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R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
F.F.A. Smetsers

Algemene gegevens
Naam onderneming
W ylax International B.V.

11-02-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W ylax International
B.V. is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75229110, is
statutair gevestigd te W oudrichem en kantoorhoudende aan de Snoekw eg 4
te (4941 SC) Raamsdonkveer. W ylax International is op 28 juni 2019 opgericht.

11-02-2021
1

Activiteiten onderneming
De onderneming van W ylax International B.V. hield zich met name bezig met de
verw erking en distributie van vis-, schaal- en w eekdieren.

11-02-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 3.087.989,00

Winst en verlies
€ -9.431,00

Balanstotaal
€ 1.539.521,00

Toelichting financiële gegevens
W ylax International B.V. is in 2019 opgericht. Er is alleen een jaarrekening over
dat jaar beschikbaar.

Gemiddeld aantal personeelsleden

11-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

11-02-2021
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren op datum faillissement 17 w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

11-02-2021
1

Toelichting
Op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator staat op dit moment
een bedrag van € 44.350,24. Voornoemd bedrag behoort toe aan de boedel
maar is nog niet op de boedelrekening bijgeschreven, reden w aarom het nu
nog niet kan w orden vermeld.

€ 63.465,71

07-05-2021
2

€ 56.192,11

06-08-2021
3

€ 46.915,27

25-10-2021
4

€ 35.300,41

25-01-2022
5

€ 48.262,19

25-07-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-1-2021

11-02-2021
1

t/m
12-2-2021
van
13-2-2021

07-05-2021
2

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021

06-08-2021
3

t/m
6-8-2021
van
7-8-2021

25-10-2021
4

t/m
25-10-2021
van
26-10-2021

25-01-2022
5

t/m
25-1-2022
van
26-1-2022

25-07-2022
6

t/m
25-7-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

65 uur 30 min

2

58 uur 6 min

3

40 uur 42 min

4

38 uur 36 min

5

24 uur 24 min

6

30 uur 0 min

totaal

257 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk bezig gehouden
met de inventarisatie. Bovendien zijn de meest urgente zaken opgepakt
(onder andere het opzeggen arbeidsovereenkomsten en de langlopende
(huur)overeenkomsten en het verrichten van verkoopinspanningen met
betrekking tot de activa).

11-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk bezig
gehouden met de incasso van de debiteuren en het
rechtmatigheidsonderzoek.

25-10-2021
4

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich voornamelijk bezig
gehouden met de incasso van de debiteuren en de afronding van het
rechtmatigheidsonderzoek.

25-01-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap Visco Holding B.V. te Urk is zow el de bestuurder als
enige aandeelhouder van W ylax International B.V.

11-02-2021
1

De bestuurders (en (indirect) aandeelhouders) van Visco Holding B.V. zijn de
heer C. Nentjes, de heer P. Mazereeuw en de heer J.M. Mazereeuw .

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. De bestuurder van failliet
heeft w el aangegeven dat er sprake is van een 'dreigende procedure'. Het
gaat in dat geval om een discussie over de facturen van telefoonkosten. De
curator onderzoekt de achtergrond daarvan.

11-02-2021
1

Uit het onderzoek van de curator is niet gebleken dat er sprake is van lopende
procedures.

06-08-2021
3

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn inmiddels door de curator opgezegd.

1.4 Huur

11-02-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Snoekw eg 4 te Raamsdonkveer.
De huur van dit bedrijfspand is met toestemming van de rechter-commissaris
opgezegd op 26 januari 2021. De moedermaatschappij, Visco Holding B.V.,
heeft van de curator toestemming ontvangen voorlopig nog in het huurpand te
mogen blijven totdat de curator de aanw ezige activa heeft verkocht.

11-02-2021
1

De activa zijn inmiddels verkocht aan Visco Holding B.V. (zie verder H3). Visco
Holding B.V. heeft met toestemming van de curator vanaf datum faillissement
haar activiteiten voortgezet vanuit het bedrijfspand te Raamsdonkveer. Visco
Holding B.V. heeft de curator en de verhuurder laten w eten haar activiteiten te
w illen voortzetten vanuit het bedrijfspand. Met de verhuurder is
overeengekomen dat de huur door failliet van het bedrijfspand is geëindigd op
de datum van de overdracht van de activa aan Visco Holding B.V., te w eten 25
februari 2020. De boedel is hierbij gebaat doordat de opzegtermijn hierdoor
aanzienlijk is verkort. Visco Holding B.V. is inmiddels de nieuw e huurder van het
bedrijfspand.

