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Algemene gegevens
Naam onderneming
HSA Breda B.V. t.h.o.d.n. Handelshuis St. Antonius Baarle-Nassau en HSA
Baarle

17-02-2021
1

Gegevens onderneming
Rechtspersoon
RSIN: 806757358
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Statutaire naam: HSA Breda B.V.
Statutaire zetel: Gemeente Breda
Eerste inschrijving handelsregister: 13-01-1998
Datum akte van oprichting: 31-12-1997
Datum akte laatste statutenw ijziging: 31-08-2016
Geplaatst kapitaal: EUR 18.000,00
Gestort kapitaal: EUR 18.000,00
Algemeen:
Dit verslag is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar berust deels op informatie
die de curatoren van gefailleerde(en) en haar/hun bestuurder(s) hebben
verkregen. Omtrent de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens
kan geen garantie w orden gegeven. Het is goed mogelijk dat in een later
stadium cijfers en gegevens dienen te w orden aangepast. Aan dit verslag
kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

Activiteiten onderneming

17-02-2021
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 46901 - Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
SBI-code: 6420 - Financiële holdings

17-02-2021
1

“Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen, financiële
holdings” volgens de omschrijving in het KvK register (Nr. 18050934), feitelijk
w erd een groothandel in allerhande artikelen voor de horeca- en
evenementenbranche gedreven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 691.079,00

€ 22.521,00

€ 226.391,00

2018

€ 649.264,00

€ -10.196,00

€ 211.206,00

2020

€ 401.171,00

€ 12.042,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van de gefailleerde
vennootschap.

17-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

17-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 3.716,73

17-02-2021
1

Toelichting
Boedelstand per 12-02-2021
€ 47.213,36

12-05-2021
2

Toelichting
Boedelstand per 11-05-2021
€ 12.612,30

03-08-2021
3

Toelichting
Boedelsaldo per 20-07-2021
€ 15.640,32

26-11-2021
4

Toelichting
Boedelstand per 12-11-2021.
€ 14.512,22
Toelichting
boedelstand per 09-12-2021

Verslagperiode

24-12-2021
5

Verslagperiode
van
29-12-2020

17-02-2021
1

t/m
27-1-2021
van
12-5-2021

03-08-2021
3

t/m
3-8-2021
van
4-8-2021

26-11-2021
4

t/m
26-11-2021
van
27-11-2021

24-12-2021
5

t/m
24-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 24 min

2

176 uur 6 min

3

21 uur 48 min

4

9 uur 36 min

5

9 uur 48 min

totaal

267 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
50 uur en 24 min / periode 29-12-2020 t/m 15-01-2021

17-02-2021
1

Eerste w erkzaamheden faillissement: inventarisatie, overleg bestuurders,
onderzoek mogelijkheden doorstart, verkoop activa, overleg vermeend
pandhouder en overige gangbare w erkzaamheden.
176 uur en 6 min / uren periode 16-01-2021 t/m 05-05-2021 / UREN TOTAAL
226,50 (t/m 05-05-2021)

12-05-2021
2

Uren tot en met 5 mei 2021. Voornamelijk inventarisatie, overleg bestuurders,
w erkzaamheden in verband met een doorstart, w erkzaamheden in verband
met verkoop van de (overgebleven) activa, overleg met de vermeend
pandhouder, en overige gangbare w erkzaamheden.
21 uur en 48 min / uren periode 06-05-2021 t/m 20-07-2021 / UREN TOTAAL:
248 uur en 18 min.

03-08-2021
3

Uren tot en met 20 juli 2021. Voornamelijk inventarisatie, w erkzaamheden met
betrekking tot debiteuren en crediteuren, en overige gangbare
w erkzaamheden.
Per abuis is in verslag 2 de verslagperiode niet ingevuld: dit moet zijn 28-012021 t/m 11-05-2021.
9 uur en 36 min / uren periode 21-07-2021 t/m 10-11-2021 / UREN TOTAAL 257
uur en 54

26-11-2021
4

Uren tot en met 10 november 2021: voornamelijk w erkzaamheden met
betrekking tot debiteuren en crediteuren, en overige gangbare
w erkzaamheden.
9 uur en 48 min. / uren periode 11-11-2021 t/m 24-12-2021 / UREN TOTAAL
267 uur en 42 min

24-12-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van HSA Breda B.V. zijn Baaij Breda B.V. (w aarvan bestuurder en
enig aandeelhouder de heer A.J.H. Baaij) en Baaij Special B.V. (w aarvan
bestuurder en enig aandeelhouder de heer J.H.J. Baaij).

