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

3
03-12-2019
F.03/19/137
NL:TZ:0000103231:F001
07-05-2019

R-C
Curator

mr. P Hoekstra
mr L.J.M.G. Kunzeler

Algemene gegevens
Naam onderneming
Plastiw erk BV, Plastiw erk, Plastimarkt

11-06-2019
1

Gegevens onderneming
Mercuriusw eg 6
5971 LX Grubbenvorst

11-06-2019
1

Activiteiten onderneming
Groothandel in en fabricage van kunststof bouw materialen

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 283.915,00

€ 7.131,00

€ 160.637,00

2016

€ 285.578,00

€ 1.371,00

€ 108.769,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

11-06-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

11-06-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

11-06-2019
1

€ 60.586,19

03-09-2019
2

€ 79.761,26

03-12-2019
3

Verslagperiode
van
7-5-2019

11-06-2019
1

t/m
5-6-2019
van
6-6-2019

03-09-2019
2

t/m
2-9-2019
van
3-9-2019

03-12-2019
3

t/m
2-12-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

31 uur 18 min

2

43 uur 48 min

3

15 uur 48 min

totaal

90 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: bestuurder van failliet is de heer W erkman. Aandeelhouders zijn de
heer W erkman en Vapla Holding BV.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

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

11-06-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: de curator heeft een overzicht ontvangen van alle verzekeringen en
zal tot beëindiging daarvan overgaan.

11-06-2019
1

Verslag 2: de curator is doende de verzekeringen te beëindigen. Inmiddels
w erd van enkele beëindigde verzekeringen de premierestitutie ontvangen. De
curator is nog in afw achting van enkele royementspolissen.

03-09-2019
2

Verslag 3: inmiddels zijn alle verzekeringen de royementspolissen ontvangen.
Ook de premierestituties w erden ontvangen. In totaal w erd een bedrag van
€ 1.034,33 ontvangen aan premierestituties naar aanleiding van de
beëindiging van de verzekeringen (zie ook punt 3.8 van dit verslag). Dit punt
kan als afgehandeld w orden beschouw d.

03-12-2019
3

1.4 Huur
Verslag 1: de huurovereenkomst met de verhuurder van het bedrijfspand w erd
op 15 mei jl. opgezegd.

11-06-2019
1

Verslag 2: het gehuurde w erd op 31 augustus 2019 opgeleverd. Dit punt kan
als afgehandeld w orden beschouw d.

03-09-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: de bestuurder verklaart hierover het volgende:
Drie jaar geleden heeft er een aandelenoverdracht plaatsgevonden en is het
bedrijf verhuisd, omdat de vorige locatie te klein w erd. Er w erden plannen
gemaakt voor de toekomst, maar toen viel van de één op de andere dag de
belangrijkste medew erker w eg. Er ontstond een acuut personeelsprobleem. Er
w erd naarstig naar oplossingen gezocht. Er ging enige tijd overheen, maar de
gew enste resultaten w erden niet behaald. Ook de belangrijkste machine
w erkte niet meer. Deze storing duurde vier maanden, w aardoor gedurende die
periode het w erk dat normaal zelf w erd uitgevoerd, uitbesteed moest w orden.
Resultaat w as dat door die uitbesteding verlies w erd gemaakt. Vervolgens
kw amen er nog problemen met de belastingdienst. De belastingdienst legde
beslag op de auto. Dit w erd geregeld, maar vervolgens w erd er door de
belastingdienst beslag gelegd op de machines. Dit bleek de druppel. Er is nog
geprobeerd om een koper voor de onderneming te vinden, maar dit is op niets
uitgelopen. Vervolgens is besloten om zelf het faillissement aan te vragen.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

11-06-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

11-06-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2-1-2020

3

De ontslagbrieven w erden per aangetekende post verzonden

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman; telefonisch contact en
correspondentie UW V; correspondentie mevrouw Visser; opstellen
ontslagbrieven; correspondentie rechter-commissaris inz. beëindiging
arbeidsovereenkomst.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