07-05-2021
2

Inmiddels is gebleken dat failliet ook bedrijfskleding en printers huurde. De
huur daarvan is opgezegd en de bedrijfskleding en de printers zijn
geretourneerd aan de verhuurders.

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft inmiddels een bespreking gehad met een van de bestuurders
van gefailleerde (de heer Nentjes). De heer Nentjes heeft aangegeven dat de
coronacrisis een enorme impact hebben gehad op de omzet van gefailleerde.
Gefailleerde leverde voornamelijk aan Griekse en Italiaanse restaurants. Toen
de Nederlandse overheid haar maatregelen voor de bestrijding van Covid-19
bekend maakte en er een (tw eede) lockdow n w erd afgekondigd, bleek al snel
dat het aantal bestellingen van de klanten van gefailleerde drastisch afnam.
Gefailleerde beschikte over onvoldoende financiële middelen om deze periode
te overbruggen, zo begreep de curator. De directie van gefailleerde heeft toen
besloten het eigen faillissement aan te vragen.

11-02-2021
1

De curator zal als vanzelfsprekend ook een eigen onderzoek doen naar de
oorzaken van het faillissement.
De curator heeft van meerdere (oud-)w erknemers vernomen dat er sprake zou
zijn gew eest van een "sterfhuis-constructie" met als uiteindelijk doel om van
de w erknemers van failliet af te komen. De curator neemt dit als
vanzelfsprekend mee in zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
(zie verder H7).

07-05-2021
2

De curator heeft daarnaast signalen ontvangen dat er klanten zouden zijn
overgeheveld naar de moedermaatschappij van failliet. De curator onderzoekt
of dat een oorzaak kan zijn van het faillissement (zie verder H7).
De curator onderzoekt of het overhevelen van het klantenbestand een
oorzaak is van het faillissement. De curator heeft nog niet volledig inzichtelijk
of het overhevelen van het klantenbestand op rechtmatige w ijze is geschied.
De curator heeft de bestuurders van failliet gevraagd om meer toelichting. Op
korte termijn verw acht de curator deze toelichting te ontvangen.

06-08-2021
3

De curator heeft inmiddels voldoende toelichting ontvangen ter zake het
overhevelen van het klantenbestand. De curator heeft vooralsnog geen reden
aan te nemen dat het overhevelen van het klantenbestand de oorzaak is van
het faillissement.

25-10-2021
4

Uit het onderzoek van de curator volgt vooralsnog dat met name de
maatregelen voor de bestrijding van Covid-19 ervoor hebben gezorgd dat de
klanten van failliet drastisch minder vis afnamen. De omzet van failliet daalde
daardoor ook drastisch en failliet bleek uiteindelijk onvoldoende liquide
middelen te hebben om deze periode te overbruggen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

11-02-2021
1

Toelichting
Gefailleerde had op datum faillissement 17 vaste w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

11-02-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-1-2021

17

de curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten van alle w erknemers opgezegd

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden met betrekking tot het personeel zijn afgerond.

07-05-2021
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde beschikt voor zover bekend
niet over onroerende zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

25-10-2021
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

25-10-2021
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsinventaris locatie Raamsdonkveer

€ 29.040,00

totaal

€ 29.040,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op de bedrijfslocatie van failliet bevinden zich bedrijfsmiddelen. De curator
heeft deze bedrijfsmiddelen laten taxeren. De curator is met een aantal
partijen in onderhandeling over de (ver)koop van deze bedrijfsmiddelen.

11-02-2021
1

De curator heeft in verslagperiode 2 de onderhandelingen met een aantal
partijen voortgezet. Dat heeft uiteindelijk geleid tot overeenstemming met
Visco Holding B.V. Visco Holding B.V. heeft de bedrijfsmiddelen van failliet
gekocht voor € 18.000 exclusief btw .