17-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Zie onder 9.1 t/m 9.4.

17-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn w aar mogelijk voortijdig beëindigd voor premierestitutie.
Indien gew enst/nodig zullen de verzekeringen w orden voortgezet, al dan niet
op kosten van de boedel.

17-02-2021
1

1.4 Huur
Failliet huurt een bedrijfspand aan het Minervum 7046 in Breda. De curator
ontving op 13 januari 2021 de huuropzegging van de verhuurder.

17-02-2021
1

Het bedrijfspand is op 17 maart opgeleverd aan de verhuurder.

12-05-2021
2

De boedel heeft een restitutiebedrag van € 1.051,16 ontvangen van de
energieleverancier in verband met een voortijdige beëindiging van het
energiecontract.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur bestond het klantenbestand van failliet met
name uit sport- en carnavalsverenigingen, campings en horeca. In verband met
de corona-maatregelen plaatsten die klanten veel minder bestellingen bij
failliet. Ook de vooruitzichten voor die branche zijn niet rooskleurig. Failliet zag
daarom geen andere oplossing dan het aanvragen van haar eigen
faillissement. De curator heeft de opgegeven oorzaak in onderzoek.

17-02-2021
1

Onderzoek afgerond. De door het bestuur opgegeven oorzaak van het
faillissement lijkt aannemelijk.

26-11-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

17-02-2021
1

Toelichting
Failliet had ten tijde van het faillissement 3 w erknemers, 2 oproepkrachten en
4 stagiaires.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

17-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-1-2021

2

Met verkregen toestemming rechter-commissaris d.d. 22 januari
2021

30-12-2020

7

Met verkregen toestemming rechter-commissaris d.d. 30
december 2020

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact UW V

17-02-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

17-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

17-02-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.735,00

€ 0,00

€ 8.735,00

€ 0,00

Achter gebleven inventaris kantoor/loods
Zie toelichting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Inventaris van het kantoor en inventaris van de loods, zoals stellingen en een
kassasysteem.

17-02-2021
1

De inventaris van het kantoor en van de loods die niet in vuistpand zijn
genomen, zijn verkocht via een veiling. De bruto opbrengst van de veiling van
deze inventaris bedraagt € 8.735,00 (excl. btw en excl. veilingkosten).
Vanw ege het bodemvoorrecht is dit bedrag voor de boedel.

12-05-2021
2

Bij een latere verzamelveiling is nog een klein gedeelte van de inventaris
geveild. De opbrengst van die veiling bedroeg nog EUR 40,00 (excl. btw en
excl. veilingkosten). Vanw ege het bodemvoorrecht is ook dat bedrag voor de
boedel.

03-08-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een substantiële fiscale vordering, zodat het bodemvoorrecht van
toepassing is.

17-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop. Geprobeerd is om de bedrijfsmiddelen onderhands
te verkopen. Dat is niet gelukt, daarom is een veiling opgestart. Daarover vindt
ook overleg plaats met de bew eerdelijk pandhouder.

17-02-2021
1

Afgerond.

12-05-2021
2

Geen.

03-08-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

achtergebleven voorraad

€ 7.573,00

€ 757,30

Zie toelichting, lopende orders

€ 3.393,20

€ 0,00

€ 10.966,20

€ 757,30

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Na faillissement zijn nog een aantal leveringen met betrekking tot lopende
orders geleverd bij failliet. Die lopende orders zijn nog uitgeleverd door de
curator.

17-02-2021
1

Verder is er, buiten de door de vermeend pandhouder in vuistpand genomen
voorraad, nog enige voorraad aanw ezig. Die voorraad zal via een veiling
w orden verkocht. Daarover zal overleg plaatsvinden met de bew eerdelijk
pandhouder.

De achtergebleven voorraad is verkocht via een veiling. De bruto opbrengst
van de veiling van de voorraad bedraagt € 7.573,00 (excl. btw en excl.
veilingkosten). Op grond van de minnelijke regeling met de vermeend
pandhouder ontvangt de boedel daarvan 10 procent.

12-05-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderzoek afrekening lopende orders leverancier, overleg bew eerdelijke
pandhouder, en veiling.

17-02-2021
1

Afgerond.

12-05-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

In onderzoek, oud ijzer

€ 864,00

€ 0,00

totaal

€ 864,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Een aantal stellingen uit de loods w aren onverkoopbaar. Die stellingen zijn als
oud ijzer verkocht voor een bedrag van € 864,00 (btw verlegd, excl. kosten).

