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

R-C
Curator

10
20-06-2022
F.03/11/199
NL:TZ:0000014337:F001
06-09-2011

mr. P. Hoekstra
mr A.J. van Bergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Steevens Retail BV
Nijverheidsw eg 7
6171 AZ Stein

28-06-2018
2

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 303.047,96

28-06-2018
2

€ 340.392,72

11-02-2019
3

Toelichting
Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1.

€ 334.449,47

24-07-2019
4

Toelichting
8e verslag
Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1.
Het saldo van de boedelrekening is gew ijzigd ten gevolge van de tussentijdse
(voorschot)declaratie van de curator.

€ 334.429,67

30-01-2020
5

Toelichting
9e verslag
Het saldo van de boedelrekening is hoofdzakelijk gew ijzigd ten gevolge van
rente en bankkosten. Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie
bijlage 1.

Toelichting

30-07-2020
6

€ 334.446,29
10e verslag
Het saldo heeft zich gew ijzigd in verband met rente en bankkosten. Voor de
recapitulatie van de faillissementsrekening zij verw ezen naar bijlage 1.

€ 334.418,11

29-01-2021
7

Toelichting
Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1.
Het saldo heeft zich gew ijzigd in verband met rente en bankkosten. Rente €
45,-. Bankkosten € 16,82. Dit faillissement is verw ant aan het faillissement van
Bakkerij Chris Steevens BV. Er geldt een gezamenlijke boedelrekening.

€ 334.434,70

19-07-2021
8

Toelichting
12e verslag
Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1. Dit
faillissement is verw ant aan het faillissement van Bakkerij Chris Steevens BV.
Het verschil in saldo ten opzichte van het vorige verslag heeft te maken met
bijschrijving van rente. Er geldt een gezamenlijke boedelrekening.

€ 333.794,52

13-01-2022
9

Toelichting
13e verslag
Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1. Dit
faillissement is verw ant aan het faillissement van Bakkerij Chris Steevens BV.
Er geldt een gezamenlijke boedelrekening.

€ 333.506,28
Toelichting

20-06-2022
10

14e verslag
Voor de recapitulatie van de faillissementsrekening zie bijlage 1. Dit
faillissement is verw ant aan het faillissement van Bakkerij Chris Steevens BV.
Er geldt een gezamenlijke boedelrekening.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-9-2017

28-06-2018
2

t/m
22-6-2018
van
23-6-2018

11-02-2019
3

t/m
6-2-2019
van
7-2-2019

24-07-2019
4

t/m
19-6-2019
van
23-7-2019

30-01-2020
5

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

30-07-2020
6

t/m
30-7-2020
van
31-7-2020

29-01-2021
7

t/m
29-1-2021
van
1-2-2021

19-07-2021
8

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

13-01-2022
9

t/m
11-1-2022
van
12-1-2022
t/m
13-6-2022

Bestede uren

20-06-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

1 uur 0 min

3

0 uur 22 min

4

2 uur 0 min

5

0 uur 12 min

6

1 uur 48 min

7

0 uur 24 min

8

1 uur 42 min

9

0 uur 48 min

10

0 uur 24 min

totaal

8 uur 40 min

Toelichting bestede uren
12e verslag
Indien in het hierna volgende geen w ijzigingen zijn opgenomen betekent dit
dat er ten opzichte van het vorige verslag geen w ijziging heeft
plaatsgevonden. De w erkzaamheden w aren zeer beperkt w aarvoor verw ezen
zij naar het gestelde bij punt 10.

19-07-2021
8

13e verslag
Indien in het hierna volgende geen w ijzigingen zijn opgenomen betekent dit
dat er ten opzichte van het vorige verslag geen w ijziging heeft
plaatsgevonden. De w erkzaamheden w aren zeer beperkt w aarvoor verw ezen
zij naar het gestelde bij punt 10.

13-01-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
7e verslag
Correspondentie met UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

11-02-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
7e verslag
Met de fiscus heeft overleg plaatsgevonden over de BTW -restitutie over de
boedelperiode. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een BTW -restitutie van €
37.366,-.

11-02-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
7e verslag
Overleg met fiscus.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-02-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-07-2019
4

8e verslag
Op dit moment bestaan de boedelvorderingen uit het salaris van de curator.

Toelichting

30-01-2020
5

9e verslag
Op dit moment bestaan de boedelvorderingen uit het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

24-07-2019
4

8e verslag
Voor een overzicht van de door de fiscus ingediende vordering w ordt verw ezen
naar bijlage 2.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-07-2019
4

8e verslag
Voor een overzicht van de door het UW V ingediende vordering w ordt verw ezen
naar bijlage 3.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

24-07-2019
4

8e verslag
Er zijn geen overige preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
9e verslag
Zie 8.8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

30-01-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
8e verslag
Nader overleg en afw ikkeling.

24-07-2019
4

9e verslag
Onderzoek gepaste w ijze van afw ikkeling.

30-01-2020
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
6e verslag
Door de curator zijn, zoals in het vorige verslag is aangegeven, vorderingen
ingediend bij de curator van de heer Steevens. Met die curator heeft overleg
plaatsgevonden en die curator is doende vermogensbestanddelen te
achterhalen.

28-06-2018
2

7e verslag
De curator van de heer Steevens in privé heeft laten w eten dat hij
vermogensbestanddelen te gelde heeft gemaakt. Of het tot een uitkering zal
komen, zal moeten w orden afgew acht.

