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

7
31-12-2020
F.03/18/142
NL:TZ:0000055490:F001
03-07-2018

R-C
Curator

mr. BRM de Bruijn
mr W.M.J. Saes

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bakkerij Peters BV

30-07-2018
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap, opgericht op 13 januari 2014

30-07-2018
1

Activiteiten onderneming
het exploiteren van een brood- en banketbakkersbedrijf met een of meerdere
brood- en banketw inkels

30-07-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 964.104,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -66.670,00

€ 162.936,00

Toelichting financiële gegevens
Deze gegevens komen uit de concept jaarrekening 2017, ongdateerd

Gemiddeld aantal personeelsleden

30-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
31

30-07-2018
1

Toelichting
Volgens opgave betreffen het 6 fulltimers (brood- en banketbakkers) en 25
parttimers (w inkelpersoneel), inclusief de bestuurder van de vennootschap en
diens echtgenote.

Boedelsaldo
€ 0,00

30-07-2018
1

€ 74,79

01-03-2019
3

€ 990,79

02-01-2020
5

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen vanw ege een van de Belastingdienst
ontvangen tegemoetkoming op grond van de W et tegemoetkomingen
Loondomein.
€ 5.312,98

02-07-2020
6

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen w egens afdracht het overschot, groot €
1.444,78, van door de bank geïncasseerde debiteuren na verrekening met de
vordering die de bank op de vennootschap heeft. Daarna heeft de boedel de
incasso ter hand genomen van de overige debiteuren. Dat heeft geleid tot
betalingen door debiteuren ad € 2.877,41.
€ 6.591,59
Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen in verband met de incasso van nog
resterende openstaande debiteuren van de vennootschap.

Verslagperiode

31-12-2020
7

Verslagperiode
van
3-7-2018

30-07-2018
1

t/m
27-7-2018
van
1-3-2019

10-07-2019
4

t/m
10-7-2019
van
11-7-2019

02-01-2020
5

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

02-07-2020
6

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

31-12-2020
7

t/m
31-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

34 uur 18 min

3

21 uur 30 min

4

2 uur 24 min

5

3 uur 6 min

6

1 uur 54 min

7

10 uur 18 min

totaal

73 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De uren hebben voornamelijk betrekking op inventarisatie, overleg met de
bestuurders, correspondentie met de verhuurder en de belastingdienst

30-07-2018
1

De uren hebben betrekking op onderzoek naar de vraag of sprake w as van
huur dan w el van huurkoop tussen failliet en de verhuurder.

10-07-2019
4

De w erkzaamheden hebben betrekking op de afw ikkeling van de incasso van
de verpande debiteuren door de bank en het vrijgeven van de overige
debiteuren ter incasso door de curator.

02-01-2020
5

De w erkzaamheden hebben betrekking op de incasso van debiteuren van de
vennootschap.
Voorts is bezw aar gemaakt tegen een aantal ambtshalve aanslagen van de
belastingdienst. De bezw aarschriften zijn gegrond verklaard en hebben geleid
tot een kostenveroordeling ter grootte van € 65,25. Dit bedrag is door de
belastingdienst op de rekening van de vennootschap bij de Rabobank geboekt
en dient door de Rabobank aan de boedel te w orden betaald.

02-07-2020
6

De w erkzaamheden hebben betrekking op de verdere incasso van de
resterende debiteuren van de vennootschap. Daarnaast heeft veelvuldig
overleg plaatsgehad met de bestuurders van de vennootschap en hun
adviseur omtrent het treffen van een regeling in der minne in verband met
enerzijds openstaande vorderingen op een gelieerde vennootschap en
anderzijds aan het faillissement onttrokken goederen.

31-12-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in de vennootschap w orden gehouden door Holding Peters BV.
Holding Peters BV is tevens bestuurder van de vennootschap. Aandeelhouder
van de holding zijn de heer en mevrouw Peters-Hamers.

30-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

30-07-2018
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van failliet is er geen achterstand in het betalen van de
verzekeringspremies.