07-05-2021
2

Failliet had daarnaast een auto in eigendom. Visco Holding B.V. heeft de auto
gekocht van failliet voor een bedrag van € 6.000 exclusief btw .
De curator heeft de bedrijfsmiddelen verkocht voor een totaalbedrag van €
24.000 exclusief btw en € 29.040 inclusief btw .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt ook de belangen van de fiscus. De fiscus heeft op grond
van artikel 22 lid 3 jo. 22 lid 1 Iw een voorrecht op de opbrengst van
bodemzaken.

11-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De w erkzaamheden ten aanzien van de bedrijfsmiddelen zijn inmiddels
afgerond.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 3.630,00

totaal

€ 3.630,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

25-10-2021
4

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op de bedrijfslocatie van gefailleerde is voorraad aangetroffen. De leverancier
van deze voorraad is voor het overgrote deel de moedermaatschappij, Visco
Holding B.V. De heer Nentjes heeft aangegeven dat een (groot) gedeelte van
de voorraad is geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Visco Holding B.V. heeft
voor datum faillissement een beroep gedaan op dat eigendomsvoorbehoud.
Bovendien zou een gedeelte van de voorraad van gefailleerde aan de
moedermaatschappij (en dus leverancier) Visco Holding B.V. zijn (terug)
verkocht. De curator doet onderzoek naar deze gang van zaken.

11-02-2021
1

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat slechts een klein
gedeelte van de voorraad eigendom is van failliet. De curator onderzoekt of
deze voorraad nog te verkopen is. Visco Holding B.V. heeft interesse getoond
in deze voorraad.
De curator heeft onderzoek gedaan naar (het verloop van) de voorraad. Uit
het onderzoek van de curator is gebleken dat Visco Holding B.V. inderdaad een
beroep toekomt aan haar eigendomsvoorbehoud. Ook voor w at betreft de
terugkoop door Visco Holding B.V. van het gedeelte van de voorraad vóór
faillissement, heeft de curator vooralsnog geen onrechtmatigheden ontdekt.

07-05-2021
2

Visco Holding B.V. is de enige geïnteresseerde partij gebleken voor het restant
van de voorraad van failliet. Deze voorraad is verkocht aan Visco Holding B.V.
voor een bedrag van € 3.000 exclusief btw (€ 3.630 inclusief btw ).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden ten aanzien van de voorraad zijn inmiddels afgerond.

25-10-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vooralsnog niet aangetroffen
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

25-10-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Alle w erkzaamheden ten aanzien van de activa zijn inmiddels afgerond.

4. Debiteuren

25-10-2021
4

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Failliet had nog een openstaande
debiteurenportefeuille

€ 38.855,92

€ 28.562,52

€ 0,00

totaal

€ 38.855,92

€ 28.562,52

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is een debiteurenportefeuille, maar die moet nog verder in kaart w orden
gebracht. Bovendien is gebleken dat een aantal incassodossiers zijn
uitbesteed aan een gerechtsdeurw aarder. De curator heeft contact met deze
gerechtsdeurw aarder en bekijkt w ie deze incassodossiers verder oppakt.

11-02-2021
1

Inmiddels heeft de curator een debiteurenoverzicht van de bestuurder van
failliet ontvangen. Een aantal van de debiteuren heeft inmiddels betaald. De
curator zal de overige debiteuren verzoeken zo spoedig mogelijk zorg te
dragen voor de betaling van de openstaande facturen.

07-05-2021
2

Daarnaast is de curator gebleken dat er betalingen binnenkomen op de
rekening van failliet van klanten die niet op de debiteurenlijst stonden. De
curator heeft de bank verzocht de ontvangen betalingen over te maken op de
boedelrekening. De curator doet verder onderzoek naar de achtergrond
hiervan.
De curator heeft contact gehad met de deurw aarder en haar verzocht de
incasso van de debiteuren over te laten aan de curator. De curator zet de
incassow erkzaamheden van de deurw aarder voort.
De debiteurenportefeuille van failliet is niet overzichtelijk. De curator heeft een
debiteurenoverzicht ontvangen van failliet, maar er blijken ook betalingen van
debiteuren binnen te komen die niet op de debiteurenlijst staan. De curator
heeft de bestuurder van failliet gevraagd om meer toelichting en informatie. De
deurw aarder heeft de openstaande dossiers inmiddels overgedragen aan de
curator en de curator heeft de incasso van deze debiteuren overgenomen.

