheid bew eerdelijk pandrecht en de daaraan ten grondslag gelegen
vorderingen.

28-07-2021
8

Voortzetting onderhandelingen en onderzoek.

26-01-2022
9

De discussie met de DGA is nog niet afgerond.

26-07-2022
10

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Domeinnaam, goodw ill, telefoon, etc.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Failliet is eigenaar van de domeinnaam w w w .gookar.nl, alsmede van
telefoonnummers en handelsnaam.

13-02-2019
1

De goodw ill vergoeding die is aangeboden lijkt te laag. De curator voert nog
onderhandelingen met een derde die in de handelsnaam en domeinnamen
geïnteresseerd is.

09-05-2019
2

Partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over dit onderw erp.
Momenteel gebruikt de aandeelhouder/bestuurder zonder recht of titel de
handelsnaam van failliet en de daaraan verbonden goodw ill. De curator heeft
daartegen geprotesteerd.

13-08-2019
3

De curator heeft onderhandeld met een gegadigde voor de handelsnaam en
de domeinnaam en de eventuele juridische gebreken die kleven aan de
domeinnaam.

29-07-2020
6

De curator stelt zich op het standpunt dat de boedel rechthebbende is van de
handelsnaam Gookar en deze toebehoort aan de boedel, terw ijl deze
handelsnaam thans onbevoegd door de aandeelhouder van failliet w ordt
gebruikt. De boedel w ordt in dit standpunt gesterkt door de handelsw ijze van
de aandeelhouder, nu deze in het verleden een bod bij de curator heeft
uitgebracht op deze handelsnaam, w aarop de curator niet is ingegaan.

28-01-2021
7

Hervatting en mogelijke afronding van de discussie met de (advocaat van) de
bestuurder-aandeelhouder over materiële en immateriële activa en w ie
rechthebbende is ter zake deze activa respectievelijk beoordeling
rechtsgeldigheid bew eerdelijk pandrecht en de daaraan ten grondslag gelegen
vorderingen.

28-07-2021
8

De curator zet de onderhandelingen voort teneinde nog een mogelijke regeling
te treffen of oordeel te geven over een zonodig in te stellen vordering in
rechte.

26-01-2022
9

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandelingen met bestuurder en andere geïnteresseerden i.v.m.
overname. Onderzoek naar eigendomsrechten bedrijfsmiddelen, overgedragen
voertuigen, gerealiseerde omzet door beheermij.

13-02-2019
1

Daarnaast w enst de curator de activa, ongeacht w ie daarop aanspraak maakt
uit hoofde van een eigendoms- en/of beperkte rechten, te laten taxeren.
De curator zet de discussie hierover voort met de bestuurder/aandeelhouder
van failliet.

13-08-2019
3

Mogelijke afronding discussie met bestuurder/aandeelhouder failliet na
eventueel nog te verkrijgen informatie van derden.

14-11-2019
4

De curator verw acht de komende verslagperiode de discussie met de
aandeelhouder/bestuurder over de activa te kunnen afronden.

13-02-2020
5

Voortzetting onderzoek naar domeinnaam, mogelijke afronding discussie met
bestuurder over (onbevoegd) overnemen van handelsnaam en zonder echt of
titel voortzetten onderneming van failliet en overname goodw ill.

29-07-2020
6

Mogelijke verkoop van handelsnaam Gookar aan een partij die zich als
geïnteresseerde heeft gemeld. Eventuele gerechtelijke stappen nemen tegen
de bestuurder/aandeelhouder die onbevoegd gebruik maakt van de
handelsnaam Gookar .

28-01-2021
7

Hervatting en mogelijke afronding van de discussie met de (advocaat van) de
bestuurder-aandeelhouder over materiële en immateriële activa en w ie
rechthebbende is ter zake deze activa respectievelijk beoordeling
rechtsgeldigheid bew eerdelijk pandrecht en de daaraan ten grondslag gelegen
vorderingen.

28-07-2021
8

Voortzetten onderhandelingen.

26-01-2022
9

De curator tracht de komende verslagperiode tot een afronding te komen en
zo nodig een oordeel te vormen over het mogelijk entameren van een
procedure tegen de DGA.