1.4 Huur

30-07-2018
1

1.4 Huur
Tussen failliet en de verhuurder van het bedrijfspand te Susteren en de aldaar
aanw ezige inventaris bestaat verschil van mening of sprake is van een
reguliere huurovereenkomst dan w el van een huurkoopovereenkomst. De
curator heeft dit in onderzoek. Failliet betaalde een vast bedrag van € 60.000,per jaar.
Failliet exploiteerde daarnaast nog drie verkooppunten in Stein, Sint
Odiliënberg en Nieuw stadt. Deze locaties w aren ook gehuurd, samen met de in
deze locaties aanw ezige inventaris. Enkel de inventaris te Nieuw stad w as
eigendom van failliet, zijnde gekocht uit het faillissement van de eerdere
exploitant.

30-07-2018
1

Correctie: slechts de inventaris te Stein w as eigendom van failliet en w erd
verkregen vanw ege het faillissement van de voorgaande exploitant.

09-11-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Failliet heeft de exploitatie van de bakkerij en het verkooppunt te Susteren en
het verkooppunt te Sint Odiliënberg per 1 februari 2014 overgenomen van de
vorige exploitant, tevens (huurkoop)verhuurder.
Relatief snel na de overname in 2015 w erd de doorgaande w eg voor het
verkooppunt door de gemeente opengebroken. Om het omzetverlies op te
vangen, heeft failliet ervoor gekozen om een mobiel verkooppunt te huren en
te installeren op de markt in Susteren. De omzet kon slechts gedeeltelijk
behouden blijven, w aartegenover extra kosten stonden.
Om de omzet te vergroten tegen geringe kosten,w erd een verkooppunt in
Nieuw stadt overgenomen. Dit verkooppunt liep goed.
Een tw eede verkooppunt w erd in Stein overgenomen. Vanw ege de slechte
locatie liep de verkooppunt slecht.
Ondanks gestegen omzetten, bleven de resultaten onder druk staan. Om die
reden heeft de aandeelhoudster van failliet besloten over te gaan tot het doen
aanvragen van het Eigen faillissement.

30-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
31

30-07-2018
1

Toelichting
Van de 31 aanw ezige personeelsleden zijn 6 fultimers (brood- en
banketbakkers) en 25 parttimers (w inkelpersoneel). Tot het
personeelsbestand behoren ook de heer en mevrouw Peters.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
31

30-07-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-7-2018

31

geen

totaal

31

2.4 Werkzaamheden personeel
Failliet heeft de eigen aangifte faillissement op 21 juni 2018 ingediend.
Tegelijkertijd heeft failliet de w inkels en de bakkerij gesloten. Tegen de
verw achting in, heeft de behandeling van het faillissementsverzoek pas
plaatsgehad op 3 juli 2018. In de tussentijd heeft het personeel geen
w erkzaamheden meer verricht.

30-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Tussen gefailleerde en de oorspronkelijke eigenaar bestaat verschil van
mening of een overeenkomst van huur dan w el van huurkoop is gesloten. In
geval sprake zou zijn van een overeenkomst van huurkoop, kan dat tot gevolg
hebben dat de boedel nog een aanspraak heft op de - alsdan - huurverkoper.
De curator heeft dit in onderzoek.

30-07-2018
1

Op basis van het door de curator ingestelde onderzoek is deze van oordeel
dat op basis van aan de curator ter hand gestelde schriftelijke bescheiden, met
onvoldoende kans op succes gesteld kan w orden dat sprake is van huurkoop.

10-07-2019
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Nader onderzoek omtrent de juridische positive van failliet jegens de voormalig
eigenaar.

30-07-2018
1

De curator heeft het onderzoek afgesloten.

10-07-2019
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris verkooppunt te Stein

€ 14,34

totaal

€ 14,34

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Ook hier geldt dat in de relatie tussen failliet en de oorspronkelijke eigenaar
sprake kan zijn van huurverkoop. In dat geval zou de boedel nog een
aanspraak kunnen hebben op de voormalig eigenaar. De curator heeft dit in
onderzoek.
Failliet heeft verder de inventaris van het voormalige verkooppunt in Stein in
eigendom, gekocht uit het eerdere faillissement van bakkerij Stevens. De
curator zal tot verkoop overgaan. De opbrengst is nog onbekend.

30-07-2018
1

De inventaris van het voormalige verkooppunt in Stein is inmiddels verkocht.
De netto-opbrengst is nog onduidelijk, maar betreft slechts een gering bedrag.