06-08-2021
3

Een aantal debiteuren heeft inmiddels betaald. De curator zet zijn
incassow erkzaamheden voort voor w at betreft de resterende debiteuren en
zal hen w ederom verzoeken zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor de
betaling van de openstaande facturen.
De curator heeft inmiddels een beter beeld van de debiteurenportefeuille van
failliet. De debiteurenportefeuille van failliet bedraagt in totaal € 38.855,92.
Daarvan is reeds € 18.447,45 door de curator geïncasseerd. Een groot
gedeelte van de debiteurenportefeuille (circa € 25k) w as door failliet reeds
ondergebracht bij een deurw aarder. De curator heeft de
incassow erkzaamheden van de deurw aarder overgenomen.

25-10-2021
4

De curator zet zijn incassow erkzaamheden voort en zal zo nodig
(rechts)maatregelen treffen jegens de niet-betalende debiteuren.
De curator heeft de incassow erkzaamheden in de afgelopen verslagperiode
voortgezet. Dat heeft geleid tot de betalingen door enkele debiteuren. Een
aantal debiteuren betw ist de openstaande facturen en/of gaat niet over tot
betaling. De onderbouw ing daarvan ontbreekt echter. De curator is
voornemens deze debiteuren in rechte te betrekken. Er resteert nog een
bedrag van in totaal € 10.697,11.

25-01-2022
5

De curator heeft bovendien een aantal debiteuren moeten afboeken vanw ege
het feit dat deze debiteuren (horecazaken) inmiddels in staat van faillissement
verkeren. De curator heeft de vorderingen bij de desbetreffende curator
ingediend, maar verw acht geen uitkering.
De curator heeft in verslagperiode 6 de incassow erkzaamheden voortgezet.
De curator heeft een van de debiteuren in een gerechtelijke procedure
betrokken. Deze debiteur is bij verstek veroordeeld tot betaling van de
openstaande posten. Die betaling heeft inmiddels plaatsgevonden.

25-07-2022
6

Er resteert nog een bedrag van in totaal € 2.407,41. Het betreft voornamelijk
'kleine' debiteurenposten. De curator zal in de volgende verslagperiode de
incasso daarvan voortzetten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal voor de verdere incasso van de debiteuren zorgdragen. De
curator zal verder onderzoek doen naar de debiteuren die niet op de
debiteurenlijst staan maar w el op de rekening van failliet hebben betaald en
zo nodig onderzoeken of er meer klanten zijn die w elisw aar niet op de
debiteurenlijst van failliet staan, maar w el debiteur van failliet blijken te zijn.

07-05-2021
2

De curator heeft de debiteuren w ederom aangeschreven en een aantal
debiteuren geïncasseerd. De curator zet de incasso van de openstaande
debiteuren voort.

25-10-2021
4

De curator is voornemens een aantal debiteuren in rechte te betrekken.

25-01-2022
5

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de incasso van de
debiteuren voortgezet. De curator heeft daarbij ook een debiteur in rechte
betrokken. Dat heeft geleid tot de volledige betaling van de openstaande
post.

25-07-2022
6

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

11-02-2021
1

De bank (ING) heeft geen vordering op gefailleerde. Er w as op datum
faillissement een positief saldo van € 38.300,24. De bank heeft voornoemd
bedrag overgemaakt op de derdengeldrekening van het kantoor van de
curator. Zodra de curator over een boedelrekening beschikt, zal dat bedrag
w orden overgemaakt op de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
Het saldo op de bankrekening van failliet is inmiddels overgemaakt op de
boedelrekening.

07-05-2021
2

5.2 Leasecontracten
Enkele w erknemers van gefailleerde maakten gebruik van bedrijfsauto's. Al
deze bedrijfsauto's w erden geleased. Die leaseovereenkomsten zijn beëindigd
en de voertuigen zijn inmiddels ingeleverd.

11-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De moedermaatschappij van gefailleerde, Visco Holding B.V., heeft een aantal
zekerheidsrechten bedongen op de voorraad, zie H 3.6.

11-02-2021
1

De zekerheidsrechten van Visco Holding B.V. zijn onderzocht en afgew ikkeld.

07-05-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Tot op heden niet van toepassing.

11-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen partijen gemeld die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud. De curator zal nog w el onderzoek doen naar het
beroep op het eigendomsvoorbehoud van Visco Holding B.V., vóór datum
faillissement (zie H 3.6).