26-07-2022
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Openstaande lijst per 31-12-2018
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 6.833,74

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.833,74

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgaaf van de bestuurder is er een 1e pandrecht ten gunste van de
Rabobank gevestigd en tevens een pandrecht ten gunste van de beheermij.
De schuld van de bank is ingelost vanw ege de hoofdelijkheid met de
beheermij. De curator doet onderzoek naar de rechtsgeldigheid van het
pandrecht van de beheermij.

13-02-2019
1

De curator is in overleg met de bank over de afdracht van ontvangen gelden
van debiteuren op de bankrekening van failliet, w aarop de aandeelhouder van
failliet aanspraak maakt uit hoofde van een gepretendeerd pandrecht.

09-05-2019
2

De curator heeft zijn pogingen voortgezet om van de Rabobank de op datum
faillissement ontvangen bedragen op de bankrekening van failliet afgedragen
te krijgen aan de boedel.

13-08-2019
3

De Rabobank heeft de aanspraken van de boedel afgew ezen.

14-11-2019
4

De curator heeft de debiteur die op de dag van het faillissement een betaling
heeft ontvangen, rechtstreeks aangesproken voor terugbetaling hiervan aan
de boedel.

13-02-2020
5

De debiteur heeft verw eer gevoerd tegen de terugbetaling en op basis van dit
verw eer is de bestuurder aangesproken op betaling.

29-07-2020
6

De curator heeft de diverse betrokkenen, debiteur, bank en bestuurder
w ederom aangemaand om tot betaling over te gaan.

28-07-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek pandrechten en mogelijke incasso.

13-02-2019
1

Voortzetting onderzoek pandrechten en incasso van vorderingen debiteuren.

09-05-2019
2

Voortzetten van nog mogelijke incasso van vorderingen, ook vorderingen die
zijn geïncasseerd door de aandeelhouder/bestuurder rechtstreeks van de
debiteuren van failliet.

13-08-2019
3

Beraad over het in rechte betrekken van de Rabobank tot afdracht van gelden,
w elke op datum faillissement zijn overgeboekt van de bankrekening van failliet.

14-11-2019
4

Alvorens de Rabobank in rechte te betrekken zal de curator eerst trachten
betaling terug te verkrijgen van de partijen die nog op datum faillissement
vanaf de bankrekening van de failliet zijn betaald.

13-02-2020
5

Aanschrijven debiteur en bestuurder.

29-07-2020
6

Voortzetting incasso vordering op debiteur. Mogelijke aansprakelijkstelling van
bestuurder voor overmaking van gelden van de bankrekening van failliet na
datum faillissement.

28-01-2021
7

Voortzetting incasso vordering op debiteur.

28-07-2021
8

Gelet op de recente jurisprudentie w ordt overw ogen af te zien van incasso
van de vordering op de bank.

26-07-2022
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

13-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is door de bank intern verrekend ten laste van de
beheermij, die hiervoor tevens hoofdelijk aansprakelijk is. De bank is nog
aangesproken tot afdracht aan de boedel van ontvangen en uitbetaalde
respectievelijk gestorneerde bedragen na datum faillissement van de
bankrekening van failliet.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft tot op heden gew eigerd gelden die na datum faillissement van
de bankrekening van failliet zijn afgeboekt, aan de boedel af te dragen. De
curator zal de bank zonodig in rechte betrekken.

09-05-2019
2

€ 0,00

13-08-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank w eigert nog steeds om de na datum faillissement afgeschreven
bedragen van de rekening van failliet af te dragen aan de boedel. De boedel
zal vanw ege de vertrouw elijkheid van dit onderw erp en de eventueel nader te
nemen stappen tegen de Rabobank, de rechter-commissaris bij separaat
bericht vertrouw elijk informeren.

€ 0,00

14-11-2019
4

Toelichting vordering van bank(en)
Vanw ege recentelijke jurisprudentie is het arbitrair of overboekingen die na
faillissementsdatum zijn verricht, op te vorderen bij de bankinstelling, ingeval
het saldo van de rekening op datum faillissement negatief w as. In verband
hiermee w ordt ook onderzocht of naast de bank de overgeboekte bedragen
kunnen w orden opgevorderd bij de ontvanger van de betaling. De curator zal
de betreffende partijen gaan aanschrijven.

