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

8
05-01-2022
F.03/18/295
NL:TZ:0000085605:F001
11-12-2018

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr H.M.L. Dings

Algemene gegevens
Naam onderneming
W oodapple Projecten BV mede h.o.d.n. Nic Pas

14-01-2019
1

Gegevens onderneming
John F. Kennedylaan 18A
5981 XC Panningen

14-01-2019
1

Activiteiten onderneming
Elektrotechnische bouw installatie; Uitleenbureaus

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 26.385,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 7.260,00

€ 378,00

2017

€ 438,00

2016

€ 358,00

Toelichting financiële gegevens

14-01-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1: de ontbrekende gegevens dienen nog aangeleverd te w orden.

14-01-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

03-04-2019
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

14-01-2019
1

Boedelsaldo
€ 48,00

14-01-2019
1

€ 42.670,40

03-04-2019
2

€ 42.673,62

02-07-2019
3

€ 31.307,04

06-01-2020
4

€ 23.643,41

06-07-2020
5

€ 18.269,41

06-01-2021
6

€ 16.158,39

05-07-2021
7

€ 15.180,06

05-01-2022
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
11-12-2018

14-01-2019
1

t/m
11-1-2019
van
12-1-2019

03-04-2019
2

t/m
31-3-2019
van
1-4-2019

02-07-2019
3

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

06-01-2020
4

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

06-07-2020
5

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

06-01-2021
6

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

05-07-2021
7

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021
t/m
31-12-2021

Bestede uren

05-01-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

20 uur 18 min

2

19 uur 48 min

3

6 uur 24 min

4

23 uur 18 min

5

13 uur 54 min

6

6 uur 18 min

7

3 uur 54 min

8

5 uur 6 min

totaal

99 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder en enig aandeelhouder is W oodapple Holding BV, die op
haar buurt w eer bestuurd w ordt door W oodapple BV. Middellijk bestuurder is
de heer M.W .M. Houtappels.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: de curator is nog doende te onderzoeken w elke verzekeringen er
lopen en w elke daarvan beëindigd moeten w orden.

14-01-2019
1

Verslag 2: inmiddels zijn de verzekeringen door de curator beëindigd. De
curator is nog in afw achting van één royementspolis.

03-04-2019
2

Verslag 3: inmiddels w erden alle royementspolissen ontvangen. Dit punt kan
als afgehandeld w orden beschouw d.

02-07-2019
3

1.4 Huur

1.4 Huur
Verslag 1: de bedrijfslocatie w erd ondergehuurd van W oodapple Holding BV.
Een huurovereenkomst ontbreekt vooralsnog, maar nadat daarvoor
toestemming van de rechter-commissaris w erd ontvangen is toch overgegaan
tot het opzeggen van de huurovereenkomst, voor zover daarvan sprake zou
zijn. Opzegging is geschied met inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn
conform Fw .

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: de heer Houtappels verklaart hierover het volgende.
De vennootschap heeft een groot project lopen w aarin discussie is gerezen
over de kw aliteit van het geleverde w erk. De opdrachtgever betaalt niet en
beroep zich op een opschortingsrecht. Hierdoor is de vennootschap in
liquiditeitsproblemen geraakt en bleek een faillissement niet te voorkomen.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

14-01-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

14-01-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-12-2018

15

Ontslagbrieven per post verstuurd.

totaal

15

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: bespreking de heer Houtappels en mr. Nieste; telefonisch contact en
correspondentie de heer Houtappels en UW V; telefonisch contact mevrouw
Houtappels; opstellen personeelslijst; opstellen ontslagbrieven;
correspondentie rechter-commissaris inz. verzoek toestemming ontslag
personeel.

14-01-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie UW V; correspondentie de
heer Houtappels.

03-04-2019
2

Verslag 3: afgehandeld.