11-02-2021
1

Er hebben zich verder geen partijen gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud van Visco Holding B.V. is
inmiddels afgew ikkeld.

07-05-2021
2

5.6 Retentierechten
Vooralsnog niet van toepassing.

11-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog niet van toepassing.

11-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-10-2021
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Alle w erkzaamheden met betrekking tot de bank en de zekerheden zijn
inmiddels afgerond.

25-10-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten lagen op datum faillissement nagenoeg stil. Van voortzetting
kon, mede vanw ege de maatregelen in verband met Covid-19, geen sprake
zijn.

11-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

25-10-2021
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

25-10-2021
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft zich een partij bij de curator gemeld met interesse in het overnemen
van het klantenbestand. De curator is in overleg met deze partij hierover en
onderzoekt de mogelijkheden daartoe.

11-02-2021
1

De interesse van deze partij in het klantenbestand heeft niet geleid tot
verdere onderhandelingen met deze partij.

07-05-2021
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

25-10-2021
4

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

25-10-2021
4

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

25-10-2021
4

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Alle w erkzaamheden met betrekking tot de doorstart van de onderneming zijn
afgerond.

25-10-2021
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal dit nog onderzoeken.

11-02-2021
1

De curator heeft vooralsnog geen reden aan te nemen dat de boekhoudplicht
is geschonden. De boekhouding zal in de komende verslagperiode aan een
quick scan onderw orpen w orden.

25-01-2022
5

De curator zal op korte termijn de boekhouding van failliet onderzoeken.

25-07-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is gedeponeerd.

11-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

11-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Uit de nu beschikbare informatie blijkt dat voldaan is aan de stortingsplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-02-2021
1

Nog in onderzoek.

Nee

25-01-2022
5

Toelichting
Hoew el het rechtmatigheidsonderzoek nog niet is afgerond, is er vooralsnog
geen aanleiding te vermoeden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. De
curator verw acht in de volgende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
af te ronden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-02-2021
1

Nog in onderzoek.

Nee
Toelichting
Van eventueel paulianeus handelen is (nog) niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-01-2022
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

11-02-2021
1

De curator doet onderzoek naar het handelen van het bestuur van failliet. De
curator heeft inmiddels meerdere (telefonische of online) besprekingen gehad
met een aantal (oud-)w erknemers. De curator ontvangt geluiden dat er sprake
zou zijn van een "sterfhuis-constructie" met als uiteindelijk doel om van de
w erknemers van failliet af te komen. De curator neemt dit als vanzelfsprekend
mee in zijn onderzoek naar de gang van zaken binnen failliet en het handelen
van het bestuur.

07-05-2021
2

De curator zal in het kader van het voorgaande ook onderzoek doen naar het
klantenbestand van failliet. Uit diverse documenten en verklaringen van (oud)w erknemers blijkt dat klanten van failliet zijn overgeheveld aan de
moedermaatschappij Visco Holding B.V. en/of een gelieerde vennootschap. De
curator doet onderzoek naar de achtergrond hiervan en zal onderzoeken of
het voorgaande op rechtmatige w ijze is geschied.
Het onderzoek van de curator richt zich met name op het klantenbestand van
failliet en het overhevelen daarvan aan de moedermaatschappij. Het is voor de
curator nog niet geheel duidelijk hoe een en ander is verlopen. Op korte
termijn zal de curator met de bestuurders van failliet in gesprek gaan over de
gang van zaken aangaande het klantenbestand. De curator zal de bestuurders
verzoeken meer toelichting te geven op de gang van zaken binnen de
onderneming van failliet, zodat de curator kan beoordelen of een en ander op
rechtmatige w ijze is geschied.

06-08-2021
3

De curator is inmiddels in gesprek gegaan met de bestuurders van failliet over
de gang van zaken aangaande het klantenbestand. De bestuurders van failliet
hebben de nodige toelichting gegeven op de gang van zaken. Vooralsnog
heeft de curator geen reden te tw ijfelen aan het handelen van de bestuurders.
Dat geldt ook voor het overhevelen van het klantenbestand. De curator heeft
ter zake vooralsnog geen reden aan te nemen dat het overhevelen van het
klantenbestand op onrechtmatige w ijze is geschied.