Toelichting vordering van bank(en)

13-02-2020
5

De curator heeft de partij die op 16 januari 2019 een betaling heeft
ontvangen, aangeschreven dit bedrag aan de boedel terug te betalen.

€ 0,00

29-07-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft de bestuurder gesommeerd tot terugbetaling over te gaan
van onbevoegd overgeschreven bedragen van de bankrekening van failliet na
datum faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)

28-01-2021
7

De bank volhardt in haar w eigering tot terugbetaling over te gaan van de na
datum faillissement overgemaakte bedragen van de bankrekening van failliet.
Zonodig dient een procedure tegen de bank te w orden geëntameerd.

Toelichting vordering van bank(en)

28-07-2021
8

Zie 4.

Toelichting vordering van bank(en)
Zie toelichting onder punt 4.2.

5.2 Leasecontracten

26-07-2022
10

5.2 Leasecontracten
Voor zover thans bekend zijn er geen leaseovereenkomsten.

13-02-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank had pandrechten gevestigd, die door het inlossen van de schuld zijn
komen te vervallen.

13-02-2019
1

Gookar Beheer B.V. stelt tevens een pandrecht te hebben. De rechtsgeldigheid
hiervan w ordt nader onderzocht.
Er bestaat aanleiding om nader onderzoek te doen naar de authenticiteit van
de stukken, op basis w aarvan Gookar Beheer BV zijn aanspraken op pand- en
eigendomsrechten staaft.

09-05-2019
2

De aandeelhouder/bestuurder betw ist de tw ijfels die er bij de curator bestaan
over de authenticiteit van de stukke die de aandeelhouder ten bew ijze van zijn
bew eerdelijke bedongen zekerheidsrechten heeft overgelegd aan de curator.
De curator beraadt zich over nader te nemen stappen tegen de
aandeelhouder/bestuurder.

13-08-2019
3

Voortzetting onderzoek en onderhandeling met de
directeur/grootaandeelhouder.

13-02-2020
5

Verder onderw erp van onderzoek en discussie met (advocaat van) de
bestuurder.

29-07-2020
6

Voortzetting discussie met (de advocaat van) de bestuurder/aandeelhouder
terzake van bew eerde bedongen zekerheden en rechtsgeldigheid van de
daaraan ten grondslag overgelegde documenten.

28-01-2021
7

Voortzetting discussie met (de advocaat van) de bestuurder/aandeelhouder
terzake van bew eerde bedongen zekerheden en rechtsgeldigheid van de
daaraan ten grondslag overgelegde documenten.

28-07-2021
8

Mogelijke afronding discussie met DGA.

26-07-2022
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

13-02-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich zes schuldeisers gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. De rechtsgeldigheid hiervan en de aanw ezigheid van
de goederen w ordt door de curator onderzocht en indien de aanspraak juist is,
w orden de goederen tegen creditering van de inkoopw aarde, aan de
leveranciers geretourneerd.

13-02-2019
1

De meeste goederen w aarop schuldeisers zich op grond van een
eigendomsrecht beroepen, bevinden zich of zijn gebruikt door de
aandeelhouder van failliet.

09-05-2019
2

Nog nader onderw erp van onderzoek.

13-08-2019
3

Dit punt is nog onderw erp van onderzoek en onderhandeling met de dga.

13-02-2020
5

Ook deze kw estie is nog verder onderw erp van onderzoek en discussie met de
bestuurder en staat in verband met de overige geschilpunten die nog lopen
met de bestuurder.

29-07-2020
6

Voortzetting discussie met (de advocaat van) de bestuurder/aandeelhouder
terzake van bew eerde bedongen zekerheden en rechtsgeldigheid van de
daaraan ten grondslag overgelegde documenten en vorderingen.

28-07-2021
8

5.6 Retentierechten
Er hebben zich nog geen schuldeisers gemeld met een beroep op het
retentierecht.

13-02-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich nog geen schuldeisers gemeld met een recht van reclame.