02-07-2019
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: er is geen sprake van onroerend goed op naam van failliet. Dit punt
kan als afgehandeld w orden beschouw d.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

14-01-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: er is voor zover nu bekend geen sprake van bedrijfsmiddelen van
failliet. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

14-01-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: er is geen sprake van bodemvoorrecht.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

OHW

€ 12.100,00

€ 0,00

totaal

€ 12.100,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: het onderhanden w erk w erd nadat daarvoor toestemming van de
rechter-commissaris w erd ontvangen verkocht voor aan W oodapple BV. De
curator is nog in afw achting van de overeengekomen koopsom w aarvoor ook
een overeenkomst w erd getekend. Zodra de koopsom w ordt ontvangen zal in
het verslag w orden vermeld om w elk bedrag het gaat.

14-01-2019
1

Verslag 2: inmiddels is de koopsom van de verkoop van het onderhanden w erk
ontvangen. Het onderhanden w erk w erd verkocht voor €12.100,00 inclusief
BTW .

03-04-2019
2

Verslag 3: afgehandeld.

02-07-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste; telefonisch
contact en correspondentie de heer Houtappels en de heer Pennings;
correspondentie de heer W arlich; correspondentie rechter-commissaris inz.
verzoek toestemming verkoop; opstellen factuur; opstellen overeenkomst;
bestudering stukken; bespreking mr. Scheers.

14-01-2019
1

Verslag 2: controle ontvangst betaling.

03-04-2019
2

Verslag 3: afgehandeld.

02-07-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 48,00

€ 0,00

€ 762,00

€ 0,00

Inhuur personeel

€ 27.895,82

€ 0,00

totaal

€ 28.705,82

€ 0,00

Kasgeld
Belastingteruggave W tl

Toelichting andere activa
Verslag 1: er is met W oodapple BV overeenstemming bereikt over het inhuren
van personeel van failliet door W oodapple BV onder meer om de
w erkzaamheden ter zake van het OHW voort te zetten. Daarvoor is ook een
overeenkomst opgesteld nadat daarvoor toestemming van de rechtercommissaris w erd ontvangen. De boedel zal per w erknemer per dag een
bedrag ontvangen. Zodra alle bedragen zijn ontvangen zal de opbrengst
hiervan in het verslag w orden vermeld.

14-01-2019
1

Verslag 2: inmiddels zijn alle facturen met betrekking tot de inhuur van het
personeel door W oordapple BV voldaan. De totale opbrengst voor de boedel
bedraagt € 27.895,82 inclusief BTW .

03-04-2019
2

Verslag 3: afgehandeld.

02-07-2019
3

Verslag 4: aan failliet komt een belastingteruggave toe die betrekking heeft op
lage-inkomensvoordeel op basis van de W et tegemoetkomingen loondomein.
Het betreft een bedrag van € 762,00. Dit bedrag is inmiddels door de
belastingdienst overgemaakt op de faillissementsrekening. Dit punt kan
daarom als afgehandeld w orden beschouw d.

06-01-2020
4

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste; telefonisch
contact en correspondentie de heer Houtappels en de heer Pennings;
correspondentie de heer W arlich; correspondentie rechter-commissaris inz.
verzoek toestemming inhuur; opstellen facturen; opstellen overeenkomst;
bespreking mr. Scheers.

14-01-2019
1

Verslag 2: correspondentie de heer Houtappels; opstellen facturen; controle
ontvangst betalingen.

03-04-2019
2

Verslag 3: afgehandeld.

02-07-2019
3

Verslag 4: correspondentie belastingdienst; controle ontvangst betaling.

06-01-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 228.804,97

€ 1.701,00

€ 0,00

totaal

€ 228.804,97

€ 1.701,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Verslag 1: debiteurenportefeuille conform opgave failliet. De debiteuren zijn
naar alle w aarschijnlijkheid verpand aan de bank, zodat de curator met de
bank in overleg zal treden over hoe te handelen met de debiteuren.