09-11-2018
2

Na aftrek van kosten bedraagt de opbrengst € 14,34.

01-03-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja. voor w at betreft de eigendommen in het verkooppunt te Stein.
De fiscus stelt zich daarnaast jegens de oorspronkelijke eigenaar op het
standpunt dat sprake is van huurverkoop en heeft in dat kader beslag gelegd
op de inventaris. De eigenaar stelt zich op het standpunt dat sprake is van
(slechts) verhuur-huur. De uitkomst van de mogelijke discussie tussen de
eigenaar en de fiscus is de curator niet bekend.

30-07-2018
1

Vanw ege de verkoop van de inventaris is deze kw estie afgerond.

10-07-2019
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop van het actief in het verkooppunt te Stein.

30-07-2018
1

Deze w erkzaamheden zijn afgerond.

01-03-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen althans nagenoeg geen voorraden meer aangetroffen,
behoudens enkele aangebroken partijen van geen w aarde.
Daarnaast w as ten tijde van het faillissement nog sprake van uit te factureren
leveranties. Daarmee is in samenspraak met de bestuurders van failliet een
aanvang gemaakt. De opbrengst hiervan is nog onbekend.

30-07-2018
1

Naar mededeling van failliet is het onderhanden w erk uitgefactureerd.
Overigens zijn alle debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. Van
boedeldebiteuren is geen sprake. Failliet heeft lijsten van debiteuren deels aan
de curator verstrekt, die op zjin beurt deze lijsten heeft doorgeleid aan de
Rabobank en deels ook aan de Rabobank zelf. Voorzover de curator bekend is,
heeft de Rabobank de incasso van de debiteuren zelf ter hand genomen,
althans daarover zijn met de curator geen afspraken gemaakt.

10-07-2019
4

Afgew erkt. De Rabobank heeft het overschot aan geincasseerde debiteuren
aan de boedel afgedragen. De boedel heeft de incasso van de overige
debiteuren ter hand genomen. Een gedeelte van de debiteuren heeft
vervolgens op de boedelrekening betaald.

02-07-2020
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verder uitfacturen van de uitgeleverde goederen.

30-07-2018
1

Afgew erkt. Zie de opmerking onder punt 3.6.

02-07-2020
6

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Tegemoetkoming W et tegemoetkoming
loondomein

€ 916,00

totaal

€ 916,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn vooralsnog geen andere activa bekend.

30-07-2018
1

De belastingdienst heeft op de boedelrekening een bedrag van Euro 916,-betaald als tegemoetkoming W et tegemoetkoming loondomein.

02-01-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen

30-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Naar schatting is sprake van nog circa €
35.000,-- aan debiteuren.

€ 35.000,00

€ 4.322,19

totaal

€ 35.000,00

€ 4.322,19

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurders van failliet zijn doende om de administratie van failliet, die w as
bijgew erkt tot en met het 1ste kw artaal 2018, bij te w erken tot datum
faillissement. Volgens de inschatting van de bestuurders is sprake van circa €
35.000,-- aan debiteuren.

30-07-2018
1

Door failliet zijn facturen aan de afnemers aangeleverd tot een totaal bedrag
van Euro 3.930,21, die nog onbetaald zouden zijn. Daarnaast is sprake zijn
van een vordering op een gelieerde vennootschap, w aarvan de omvang,
ondanks verzoek van de curator, nog niet bekend is.

09-11-2018
2

Uit van de Rabobank ontvangen gegevens blijkt dat sprake is van meer
debiteuren dan enkel het bedrag van € 3.930,21. Volgens het laatste overzicht
bedragen de debiteuren € 30.288,34, doch exclusief de vordering op een
gelieerde vennootschap.
De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. Voorzover de curator bekend
heeft de Rabobank de incasso van deze debiteuren zelf ter hand genomen
althans zijn daarover met de curator geen afspraken gemaakt. Gelet op de
relatief geringe vordering van de bank, w aarvoor het zekerheidsrecht dient, is
de bank om opgave van de actuele status van de vordering en de incasso van
debiteuren gevraagd.