13-02-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-02-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met banken en schuldeisers.

13-02-2019
1

Voortzetting discussie met Rabobank en bestuurder/aandeelhouder.

13-08-2019
3

Invorderen betalingen na datum faillissement. Voortzetting authenticiteit
stukken die aandeelhouder/bestuurder heeft overgelegd.

14-11-2019
4

Voortzetting onderzoek en eventuele onderhandeling ten oplossing van dit
geschil met de dga.

13-02-2020
5

Mogelijke afronding discussie met bestuurder/aandeelhouder.

28-01-2021
7

Voortzetting discussie met (de advocaat van) de bestuurder/aandeelhouder.

28-07-2021
8

De curator zal de komende verslagperiode gebruiken om tot een regeling te
komen bij gebreke w aarvan een mogelijke procedure tegen de DGA moet
w orden geëntameerd.

26-07-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voorgezet.

13-02-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

13-02-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

13-02-2019
1

6.4 Beschrijving
De activiteiten van failliet zijn, zonder dat daarover afspraken zijn gemaakt,
voorafgaand aan het faillissement overgenomen door de beheermaatschappij.
De curator doet hier onderzoek naar.

13-02-2019
1

Voortzetting onderzoek curator naar de w ijze en omstandigheden dat de
onderneming de failliet door Gookar Beheer BV is voortgezet.

09-05-2019
2

Mogelijke afronding van discussie met DGA. De curator heeft nog van een
gelieerde partij nadere informatie ter zake verkregen w elke dienstig kan zijn
bij de voortzetting van de gesprekken met de dga.

13-02-2020
5

Zie de opmerkingen onder 3.9 en 5.5.

29-07-2020
6

Onderw erp van voortzetting discussie zal ook het naar de mening van de
curator onbevoegde (voortzetting van) het gebruik van de handelsnaam
Gookar door de bestuurder/aandeelhouder.

28-01-2021
7

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 0,00

13-02-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

13-02-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek voortzetting activiteiten failliet door beheer.

13-02-2019
1

Voortzetting discussie door de bestuurder/aandeelhouder.

28-07-2021
8

Zie opmerking onder punt 5.9.

26-07-2022
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Van de accountant is diverse administratie ontvangen en deze zal de komende
tijd verder w orden bestudeerd.

13-02-2019
1

De tot op heden overgelegde (digitale) boekhouding lijkt nog niet volledig.

14-11-2019
4

De boekhouding is vooralsnog niet bijgew erkt tot datum faillissement.

13-02-2020
5

Voortzetting diverse discussies met (advocaat) van de
bestuurder/aandeelhouder.

28-07-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: 7 november 2018
2016: 26 februari 2018 (te laat)
2015: 25 oktober 2016

13-02-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het mogelijk niet voldoen aan de volstortingsplicht is vanw ege de datum van
oprichting (2001) verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

13-02-2019
1

De curator doet onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

13-08-2019
3

De curator zet zijn onderzoeken voort.

Toelichting

14-11-2019
4

Voortzetting onderzoeken en vergaren van aanvullende informatie ter zake.

Toelichting

13-02-2020
5

Voortzetting onderzoek.

Toelichting

29-07-2020
6

Zie de opmerkingen onder 3.9 en 5.5.

Toelichting

28-01-2021
7

De curator zet zijn onderzoek voort mede indachtig de nog lopende discussies
met de bestuurder/aandeelhouder zoals vermeld in dit verslag.

Toelichting

28-07-2021
8

Voortzetting diverse discussies met (advocaat) van de
bestuurder/aandeelhouder.

Toelichting
Zie opmerking onder punt 5.9.

7.6 Paulianeus handelen

26-07-2022
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

13-02-2019
1

De curator doet onderzoek naar paulianeus handelen

In onderzoek

13-08-2019
3

Toelichting
De curator zet zijn onderzoeken voort.

In onderzoek

14-11-2019
4

Toelichting
Voortzetting onderzoeken en verifiëren van overgelegde stukken.

In onderzoek

13-02-2020
5

Toelichting
Voortzetting onderzoek.