14-01-2019
1

Verslag 2: in overleg met de bank is besloten dat de boedel de
debiteurenincasso ter hand zal nemen tegen een vergoeding van 10% van de
ontvangen betalingen. De debiteurenportefeuille bestaat uit drie debiteuren.
Met tw ee van de drie debiteuren, die gezamenlijk goed zijn voor een bedrag
van € 227.103,67, bestaat discussie. De derde debiteur is inmiddels tot
betaling overgegaan. Met de bank is deze debiteur inmiddels ook afgerekend.
De boedel hield een bedrag van € 205,82 inclusief BTW als boedelbijdrage. Het
overige deel w erd doorbetaald aan Rabobank.

03-04-2019
2

Verslag 3: de situatie zoals omschreven in verslag 2 is ongew ijzigd. De
discussie met de tw ee debiteuren loopt nog.

02-07-2019
3

Verslag 4: er is vanaf het begin sprake gew eest van een drietal debiteuren.
Eén van die debiteuren had het openstaande bedrag voldaan en deze betaling
w erd ook al afgerekend met de bank. Zie hiervoor de toelichting bij verslag 2.
Inmiddels is echter gebleken dat de debiteur reeds voor datum faillissement al
de factuur had voldaan die stond vermeld op de debiteurenlijst die door failliet
w erd aangeleverd. De debiteur heeft daartoe bew ijsstukken overleg en
daarmee is voldoende aangetoond dat er inderdaad sprake is gew eest van
een dubbele betaling. In verband daarmee heeft de curator de bank verzocht
het aan haar toegekomen deel terug te boeken naar de
faillissementsrekening, zodat de curator voor terugbetaling aan de debiteur
kon zorgen. Dit punt is inmiddels afgehandeld. Met betrekking tot de overige
tw ee debiteuren bestaat nog altijd discussie. De curator is doende met deze
lopende kw esties.

06-01-2020
4

Verslag 5: de situatie met betrekking tot de laatste tw ee debiteuren is
onveranderd.

06-07-2020
5

Verslag 6: er blijft discussie bestaan rondom de tw ee debiteuren. De curator
heeft de advocaat van de grootste debiteur (openstaand bedrag van €
216.081,09) recent aangeschreven w aarbij de curator aangaf dat hij - na
onderzoek van alle nu bekende stukken - van mening blijft dat de
openstaande facturen door debiteur betaald moeten w orden.

06-01-2021
6

Verslag 7: de situatie zoals omschreven in verslag 6 is ongew ijzigd. De curator
heeft nu de bank als pandhouder aangeschreven met het verzoek te
overleggen omtrent de voortgang van de debiteurenincasso. De curator is nog
in afw achting van een reactie.

05-07-2021
7

Verslag 8: de curator heeft namens de pandhouder de middellijk bestuurder
van failliet gevraagd of deze bereid is de vorderingen over te nemen. Deze
heeft een bod uitgebracht op overname van de debiteuren. Dit bod ligt ter
beoordeling bij de pandhouder.

05-01-2022
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste; telefonisch
contact en correspondentie DAS; correspondentie de heer Houtappels;
bestudering stukken.

14-01-2019
1

Verslag 2: correspondentie de heer Houtappels, Rabobank en diverse
debiteuren; bestudering stukken debiteuren; opstellen en bijw erken
debiteurenlijst; intern overleg.

03-04-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie diverse debiteuren;
correspondentie de heer Houtappels; bestudering stukken; intern overleg.

02-07-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer en
mevrouw Houtappels; correspondentie diverse debiteuren en mr. Einig;
bestudering ontvangen stukken debiteuren; bestudering opgebouw de dossier
failliet; correspondentie Rabobank; intern overleg.

06-01-2020
4

Verslag 5: correspondentie debiteuren, advocaat debiteur en failliet;
bestudering verw eer debiteuren.

06-07-2020
5

Verslag 6: correspondentie failliet; bestudering dossier en ontvangen stukken
failliet; correspondentie advocaat debiteur; telefonisch contact en
correspondentie derde.

06-01-2021
6

Verslag 7: correspondentie advocaat debiteur; onderzoek naar
incassoprocedure; correspondentie pandhouder; intern overleg.

05-07-2021
7

Verslag 8: telefonisch contact en correspondentie met pandhouder;
correspondentie met middellijk bestuurder; bestudering stukken
debiteurenincasso; intern overleg.