11-02-2019
3

8e verslag
Er zijn vorderingen ingediend in het faillissement van de heer Steevens jr. in
privé. Afgew acht moet w orden of hier enige uitkering uit voortkomt, w aarna
duidelijkheid zal bestaan over een mogelijke w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.

24-07-2019
4

10e verslag
Met de curator van de heer Steevens jr. heeft overleg plaatsgevonden.
Inmiddels is het stuk grond dat zich in de beperkte gemeenschap bevond
verkocht. De curator is doende de verkoop van een appartement te realiseren
w elk appartement zich eveneens in beperkte gemeenschap bevindt. De
afw ikkeling van die beperkte gemeenschap loopt stroef. De curator heeft

30-07-2020
6

verder laten w eten dat Steevens jr. w erkt, maar een zeer laag inkomen heeft.
Naar andere vermogensbestanddelen van de heer Steevens jr. w ordt nog
verder onderzoek verricht door de curator.
Met de curator van de heer Steevens jr. is contact gew eest. De afw ikkeling van
de verkoop van het appartement is nog niet geregeld. Het appartement is voor
de helft eigendom van een derde persoon die niet meew erkt. In de
arbeidssituatie is ook geen verandering gekomen en de heer Steevens w erkt
derhalve nog steeds voor een nettoloon beneden beslaggrens.

29-01-2021
7

12e verslag
Met de curator van de heer Steevens jr. is contact gew eest. Het appartement
dat gemeenschappelijk eigendom is van de heer Steevens jr. en zijn (ex)
echtgenote moet nog steeds verkocht w orden. Van de curator van de heer
Steevens jr. heeft de curator begrepen dat de (ex) echtgenote vooralsnog niet
meew erkt aan de verkoop van het appartement. Thans zou door de RechterCommissaris toestemming verleend zijn om dienaangaande tot dagvaarding
over te gaan. Ook zal er contact gelegd w orden met de Belgische notaris
belast met de executie, om te bezien of via die w eg verkoop van het pand op
snelle w ijze kan geschieden.

19-07-2021
8

Desgevraagd is aangegeven dat er geen hypotheek op het pand rust. Er zijn in
feite ook geen boedelschulden behalve die van de curator. Momenteel is er
nog € 15.000,- op de boedelrekening. De fiscus heeft een vordering van €
3.900,-. Dan is er nog een vordering van de bank, maar de bank heeft in deze
geen separatistenpositie en is derhalve een concurrente crediteur.
13e verslag
W ederom is overleg gew eest met de curator van de heer Steevens jr.
Ondanks verzoek daartoe w eigert de ex echtgenote van de heer Steevens jr.
mee te w erken aan de verkoop van het appartement. De curator heeft laten
w eten dat er over die verkoop een schriftelijke afspraak gemaakt is maar dat
de ex echtgenote die afspraak w eigert na te komen. Inmiddels heeft de
curator ook een Belgische advocaat ingeschakeld om de vereffening in gang te
zetten. Een en ander dient te geschieden naar Belgisch recht aangezien het
appartement in België ligt en de ex echtgenote ook in België w oonachtig is.
Ook is er contact gezocht met de notaris. In het kader van de verdeling van de
boedel heeft de rechtbank in België een Belgische notaris aangesteld om de
vereffening van de onverdeelde boedel te realiseren. De curator heeft de
notaris laten w eten dat er ten aanzien van het appartement afspraken
gemaakt zijn en de notaris verzocht om bij de verdeling die afspraken over het
te verkopen appartement mee te nemen. De curator heeft mij laten w eten dat
er nog geen reactie ontvangen is van de notaris.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

13-01-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
8e verslag
PM

24-07-2019
4

9e verslag
Vooralsnog is niet gebleken dat er enige vordering kan komen uit de
afw ikkeling van het faillissement van de heer Steevens junior in privé. Nader
onderzoek zal w orden verricht naar de gepaste w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement

30-01-2020
5

10e verslag
Over de afw ikkeling kan nog geen mededeling gedaan w orden aangezien deze
afhankelijk is van hetgeen in het privé faillissement van Steevens jr.
plaatsvindt.

30-07-2020
6

Er kan nog geen prognose gegeven w orden met betrekking tot het tijdstip van
afw ikkeling van dit faillissement. Een en ander hangt af van het privé
faillissement van Steevens jr.

29-01-2021
7

12e verslag
Ten aanzien van de termijn van afw ikkeling kan er geen mededeling gedaan
w orden aangezien onduidelijk is w anneer het appartement verkocht w ordt en
de opbrengst verdeeld gaat w orden.

19-07-2021
8

13e verslag
Dit zal afhangen van het tijdstip w aarop het appartement verkocht is en hoe
de opbrengst verdeeld gaat w orden.

13-01-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
13-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

20-06-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
8e verslag
Alle w erkzaamheden samenhangende met het voorgaande.

24-07-2019
4

9e verslag
Alle w erkzaamheden samenhangende met het voorgaande.

30-01-2020
5

10e verslag
De w erkzaamheden w aren beperkt. Deze hadden betrekking op bovenstaande
punten.

30-07-2020
6

12e verslag
W erkzaamheden w aren zeer beperkt en hadden met name van doen met de
hierboven aangehaalde zaken.

19-07-2021
8

13e verslag
De w erkzaamheden w aren zeer beperkt en hadden met name van doen met
de hierboven aangehaalde zaken.

13-01-2022
9

14e verslag
De w erkzaamheden w aren zeer beperkt en hadden betrekking op
correspondentie met het UW V inzake de vordering van het UW V.

20-06-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