In onderzoek

26-07-2022
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Toelichting
Zie opmerking onder punt 5.9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Onderzoeken verrichten.

13-02-2019
1

Voortzetting diverse discussies met (advocaat) van de
bestuurder/aandeelhouder.

28-07-2021
8

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Schriftelijke en mondelinge communicatie met bestuurder, accountant en de
advocaat van de bestuurder.

13-02-2019
1

De curator tracht de komende verslagperiode de discussie over deze
onderw erpen af te ronden en beslissing te nemen over een mogelijke
totaalregeling danw el een procedure te entameren tegen de bestuurder.

29-07-2020
6

De discussie met de bestuurder/aandeelhouder dient nog te w orden afgerond.

28-01-2021
7

Voortzetting diverse discussies met (advocaat) van de
bestuurder/aandeelhouder.

28-07-2021
8

Mogelijke afronding discussie met bestuurder/aandeelhouder.

26-01-2022
9

Zie opmerking onder punt 5.9.

26-07-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-02-2019
1

Toelichting
Salaris curator P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

13-02-2019
1

Toelichting
Thans onbekend.

€ 5.443,00

14-11-2019
4

Toelichting
Vordering ex artikel 29 lid 7 Omzetbelasting.

€ 6.431,58

8.3 Pref. vord. UWV

13-02-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-02-2019
1

Toelichting
Thans onbekend.

€ 2.640,49

13-08-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-02-2019
1

Toelichting
De voormalig w erknemer heeft een vordering uit hoofde van niet ontvangen
loon. De definitieve vordering dient nog te w orden vastgesteld, nadat het UW V
mogelijk nog een deel overneemt.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

13-02-2019
1

16

13-08-2019
3

17

13-02-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 18.070,61

13-02-2019
1

€ 33.723,40

13-08-2019
3

Toelichting
€ 33.723,40

€ 39.413,75

13-02-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans onbekend.

13-02-2019
1

Afhankelijk van uitkomst onderhandelingen met DGA.

26-07-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven schuldeisers, beoordelen en bevestigen vorderingen.

13-02-2019
1

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

13-02-2019
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

13-02-2019
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

13-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

13-02-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek en verkoop eigendom en w aarde bedrijfsmiddelen;
Onderzoek en verkoop w aarde voorraad;
Onderzoek uitgevoerde omzet door beheermij;
Verkoop andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen diverse betalingen bankrekening;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer;
Onderzoek rechtsgeldigheid eigensdomsvoorbehouden en aanw ezigheid
goederen;
Onderzoek en/of realiseren doorstart;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren schulden.

13-02-2019
1

Onderzoek oorzaak faillissement;
Onderzoek en verkoop eigendom en w aarde bedrijfsmiddelen;
Onderzoek en verkoop w aarde voorraad;
Onderzoek uitgevoerde omzet door beheermij;
Verkoop andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen diverse betalingen bankrekening;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer;
Onderzoek rechtsgeldigheid eigensdomsvoorbehouden en aanw ezigheid
goederen;
Onderzoek en/of realiseren doorstart;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren schulden.

09-05-2019
2

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek en verkoop eigendom en w aarde bedrijfsmiddelen;
Onderzoek en verkoop w aarde voorraad;
Onderzoek uitgevoerde omzet door beheermij;
Verkoop andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen diverse betalingen bankrekening failliet;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer;
Onderzoek rechtsgeldigheid eigensdomsvoorbehouden en aanw ezigheid
goederen;
Onderzoek en/of realiseren doorstart;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren schulden.

13-08-2019
3

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek en verkoop eigendom en w aarde bedrijfsmiddelen;
Onderzoek en verkoop w aarde voorraad;
Onderzoek uitgevoerde omzet door beheermij;
Verkoop andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorder afschrijving bankrekening failliet;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer;
Onderzoek en/of realiseren doorstart;
Onderzoek authenticiteit van documenten;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren schulden.

14-11-2019
4

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek en verkoop eigendom en w aarde bedrijfsmiddelen;
Onderzoek en verkoop w aarde voorraad;
Onderzoek uitgevoerde omzet door beheermij;
Verkoop andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen afschrijving bankrekening failliet;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer;
Onderzoek en/of realiseren doorstart;
Onderzoek authenticiteit van documenten;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Inventariseren schulden.