05-01-2022
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 130.058,00

14-01-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: de vordering dient nog officieel te w orden ingediend, w aarna de
curator de ingediende vordering op juistheid zal controleren.
€ 130.058,00

03-04-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: dit betreft de ingediende vordering van Rabobank.
€ 130.058,00

02-07-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3: ongew ijzigd.
€ 57.617,51

06-01-2020

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 4: op verzoek van de curator heeft de bank zeer recent de actuele
vordering op W oodapple Projecten BV kenbaar gemaakt.
€ 57.617,51

4

05-01-2022
8

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 8: ongew ijzigd.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: er is sprake van een leaseovereenkomst met Leaseplan. Inmiddels
is door een bovenliggende BV aangegeven dat de leaseovereenkomst zal
w orden overgenomen. Een en ander is inmiddels geregeld, zodat dit punt als
afgehandeld kan w orden beschouw d. Voor zover nu bekend is er geen sprake
van overige leasecontracten.

14-01-2019
1

Verslag 2: de leaseovereenkomst is inmiddels overgenomen door een
bovenliggende BV. Voor de medew erking dan de curator daarin w erd een
boedelbijdrage overeengekomen van € 2.420,00 inclusief BTW . Dit bedrag
w erd inmiddels ook ontvangen. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

03-04-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: Rabobank claimt een pandrecht te hebben op inventaris, voorraad
en debiteuren. Daarnaast zou failliet mede hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
W oodapple Installatie BV, w aarmee failliet ook aansprakelijk zou zijn voor het
bancaire obligo van W oodapple Installatie BV. De curator dient een en ander
nog te onderzoeken.

14-01-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

03-04-2019
2

Verslag 3: ongew ijzigd.

02-07-2019
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

06-01-2020
4

Verslag 8: ongew ijzigd.

05-01-2022
8

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: Rabobank staat in verband met haar uit te w innen zekerheden op
de crediteurenlijst vermeld als separatist.

14-01-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

03-04-2019
2

Verslag 3: ongew ijzigd.

02-07-2019
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

06-01-2020
4

Verslag 8: de uitw inning van de zekerheden is nog niet afgerond.

05-01-2022
8

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: er heeft zich vooralsnog één crediteur gemeld met een claim op
eigendomsvoorbehoud. Er zijn echter geen zaken aangetroffen, zodat deze
claim geen doel treft. De curator heeft de desbetreffende crediteur hierover
geïnformeerd.

14-01-2019
1

Verslag 2: er w erden inmiddels enkele claims op eigendomsvoorbehoud
ontvangen. De curator heeft inmiddels deze claims bekeken en afgehandeld.
Enkele claims w aren onterecht, omdat het daarbij ging om geleverde diensten
w aarop eigendomsvoorbehoud niet van toepassing is. Andere claims treffen
geen doel omdat de door de desbetreffende crediteuren geleverde zaken ten
tijde van de uitspraak van het faillissement niet meer aanw ezig w aren bij
failliet.

03-04-2019
2

Verslag 3: afgehandeld.

02-07-2019
3

5.6 Retentierechten
Verslag 1: er is vooralsnog geen beroep gedaan op retentierecht.

14-01-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

03-04-2019
2

Verslag 3: tot nu toe heeft zich geen crediteur gemeld met een retentierecht.
Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

02-07-2019
3

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: er is vooralsnog geen beroep gedaan op reclamerecht.

14-01-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

03-04-2019
2

Verslag 3: tot nu toe heeft zich geen crediteur gemeld met een reclamerecht.
Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

02-07-2019
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: n.v.t.
€ 2.420,00

03-04-2019
2

Toelichting
Verslag 2: boedelbijdrage ten behoeve van de w erkzaamheden voor overname
van het leasecontract. Zie hiervoor ook punt 5.2.

Toelichting
Verslag 3: in deze verslagperiode is geen boedelbijdrage ontvangen.