10-07-2019
4

De volledige vordering van de Rabobank is geïnd middels de incasso door de
Rabobank van de aan de Rabobank verpande debiteuren. De Rabobank heeft
de resterende debiteuren vrijgegeven aan de boedel. Volgens de door de
Rabobank verstrekte gegevens bedragen de resterende debiteuren,
w aaronder een aan de verhuurder van failliet gelieerde vennootschap, €
30.960,56. Op de van de Rabobank ontvangen lijsten zijn drie debiteuren niet
vermeld tot een bedrag van € 22.390,17 inclusief een vordering op een aan
failliet zelf gelieerde vennootschap.
De curator gaat thans de incasso van de resterende debiteuren ter hand
nemen.

02-01-2020
5

De Rabobank heeft € 1.444,78 terzake overschot na verrekening van de
geïnde debiteuren met de vordering van de bank aan de boedel afgedragen.
Nadat de boedel de incasso ter hand heeft genomen, is w egens debiteuren
nog € 2.877,41 betaald.
Tot de overige debiteuren behoren ondermeer een aan de vennootschap
gelieerde dochtervennootschap die haar activiteiten inmiddels heeft gestaakt
alsmede een derde.

02-07-2020
6

Na het schrijven van het vorige verslag is nog een bedrag van 1.278,61 aan
debiteuren ontvangen.
Met betrekking tot - ondermeer - de vordering van failliet op een - niet meer
actieve - aan failliet gelieerde vennootschap is in deze boedelperiode met de
bestuurders van failliet een regeling in der minne getroffen. In het kader van
deze regeling in der minne betalen de bestuurders aan de boedel een totaal
bedrag van € 15.500,-- tegen algehele en finale kw ijting. Ten tijde van het
schrijven van dit verslag heeft betaling van dit bedrag van € 15.500,-- nog
niet plaatsgevonden.

31-12-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader inventariseren en incasseren van de debiteuren

30-07-2018
1

De curator zal de bestuurder nogmaals om informatie vragen.

09-11-2018
2

Voorzover de curator bekend, is het onderhanden w erk van failiet, alles
daterende van voor datum faillissement, uitgefactureerd, behoudens die van
de gelieerde vennootschap en zijn de gegevens aan de Rabobank verstrekt.
De debiteuren zijn aan de Rabobank verpand.

10-07-2019
4

Na volledige vrijgave door de Rabobank van de verpande debiteuren gaat de
curator tot incasso van deze debiteuren over.

02-01-2020
5

Incasseren van de overige debiteuren, zoals vermeld onder punt 4.1

02-07-2020
6

Ondanks diverse aanmaningen blijft een resterende bedrag van € 308,-onbetaald. Uit doelmatigheidsoverw egingen gaat de boedel niet tot verdere
incasso over. De w erkzaamheden zijn hiermee afgerond.

31-12-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 2.694,24

30-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Het betreft een vordering uit hoofde van een verstrekt rekening courant
krediet.
€ 0,00

02-07-2020
6

Toelichting vordering van bank(en)
Na verrekening met de ontvangst van debiteuren bedraagt de vordering van
de bank nihil.

5.2 Leasecontracten
Voorzover de curator bekend, is niet sprake van leasecontracten.

30-07-2018
1

Afgew erkt.

02-07-2020
6

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Als zekerheden voor de bank zijn gesteld verpanding van debiteuren,
inventaris en voorraden, alsmede tw ee borgstellingen van elk € 50.000,-- van
de beide bestuurders.

30-07-2018
1

Gelet op de relatief geringe vordering van de bank, afgezet tegenover de
hoogte van de verpande debiteuren, is de bank om actuele informative
gevraagd over de status van de incasso van de debiteuren en de hoogte van
de restant vordering.

10-07-2019
4

Afgew erkt.

02-07-2020
6

5.4 Separatistenpositie
Ja.

30-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

30-07-2018
1

Neen.

01-03-2019
3

5.6 Retentierechten
Neen.

30-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Neen.

30-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
W aarschijnlijk niet, gelet op de relatief geringe vordering van de Rabobank en
omdat de Rabobank heeft aangegeven dat de curator gedurende de eerste
veertien dagen na ontvangst van de gegevens van de debiteuren, de curator
niet bevoegd is tot incasso. De verw achting bestaat dat de vordering van de
bank zelf volloopt.