13-02-2020
5

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek en verkoop eigendom en w aarde bedrijfsmiddelen;
Onderzoek en verkoop w aarde voorraad;

29-07-2020
6

Onderzoek uitgevoerde omzet door beheermij;
Verkoop andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen afschrijving bankrekening failliet;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer;
Onderzoek en/of realiseren doorstart;
Onderzoek authenticiteit van documenten;
Onderzoek rechtmatigheid;
Onderhandelingen en overleg met (advocaat van) bestuurder; en
Inventariseren schulden
Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Onderzoek en verkoop eigendom en w aarde bedrijfsmiddelen;
Onderzoek en verkoop w aarde voorraad;
Onderzoek uitgevoerde omzet door beheermij en afrekening van de door de
aandeelhouder geincasseerde bedragen m.b.t. onderhanden w erk;
Mogelijke verkoop van andere activa na afronding discussie met
bestuurder/aandeelhouder:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen afschrijvingen bankrekening failliet;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer en de daaraan ten grondslag
gelegde documenten;
Onderzoek naar onbevoegd gebruik handelsnaam;
Onderzoek authenticiteit van documenten;
Onderzoek rechtmatigheid;
Onderhandelingen en overleg met (advocaat van) bestuurder of
bovengenoemde onderw erpen.

28-01-2021
7

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Voortzetten discussie met bestuurder over eigendom en w aarde
bedrijfsmiddelen en voorraad;
Voortzetten discussie over uitgevoerde omzet door beheermij en afrekening
van de door de aandeelhouder geincasseerde bedragen m.b.t. onderhanden
w erk;
Voortzetten discussie over andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen afschrijvingen bankrekening failliet;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer en de daaraan ten grondslag
gelegde documenten;
Onderzoek naar onbevoegd gebruik handelsnaam;
Onderzoek authenticiteit van documenten;
Onderzoek rechtmatigheid; en
Onderhandelingen en overleg met (advocaat van) bestuurder of
bovengenoemde onderw erpen.

28-07-2021
8

Verder onderzoek oorza(a)k(en) faillissement;
Voortzetten discussie met bestuurder over eigendom en w aarde
bedrijfsmiddelen en voorraad;
Voortzetten discussie over uitgevoerde omzet door beheermij en afrekening
van de door de aandeelhouder geincasseerde bedragen m.b.t. onderhanden
w erk;
Voortzetten discussie over andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen afschrijvingen bankrekening failliet;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer en de daaraan ten grondslag
gelegde documenten;
Onderzoek naar onbevoegd gebruik handelsnaam;
Onderzoek authenticiteit van documenten;

26-01-2022
9

Onderzoek rechtmatigheid; en
Onderhandelingen en overleg met (advocaat van) bestuurder of
bovengenoemde onderw erpen.
Verder onderzoek en afronding oorza(a)k(en) faillissement;
Voortzetten en mogelijke afronding discussie met bestuurder over eigendom
en w aarde bedrijfsmiddelen en voorraad;
Voortzetten en mogelijke afronding discussie over uitgevoerde omzet door
beheermij en afrekening van de door de aandeelhouder geïncasseerde
bedragen m.b.t. onderhanden w erk;
Voortzetten discussie over andere activa:
Onderzoek pandrecht debiteuren en incasso;
Terugvorderen afschrijvingen bankrekening failliet en evt. starten procedure;
Onderzoek pandrecht en vordering beheer en de daaraan ten grondslag
gelegde documenten;
Onderzoek naar zonder rechtsgeldige titel gebruik van handelsnaam;
Onderzoek authenticiteit van documenten;
Onderzoek en mogelijk afronden onderzoek naar rechtmatigheid en
standpunt bepaling starten procedure; en
Onderhandelingen en overleg met (advocaat van) bestuurder of
bovengenoemde onderw erpen.

26-07-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans onbekend.

13-02-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
26-1-2023

26-07-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Schriftelijke communicatie met rechtbank.

Bijlagen
Bijlagen

13-02-2019
1