Toelichting
Verslag 4: ongew ijzigd.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

02-07-2019
3

06-01-2020
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste; telefonisch
contact en correspondentie de heer Houtappels, Rabobank en Leaseplan;
correspondentie crediteur met claim eigendomsvoorbehoud; opstellen
dossiernotitie; bestudering stukken Rabobank.

14-01-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie de heer Houtappels en
Rabobank; correspondentie leasemaatschappij; correspondentie rechtercommissaris inzake verzoek toestemming overname leasecontract; opstellen
factuur boedelbijdrage; controle ontvangst betaling; correspondentie
crediteuren.

03-04-2019
2

Verslag 3: correspondentie crediteur met EVB.

02-07-2019
3

Verslag 4: correspondentie Rabobank.

06-01-2020
4

Verslag 5: correspondentie Rabobank.

06-07-2020
5

Verslag 7: correspondentie Rabobank.

05-07-2021
7

Verslag 8: de w erkzaamheden hebben zich beperkt tot het pandrecht op de
debiteuren. De betreffende w erkzaamheden zijn derhalve bij punt 4.2
omschreven.

05-01-2022
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

14-01-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: de curator is doende alle informatie te verzamelen. Zodra alle
administratie compleet is zal te zijner tijd w orden gestart met het
boekenonderzoek w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

14-01-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

03-04-2019
2

Verslag 3: een groot deel van de administratie w erd inmiddels ontvangen.

02-07-2019
3

Verslag 8: er is voldaan aan de boekhoudplicht. Dit punt kan daarmee als
afgehandeld w orden beschouw d.

05-01-2022
8

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: de laatste drie jaren w erden de jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.
Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

14-01-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: de aandelen w erden volgestort in geld. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-01-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid.

Toelichting
Verslag 2: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid.
Nee

14-01-2019
1

03-04-2019
2

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 2: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.

Toelichting
Verslag 4: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.

Toelichting
Verslag 5: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.
Nee
Toelichting
Verslag 6: het boekenonderzoek is inmiddels afgerond. De curator heeft geen
zaken aangetroffen w aaruit blijkt dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk
bestuur. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

7.6 Paulianeus handelen

06-01-2020
4

06-07-2020
5

06-01-2021
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid.

Toelichting
Verslag 2: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid.
Nee

14-01-2019
1

03-04-2019
2

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 2: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.
In onderzoek

06-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.
In onderzoek

06-07-2020
5

Toelichting
Verslag 5: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.
Nee
Toelichting
Verslag 6: het boekenonderzoek is inmiddels afgerond. De curator heeft geen
zaken aangetroffen w aaruit blijkt dat er sprake zou zijn van paulianeus
handelen. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-01-2021
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: zie hiervoor de toelichting bij punt 7.1.

14-01-2019
1

Verslag 2: zie hiervoor de toelichting bij punt 7.1.

03-04-2019
2

Verslag 3: de curator zal gaan starten met het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zodra de debiteurenincasso in een vergevorderd
stadium is.

02-07-2019
3

Verslag 4: ongew ijzigd.

06-01-2020
4

Verslag 5: de curator is inmiddels gestart met het boekenonderzoek,
w aaronder onderzoek rechtmatigheid. Zodra dit is afgerond zullen de
bevindingen in het verslag w orden verw erkt.

06-07-2020
5

Verslag 6: het boekenonderzoek is inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek zijn
geen bijzonderheden naar voren gekomen. Dit punt kan als afgehandeld
w orden beschouw d.

06-01-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste; correspondentie
de heer Houtappels; aanvraag TRACK.

14-01-2019
1

Verslag 2: correspondentie Ministerie van Veiligheid en Justitie inz.
netw erktekening.

03-04-2019
2

Verslag 3: -.

02-07-2019
3

Verslag 4: -.

06-01-2020
4

Verslag 5: bestudering inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften en
overige bescheiden.

06-07-2020
5

Verslag 6: bestudering stukken.