12-05-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie

17-02-2021
1

Afgerond.

12-05-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren

€ 25.134,70

€ 2.623,75

€ 0,00

totaal

€ 25.134,70

€ 2.623,75

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave failliet: € 25.134,70
Inmiddels geïnd: € 0,00

17-02-2021
1

Inmiddels geïnd: € 2.071,57

12-05-2021
2

Met de vermeend pandhouder zijn finale afspraken gemaakt over de verdeling
van de opbrengst van de debiteurenvorderingen. Kort samengevat, ontvangt
de vermeend pandhouder 15% van de opbrengst van de
debiteurenvorderingen die na 22 oktober 2020 zijn verpand en geïnd. De
debiteurenvorderingen die vóór de laatstgenoemde datum zijn verpand,
komen de vermeend pandhouder toe. Het overige is voor de boedel.
De curator heeft debiteuren aangeschreven. Inmiddels is er een bedrag van €
2.071,57 ontvangen. Een aantal debiteuren heeft verw eer gevoerd. De curator
onderzoekt de standpunten van de debiteuren.

Inmiddels geïnd: € 4.603,96.

03-08-2021
3

Inmiddels is er een bedrag van € 4.603,96 ontvangen, w aarvan een bedrag
van € 2.308.94 op de boedelrekening en een bedrag van € 2.295,02 op de
bankrekening van failliet w elk bedrag samen met het positieve banksaldo is
overgemaakt naar de boedelrekening (zie 5.1).

Inmiddels geïnd: € 5.332,45.
In deze verslagperiode is er nog een bedrag van € 314,81 ontvangen op de
boedelrekening. Verder bleek dat een debiteur ten bedrage van € 413,68 had
betaald aan de vermeend pandhouder. Daarmee is er in totaal een bedrag van
€ 5.332,45 geïnd van de debiteuren. Verdere inning van debiteuren is niet
zinvol.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

26-11-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg bew eerdelijk pandhouder vorderingen. Die bew eerdelijk pandhouder
heeft haar vermeend pandrecht op vorderingen openbaar gemaakt aan de
debiteuren van failliet.

17-02-2021
1

Debiteurenincasso en afw ikkeling minnelijke regeling vermeend pandhouder.

12-05-2021
2

Voortzetting debiteurenincasso en afw ikkeling minnelijke regeling vermeend
pandhouder.

03-08-2021
3

De debiteurenincasso is voortgezet en afgew ikkeld. Een aantal debiteuren
bleek oninbaar. Afw ikkeling/afrekening minnelijke regeling vermeend
pandhouder (zie voor een korte uitw erking van die afrekening onder 4.1).

26-11-2021
4

Afw ikkeling van de minnelijke regeling met de vermeend pandhouder heeft
plaatsgevonden. Aan de vermeend pandhouder kw am (gelet op de onder 4.1
vermelde afrekening) nog een bedrag toe van € 1.127,77. Dat bedrag is
overgemaakt. Afgerond.

24-12-2021
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Nog niet ingediend

Toelichting vordering van bank(en)
W ordt niet verw acht. Er stond nog een positief saldo op de (spaar)rekening
van failliet. De boedel heeft dit saldo van € 17.050,01 ontvangen.

17-02-2021
1

12-05-2021
2

5.2 Leasecontracten
Failliet leasede (operational lease) een auto bij LeasePlan Nederland. Die
leaseovereenkomst is beëindigd en de auto is ingeleverd. Failliet leasede
(financial lease) daarnaast een drietal printers bij de ABN AMRO. Die printers
hadden geen overw aarde. Er is geprobeerd die printers in overleg met de
leasemaatschappij te verkopen. Dat is niet gelukt, zodat de printers zijn
geretourneerd.

17-02-2021
1

ABN AMRO heeft een vordering van € 30.956,29 ingediend in verband met de
voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomsten van de printers vanw ege
het faillissement. Deze vordering zal nog w orden aangepast zodra het
resultaat van de verkoop van de printers bekend is.

12-05-2021
2

De vordering van ABN AMRO is in verband met het resultaat van de verkoop
van de printers aangepast naar een bedrag van € 15.111,14.

03-08-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Beheermaatschappij HSA Baarle-Nassau B.V. stelt een pandrecht te hebben op
vorderingen, voorraad en inventaris. De curator onderzoekt de pandrechten.