Toelichting
De bank is verzocht haar positie te actualiseren

Toelichting
Afgew erkt.

30-07-2018
1

10-07-2019
4

02-07-2020
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog geen.

30-07-2018
1

Monitoren van de incasso van de bank, afgezet tegenover de vordering van de
bank.

10-07-2019
4

De volledige vordering van de bank is voldaan, w aarna de bank de aan haar
verpande debiteuren heeft vrijgegeven.

02-01-2020
5

Afgew erkt.

02-07-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Neen.

30-07-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

30-07-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ja, er is sprake van boekhoudplicht.

30-07-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is tijdig gedeponeerd.

30-07-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ja, is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

30-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet nog een onderzoek instellen naar eventueel onbehoorlijk
bestuur.
Ja

30-07-2018
1

31-12-2020
7

Toelichting
Op basis van het ingestelde onderzoek is de curator van oordeel dat sprake
is van onbehoorlijk bestuur.
In combinatie met het onder punt 7.6 vermelde paulianeuze handelen en de
openstaande vordering op een inmiddels niet meer actieve gelieerde
vennootschap van failliet, is overleg gevoerd met de bestuurders van failliet.
Dat overleg heeft geleid tot een regeling in der minne. In het kader van deze
regeling in der minne betalen de bestuurders aan de boedel een totaal
bedrag van € 15.500,-- tegen algehele en finale kw ijting. Betaling van het
overeengekomen bedrag van € 15.500,-- heeft ten tijde van het schrijven
van dit verslag nog niet plaatsgehad.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

30-07-2018
1

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat een aan failliet in eigendom toebehorende
machine enkele maanden voor het faillissement is verkocht aan een - gelieerde
- crediteur met verrekening van de opbrengst. De curator heeft zich op het
standpunt gesteld dat sprake is van paulianeus handelen.
Ja

02-07-2020
6

Toelichting
De curator heeft overleg gevoerd met de adviseur van de beide bestuurders.
Afgesproken is dat overleg w ordt ingepland om te trachten te komen tot een
regeling in der minne.
Ja
Toelichting
Tussen de boedel en de bestuurders van failliet is een regeling in der minne
bereikt. In het kader van deze regeling in der minne betalen de bestuurders
aan de boedel een totaal bedrag van € 15.500,-- tegen algehele en finale
kw ijting. Betaling van het overeengekomen bedrag van € 15.500,-- heeft ten
tijde van het schrijven van dit verslag nog niet plaatsgehad.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-12-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator dient dit aspect nog verder te onderzoeken.

30-07-2018
1

Failliet heeft aangegeven een voorstel te doen ter afw ikkeling van deze
kw estie. De curator is w achtende op dit voorstel

09-11-2018
2

Tot op heden w erd niet van de bestuurder van failliet vernomen.

01-03-2019
3

Deze situatie is ongew ijzigd

10-07-2019
4

De situatie is ongew ijzigd.

02-07-2020
6

Afgerond. De w erkzaamheden zijn beëindigd.

31-12-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek.

30-07-2018
1

De curator zet het onderzoek voort aan de hand van de ontvangen gegevens
van failliet.

09-11-2018
2

Nadat de bank de resterende debiteuren heeft vrijgegeven, heeft de curator ondermeer - een aan de vennootschap gelieerde onderneming gesommeerd
het verschuldigde bedrag van € 19.838,54 te voldoen. Aan die sommatie is
geen gevolg gegeven. De curator heeft geconstateerd dat deze vennootschap
haar onderneming heeft gestaakt. De curator is van oordeel dat sprake is van
onrechtmatig handelen en overw eegt de bestuurders in prive aansprakelijk te
stellen. De curator heeft overleg gevoerd met de adviseur van de beide
bestuurders. Afgesproken is dat overleg w ordt ingepland om te trachten te
komen tot een regeling in der minne.

02-07-2020
6

De w erkzaamheden zijn afgerond. Tussen de bestuurders van failliet en de
boedel is een regeling in der minne bereikt. Verw ezen w ordt naar hetgeen is
vermeld onder de punten 7.5 en 7.6 van dit verslag.