06-01-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd vooralsnog geen boedelvordering ingediend. Er w ordt w el
nog een boedelvordering verw acht van in elk geval UW V in verband met de
overgenomen loonbetalingsverplichting.
€ 0,00

03-04-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de situatie zoals vermeld in verslag 1 is ongew ijzigd.
€ 0,00

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.
€ 124.319,49

06-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: inmiddels heeft UW V haar boedelvordering ingediend. De vordering
van UW V is als volgt opgebouw d:
- doorgew erkt voor curator: € 32.396,43;
- loonvordering ex aft. 66 lid 1 W W : € 72.368,35;
- premies w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W : € 14.017,48;
- pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W : € 5.573,23.
€ 124.319,49

06-07-2020
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.
€ 124.319,49

06-01-2021
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 124.319,49

05-07-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 124.319,49
Toelichting
Verslag 8: ongew ijzigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-01-2022
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.861,00

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd nog geen vordering ingediend door de fiscus. Uit de stukken
van failliet blijkt echter dat er een achterstand zou zijn met loonheffing oktober
2018 en omzetbelasting derde kw artaal 2018.
€ 80.826,00

03-04-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is de hoogte van de totale ingediende belastingschuld tot nu toe.
€ 80.826,00

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.
€ 80.826,00

06-07-2020
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.
€ 80.826,00

06-01-2021
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 80.826,00

05-07-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 80.826,00
Toelichting
Verslag 8: ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV

05-01-2022
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd vooralsnog geen preferente vordering ingediend door UW V.
Deze w ordt w el nog verw acht in verband met de overgenomen
loonbetalingsverplichting.
€ 0,00

03-04-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de situatie zoals vermeld in verslag 1 is ongew ijzigd.
€ 0,00

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.
€ 107.685,42

06-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: inmiddels heeft UW V haar preferente vordering ingediende. De
vordering van UW V is als volgt opgebouw d:
- premie sociale verzekeringen: € 21.240,50;
- loonvordering ex art. 66 W W : € 86.44,92.
€ 107.685,42

06-07-2020
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.
€ 107.685,42

06-01-2021
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 107.685,42

05-07-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 107.685,42
Toelichting
Verslag 8: ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

05-01-2022
8

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er is vooralsnog geen andere preferente vordering ingediend.
€ 0,00

03-04-2019
2

Toelichting
Verslag 2: de situatie zoals vermeld in verslag 1 is ongew ijzigd.
€ 0,00

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd. Er w ordt ook geen andere preferente vordering
verw acht. Dit punt kan derhalve als afgehandeld w orden beschouw d.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-07-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: het hiervoor genoemde getal is het aantal concurrente crediteuren
conform opgave failliet.
24

03-04-2019
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde getal is het aantal concurrente crediteuren
die een vordering hebben ingediend.
23

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 3: het hiervoor genoemde getal is het aantal concurrente crediteuren
die een vordering hebben ingediend.
28

06-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: het hiervoor genoemde getal is het aantal concurrente crediteuren
die een vordering hebben ingediend.
28

06-07-2020
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.
28

06-01-2021
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
28

05-07-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
28
Toelichting
Verslag 8: ongew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

05-01-2022
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 289.619,25

14-01-2019
1

Toelichting
Verslag 1: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de concurrente
crediteuren conform opgave failliet.
€ 157.035,30

03-04-2019
2

Toelichting
Verslag 2: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de ingediende
vordering van concurrente crediteuren. De vordering van separatist Rabobank
is hierin niet meegenomen.
€ 154.724,01

02-07-2019
3

Toelichting
Verslag 3: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de ingediende
vorderingen van concurrente crediteuren. De vordering van separatist
Rabobank is hierin niet meegenomen.
€ 180.337,47

06-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4: het hiervoor genoemde bedrag is het totaal van de ingediende
vorderingen van concurrente crediteuren. De vordering van separatist
Rabobank is hierin niet meegenomen.
€ 180.337,47

06-07-2020
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.
€ 180.337,47

06-01-2021
6

Toelichting
Verslag 6: ongew ijzigd.
€ 180.337,47

05-07-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.
€ 180.337,47
Toelichting
Verslag 8: ongew ijzigd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

05-01-2022
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

14-01-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

03-04-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

02-07-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

06-01-2020
4

Verslag 5: nog onbekend.