25-10-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal zijn onderzoek naar de gang van zaken binnen de onderneming
voortzetten. De curator zal met name aandacht besteden naar het
klantenbestand en naar de vermeende overheveling daarvan aan de
moedermaatschappij.

07-05-2021
2

Uit het eerste onderzoek van de curator zijn geen onregelmatigheden
gebleken. De curator zal nog verder onderzoek doen naar de gang van zaken
binnen de onderneming van failliet.

25-10-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

11-02-2021
1

De kosten van de curator w orden aangemerkt als boedelvordering. Die kosten
zijn nu nog niet bekend. Ook de huurvordering na datum faillissement is een
boedelschuld, evenals de vordering van het UW V ter zake het loon van de
w erknemers na datum faillissement.

€ 3,03

07-05-2021
2

Toelichting
ClaimsAgent heeft een boedelvordering ingediend van € 3,03.

€ 74.990,49

06-08-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels tw ee boedelvorderingen ingediend. De kosten van de
curator en de vordering van ClaimsAgent zijn eveneens boedelvorderingen.

€ 79.501,45

25-07-2022
6

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels een derde boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 164.842,00

11-02-2021
1

Toelichting
De fiscus heeft inmiddels 10 preferente vorderingen ingediend.

€ 191.408,00

07-05-2021
2

Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 2 heeft de fiscus 19 vorderingen ingediend voor
een totaalbedrag van € 191.408.

€ 202.778,00

06-08-2021
3

Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 3 heeft de fiscus 21 vorderingen ingediend voor
een totaalbedrag van € 202.778.

€ 202.778,00
Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 4 heeft de fiscus 20 vorderingen ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV

25-10-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

11-02-2021
1

Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.

€ 28.307,88

06-08-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft inmiddels tw ee vorderingen ingediend voor een totaalbedrag
van € 28.307,88.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

11-02-2021
1

Er zijn tot op heden nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 7.778,00
Toelichting
Een oud-w erknemer heeft een preferente vordering ingediend ter zake een
onbetaalde transitievergoeding.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

07-05-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

11-02-2021
1

Toelichting
Er hebben zich inmiddels 14 concurrente crediteuren gemeld.

15

07-05-2021
2

Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 2 hebben 15 concurrente crediteuren een
vordering ingediend voor een totaalbedrag van € 261.879,37.

16

06-08-2021
3

Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 3 hebben 16 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.

17

25-07-2022
6

Toelichting
Ten tijde van verslagperiode 6 hebben 17 concurrente crediteuren een
vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 233.972,02

11-02-2021
1

€ 261.879,37

07-05-2021
2

€ 266.027,43

06-08-2021
3

€ 267.364,46

25-07-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat valt op dit moment nog niet te zeggen.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-02-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. Er is volgens de directie
w el sprake van een 'dreigende procedure'. Het betreft een geschil met een
telefoondienstprovider. Er zou sprake zijn van onterecht betaalde facturen. De
curator doet onderzoek naar de achtergrond hiervan.

11-02-2021
1

Vooralsnog is niet gebleken dat er sprake zou zijn van een procedure.

07-05-2021
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-02-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Alle w erkzaamheden aangaande eventuele procedures zijn afgerond.

25-10-2021
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
verkoop van aanw ezige bedrijfsmiddelen en voorraad
incasso debiteuren
onderzoek doen naar rechtmatigheid (onder meer met betrekking tot de
voorraad)

verdere incasso debiteuren
rechtmatigheidsonderzoek (onder meer verloop voorraad en
klantenbestand)
overige gebruikelijke w erkzaamheden

verdere incasso debiteuren
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek (met name verloop
klantenbestand)
overige gebruikelijke w erkzaamheden

verdere incasso debiteuren;
voortzetting/afronding rechtmatigheidsonderzoek;
overige gebruikelijke w erkzaamheden.

verdere incasso debiteuren (inclusief eventueel treffen van
rechtsmaatregelen);
quick scan boekhouding ter afronding rechtmatigheidsonderzoek;
overige gebruikelijke w erkzaamheden;

afronding incasso debiteuren;
afronding rechtmatigheidsonderzoek;
overige gebruikelijke w erkzaamheden.

11-02-2021
1

07-05-2021
2

06-08-2021
3

25-10-2021
4

25-01-2022
5

25-07-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat valt op dit nog niet te zeggen.

11-02-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig

25-07-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