17-02-2021
1

De curator en de vermeend pandhouder hebben uitgebreid onderhandeld en
uiteindelijk een minnelijke regeling bereikt ter afw ikkeling van de discussie over
de vermeende pandrechten op inventaris (gedeeltelijk in vuistpand genomen),
voorraad (gedeeltelijk in vuistpand genomen) en debiteuren (gedeeltelijk geïnd
door vermeend pandhouder).

12-05-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Ja, voor de voorraad van failliet. Niet voor de inventaris.

17-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden heeft één crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. De curator heeft dat beroep in onderzoek.

17-02-2021
1

De goederen w aarop het eigendomsvoorbehoud rustte, w aren door de
vermeend pandhouder in vuistpand genomen. De vermeend pandhouder heeft
het beroep op een eigendomsvoorbehoud in overleg met de betreffende
crediteur afgew ikkeld.

12-05-2021
2

5.6 Retentierechten
(nog) geen beroep op gedaan.

12-05-2021
2

5.7 Reclamerechten
(nog) geen beroep op gedaan.

12-05-2021
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(nog) geen beroep op gedaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-05-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek pandrechten en overleg bew eerdelijk pandhouder.

17-02-2021
1

Afw ikkeling/afrekening minnelijke regeling vermeend pandhouder.

12-05-2021
2

Afw ikkeling/afrekening minnelijke regeling vermeend pandhouder

26-11-2021
4

Afgerond / zie onder 4.2

24-12-2021
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De onderneming lag reeds stil, mede door de in vuistpand
genomen voorraad en inventaris, zodat van voortzetting geen sprake kon zijn.

17-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

17-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

17-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich tw ee gegadigden gemeld. De curator heeft met die gegadigden
onderhandeld.

17-02-2021
1

Met een van de gegadigden is (met toestemming van de rechter-commissaris)
een overeenkomst gesloten ter zake van de overname van immateriële activa
van failliet (onder meer de handelsnaam, domeinnaam, telefoonnummers en emailadressen).

12-05-2021
2

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
Toelichting
€ 4.000,00 (vergoeding voor immateriële activa)

12-05-2021
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

12-05-2021
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek mogelijkheden doorstart. Overleg met gegadigden.

17-02-2021
1

Afgerond.

12-05-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is ingenomen. Na afronding van de eerste w erkzaamheden in
het faillissement zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden opgestart.

17-02-2021
1

De administratie is veiliggesteld. Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de
komende verslagperiode w orden uitgevoerd.

12-05-2021
2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

03-08-2021
3

Onderzocht. Aan de boekhoudplicht lijkt voldaan.

26-11-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
2019: 25 mei 2020 (tijdig)
2018: 7 november 2019 (in onderzoek)
2017: 21 november 2018 (in onderzoek)

17-02-2021
1

2019: 25 mei 2020 (tijdig)
2018: 7 november 2019 (tijdig)
2017: 21 november 2018 (tijdig)

26-11-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

17-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Zie onder 7.1 / In onderzoek.

17-02-2021
1

Zie onder 7.1

12-05-2021
2

Zie onder 7.1.

03-08-2021
3

Indien hieraan niet zou zijn voldaan, is de vordering tot nastorting verjaard.

26-11-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie onder 7.1 / in onderzoek.

Toelichting
Zie onder 7.1

Toelichting
Zie onder 7.1.

Toelichting
Onderzoek is afgerond. Er lijkt geen sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur.

17-02-2021
1

12-05-2021
2

03-08-2021
3

26-11-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-02-2021
1

Toelichting
Zie onder 7.1.

Toelichting
Zie onder 7.1

Toelichting
Zie onder 7.1.

Toelichting
Onderzoek is afgerond. Er lijkt geen sprake te zijn van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-05-2021
2

03-08-2021
3

26-11-2021
4

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek / zie onder 7.1.

17-02-2021
1

Zie onder 7.1

12-05-2021
2

Zie onder 7.1.

03-08-2021
3

Onderzoek is afgerond.

26-11-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal w orden opgestart, onderzoek pandrechten
en administratie.

17-02-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
uitgevoerd.

12-05-2021
2

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende verslagperiode w orden
voortgezet.

03-08-2021
3

Geen. Onderzoek afgerond.

26-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-02-2021
1

Toelichting
(nog) geen boedelvorderingen ingediend.

Toelichting
(nog) geen boedelvorderingen ingediend. De curator is in afw achting van de
opgave van de boedelvordering van het UW V.
€ 7.856,12

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

12-05-2021
2

03-08-2021
3
26-11-2021
4

24-12-2021
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 26.809,00

17-02-2021
1

€ 42.088,00

12-05-2021
2

€ 52.553,00

03-08-2021
3

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

26-11-2021
4

24-12-2021
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.