31-12-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 3.958,80
Toelichting
Dit betreft een huurvordering gedurende de opzegtermijn van een van de
verkooppunten. Van de overige verkooppunten zijn geen vorderingen

30-07-2018
1

ingediend.
€ 6.901,98

09-11-2018
2

Toelichting
Dit betreft de huurvorderingen gedurende de opzegtermijn van de verhuurders
van de verkooppunten in Stein en Sint-Odiliënberg.
€ 64.776,36

02-01-2020
5

Toelichting
De curator heeft de vordering van het UW V over de boedelperiode ontvangen
tot een totaal bedrag van € 57.874,38.
€ 74.656,27

31-12-2020
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Toelichting
De curator heeft een aangepaste vordering van het UW V ontvangen over de
boedelperiode tot een totaal bedrag van € 67.754,29.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 208.718,33

30-07-2018
1

Toelichting
Dit betreft veelal niet afgedragen loonheffing.
€ 211.028,24

09-11-2018
2

Toelichting
De vordering van de fiscus bedraagt thans € 211.028,24.
De belastingdienst heeft (bodem)beslag gelegd op de inventaris van failliet
althans op de inventaris die bij failliet in gebruik w as maar w aarvan een derde
stelt eigenaar te zijn. Deze derde heeft een bezw aarschrift tegen de in
beslagname ingediend, w aarop nog niet is beslist.
€ 232.555,90

01-03-2019
3

€ 200.878,24

10-07-2019
4

Toelichting
Het verzet van de eigenaar/verhuurder tegen het door de belastingdienst
gelegde (bodem)beslag is gegrond verklaard.
€ 194.266,24

02-01-2020
5

€ 199.347,00

31-12-2020
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De vordering van het UW V is ten tijde van het schrijven van dit verslag nog
niet bekend.

Toelichting
Het UW V diende nog geen vorderingen in tot op heden.
€ 53.454,66

30-07-2018
1

09-11-2018
2

02-01-2020
5

Toelichting
Het UW V heeft haar vorderingen ingediend.
€ 63.720,70

31-12-2020
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Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering vermeerderd tot € 63.720,70.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen.
€ 32.042,66

30-07-2018
1

09-11-2018
2

Toelichting
Dit bedrag ziet op vorderingen van het bedrijfstakpensioenfonds en geringe
vorderingen van een aantal voormalige w erknemers.
€ 36.690,42

02-01-2020
5

Toelichting
De vorderingen van het bedrijfstakpensioenfonds is enigszins verhoogd.
€ 32.042,66
Toelichting
Het eerdere verslag w ordt hiermee gecorrigeerd. De vordering van het
bedrijfstakpensioenfonds bedraagt € 29.305,33.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

31-12-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

30-07-2018
1

17

09-11-2018
2

20

01-03-2019
3

28

10-07-2019
4

22

31-12-2020
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Toelichting
Dit betreft het aantal daadw erkelijke concurrente crediteuren. Een aantal
crediteuren heeft meerdere vorderingen ingediend die afzonderlijk zijn
geregistreerd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 11.861,83

30-07-2018
1

€ 64.037,94

09-11-2018
2

€ 142.529,66

01-03-2019
3

€ 161.620,76

10-07-2019
4

€ 180.212,76

02-01-2020
5

€ 180.212,76

31-12-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens gebrek aan baten.

30-07-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verder inventariseren van de crediteuren.

30-07-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

30-07-2018
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

30-07-2018
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

30-07-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

30-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verder onderzoek naar paulianeus handelen en onrechtmatigheden; verkoop
van het aanw ezige actief, incasseren van debiteuren, overige
w erkzaamheden.

30-07-2018
1

Controle op het naleven van de getroffen regeling in der minne met de
bestuurders. Daarna kan dit faillissement w orden afgew ikkeld.

31-12-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de
huur(verkoop)overeenkomst, paulianeus handelen en onrechtmatigheden,
naar verw achting één jaar.

30-07-2018
1

Afhankelijk van de uitkomst van het overleg met de bestuurders inzake
paulianeus handelen en onrechtmatigheden, variërend van een half jaar tot
meer dan een jaar.

02-07-2020
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Afw ikkeling kan naar verw achting binnen enkele maanden plaatsvinden.

31-12-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
31-3-2021

31-12-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie hierboven.

Bijlagen
Bijlagen

30-07-2018
1