06-07-2020
5

Verslag 6: nog onbekend.

06-01-2021
6

Verslag 7: nog onbekend.

05-07-2021
7

Verslag 8: het faillissement zal vrijw el zeker w orden opgeheven w egens de
toestand van de boedel.

05-01-2022
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste; telefonisch
contact en correspondentie diverse crediteuren; correspondentie
belastingdienst; versturen eerste crediteurenbrief; controle ingediende
vorderingen; opstellen en aanpassen crediteurenlijst.

14-01-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren;
correspondentie belastingdienst; controle ingediende vorderingen;
bestudering stukken; intern overleg; aanpassen crediteurenlijst.

03-04-2019
2

Verslag 3: correspondentie diverse crediteuren en belastingdienst; aanpassen
crediteurenlijst.

02-07-2019
3

Verslag 4: correspondentie de heer Houtappels; diverse crediteuren en
belastingdienst; aanpassen crediteurenlijst.

06-01-2020
4

Verslag 5: aanpassen crediteurenlijst; correspondentie UW V.

06-07-2020
5

Verslag 6.

06-01-2021
6

Verslag 7: -.

05-07-2021
7

Verslag 8: -.

05-01-2022
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: n.v.t.

14-01-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking met de heer Houtappels en mr. Nieste.

14-01-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-04-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: afronden verkoop OHW ; afronden verhuur personeel;
debiteurenincasso; controle vordering Rabobank; verdere inventarisatie
crediteuren; verrichten boekenonderzoek w aaronder onderzoek
rechtmatigheid; onderzoek naar en beëindigen van verzekeringen.

14-01-2019
1

Verslag 2: verder met debiteurenincasso; verdere inventarisatie crediteuren;
verrichten boekenonderzoek w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

03-04-2019
2

Verslag 3: debiteurenincasso; verdere inventarisatie crediteuren; verrichten
boekenonderzoek w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

02-07-2019
3

Verslag 4: debiteurenincasso; verdere inventarisatie crediteuren; verrichten
boekenonderzoek w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

06-01-2020
4

Verslag 5: afronden debiteurenincasso; afronden boekenonderzoek,
w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

06-07-2020
5

Verslag 6: afronden discussie debiteuren.

06-01-2021
6

Verslag 7: afronden debiteurenincasso.

05-07-2021
7

Verslag 8: afronden debiteurenincasso; aansluitend starten met afw ikkeling
van het faillissement.

05-01-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

14-01-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

03-04-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

02-07-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

06-01-2020
4

Verslag 5: nog onbekend.

06-07-2020
5

Verslag 6: nog onbekend.

06-01-2021
6

Verslag 7: nog onbekend.

05-07-2021
7

Verslag 8: nog onbekend.

05-01-2022
8

10.3 Indiening volgend verslag
5-7-2022

10.4 Werkzaamheden overig

05-01-2022
8

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: verw erken diverse poststukken en agenderingen; (voorbereiden)
verslaglegging.

14-01-2019
1

Verslag 2: verw erken diverse poststukken en agenderingen; verrichten
financiële w erkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging; intern overleg.

03-04-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie de heer Houtappels;
verw erken diverse poststukken en agenderingen; verrichten financiële
w erkzaamheden; (voorbereiden) verslaglegging.

02-07-2019
3

Verslag 4: correspondentie de heer Houtappels; verw erken diverse
poststukken en agenderingen; verrichten financiële w erkzaamheden;
(voorbereiden) verslaglegging.

06-01-2020
4

Verslag 5: correspondentie bestuurder; verw erken poststukken en
agenderingen; verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging.

06-07-2020
5

Verslag 6: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging.

06-01-2021
6

Verslag 7: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; verw erken diverse agenderingen.

05-07-2021
7

Verslag 8: verrichten financiële w erkzaamheden; (voorbereiden)
verslaglegging; verw erken diverse agenderingen.

05-01-2022
8

Bijlagen
Bijlagen