Toelichting
(nog) geen vorderingen ingediend. De curator is in afw achting van de opgave
van de preferente vordering van het UW V.
€ 1.343,72

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

17-02-2021
1

12-05-2021
2

03-08-2021
3
26-11-2021
4

24-12-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
(nog) geen vorderingen ingediend.

Toelichting
(nog) geen vorderingen ingediend.

Toelichting
(nog) geen vorderingen ingediend.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

17-02-2021
1

12-05-2021
2

03-08-2021
3

26-11-2021
4

24-12-2021
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

17-02-2021
1

Toelichting
4 / volgens administratie bestuurder 27 crediteuren w aarvan 4 de vorderingen
hebben ingediend.
17

12-05-2021
2

Toelichting
17 / (nog niet ingediend 22 vorderingen)
21

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

03-08-2021
3
26-11-2021
4

24-12-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.003,53

17-02-2021
1

Toelichting
Inmiddels ingediend: € 4.003,53.
€ 102.806,34

12-05-2021
2

Toelichting
Ingediende vorderingen
€ 97.642,30

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

03-08-2021
3
26-11-2021
4

24-12-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet aan te geven.

17-02-2021
1

Nog niet bekend.

12-05-2021
2

Opheffing bij gebrek aan baten; er zal geen uitkering plaatsvinden aan
crediteuren.

26-11-2021
4

Opheffing bij gebrek aan baten.

24-12-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie en aanschrijven.

17-02-2021
1

Voortzetting inventarisatie.

12-05-2021
2

Afgerond.

26-11-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Beheermaatschappij H.S.A. Baarle-Nassau B.V.

17-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Verzoekschriftprocedure ex artikel 3:251 lid 1 BW .

17-02-2021
1

9.3 Stand procedures
De voormalig bestuurder en aandeelhouder, Beheermaatschappij H.S.A.
Baarle-Nassau B.V., stelt een pandrecht te hebben op vorderingen, voorraad
en inventaris. Voor het faillissement heeft die Beheermaatschappij een
verzoekschriftprocedure ex artikel 3:251 lid 1 BW aanhangig gemaakt tegen
failliet, teneinde de voorraad en inventaris, die zij een dag voor faillissement in
vuistpand heeft genomen, in eigendom te verkrijgen. Die procedure stond voor
vonnis. In verband met het faillissement en tussenkomst van de curator is in
die procedure een mondelinge behandeling gelast op 10 mei 2021.

17-02-2021
1

De curator en de vermeend pandhouder hebben (met toestemming van de
rechter-commissaris) een minnelijke regeling bereikt ter afw ikkeling van de
discussie over de vermeende pandrechten op inventaris, voorraad en
vorderingen. De procedure is daarom ingetrokken, zodat de mondelinge
behandeling geen doorgang heeft gevonden.

12-05-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Inventarisatie en overleg w ederpartij.

17-02-2021
1

Afgerond.

12-05-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie en verkoop activa failliet.
Opstarten onderzoek rechtmatigheid.

17-02-2021
1

Verdere inventarisatie debiteuren en crediteuren. Afw ikkeling/afrekening
minnelijke regeling vermeend pandhouder. Uitvoeren van een
rechtmatigheidsonderzoek. Overige gangbare w erkzaamheden.

12-05-2021
2

Verdere inventarisatie debiteuren en crediteuren. Afw ikkeling/afrekening
minnelijke regeling vermeend pandhouder. Rechtmatigheidsonderzoek. Overige
gangbare w erkzaamheden.

03-08-2021
3

Afw ikkeling/afrekening van de minnelijke regeling met de vermeend
pandhouder. Daarna is het faillissement gereed voor afw ikkeling.

26-11-2021
4

Minnelijke regeling met vermeend pandhouder is afgew ikkeld. Afgerond.

24-12-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet aan te geven.

17-02-2021
1

Nog niet bekend

12-05-2021
2

Q1-Q2-2022.

26-11-2021
4

Q1 - 2022.

24-12-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslaglegging.

17-02-2021
1

Opstellen verslag

12-05-2021
2

Afw ikkeling/afrekening van de minnelijke regeling met de vermeend
pandhouder. Daarna is het faillissement gereed voor afw ikkeling.

26-11-2021
4

Afgerond / Dit is het laatste (EIND) verslag.

24-12-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