11-06-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Inventaris, machines, rollend materieel en
voorraad
Fiat Croma
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 24.557,56
€ 363,00
€ 24.920,56

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: de bedrijfsmiddelen lijken allemaal eigendom te zijn van
gefailleerde. De curator heeft inmiddels een taxatie laten opmaken om de
w aarde van de bedrijfsmiddelen te bepalen. Aan de hand daarvan w ordt nu
bekeken hoe tot verkoop daarvan kan w orden overgegaan.

11-06-2019
1

Verslag 2: er heeft een veiling plaatsgevonden voor de verkoop van de
aangetroffen activa. De opbrengst van de veiling is niet te specificeren per
onderdeel (inventaris, machines, rollend materieel en voorraad). Daarom is de
opbrengst van de veiling als een totaalpost opgenomen onder punt 3.3. De
opbrengst van de veiling bedroeg € 28.891,25. Na aftrek van de courtage ad €
4.333,69 w erd het resterende bedrag van € 24.557,56 aan de boedel
overgemaakt.

03-09-2019
2

De Fiat Croma is in de veiling niet verkocht. De middellijk bestuurder heeft
aangegeven interesse te hebben in de auto. Inmiddels is overeenstemming
bereikt over de verkoopprijs en heeft de rechter-commissaris zijn goedkeuring
voor de verkoop ook gegeven. De curator is nu nog in afw achting van het
overschrijvingsbew ijs en betaling van de overeengekomen prijs. Zodra betaling
is ontvangen zal tijdens de volgende verslagronde de opbrengst van de
verkoop w orden opgenomen.
Verslag 3: de veiling is afgerond. Er zijn een aantal kavels niet verkocht. Het
gaat om een gering aantal zaken. Met de bestuurder is, nadat daarvoor
toestemming van de rechter-commissaris w erd ontvangen, afgesproken dat
hij de resterende zaken die niet verkocht w erden mag behouden. In ruil
daarvoor heeft de bestuurder voor bezemschone oplevering van het pand
zorg gedragen. Ook dit is inmiddels gebeurd en afgerond.
Inmiddels w erd ook de betaling van de verkoop van de Fiat Croma aan de
bestuurder afgerond. Zow el het overeengekomen bedrag van € 363,00
inclusief BTW als het vrijw aringsbew ijs w erden inmiddels ontvangen.
Bovengenoemde punten kunnen als afgehandeld w orden beschouw d.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

03-12-2019
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: maximaal tot het bedrag dat de fiscus te vorderen heeft is er sprake
van bodemvoorrecht.

11-06-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de heer
W erkman; telefonisch contact en correspondentie dhr. Spiekerman en
Taxatiebedrijf Von Reth; correspondentie diverse opkopers; intern overleg;
correspondentie BVA Auctions; correspondentie rechter-commissaris inz.
toestemming taxatie.

11-06-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie de heer W erkman;
telefonisch contact en correspondentie de heer Spiekerman; correspondentie
rechter-commissaris; intern overleg; telefonisch contact en correspondentie
BVA; opstellen dossiernotitie.

03-09-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie de heer W erkman;
telefonisch contact en correspondentie de heer Spiekerman; controle
ontvangst betaling.

03-12-2019
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: de voorraad lijkt - op enkele zaken na - eigendom te zijn van
gefailleerde. De curator heeft inmiddels een taxatie laten opmaken om de
w aarde van de voorraad te bepalen. Aan de hand daarvan w ordt nu bekeken
hoe tot verkoop daarvan kan w orden overgegaan.

11-06-2019
1

Verslag 2: zie punt 3.3 en 3.4 van dit verslag.

03-09-2019
2

Verslag 3: zie punt 3.3 en 3.4 van dit verslag. Afgehandeld.

03-12-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de heer
W erkman; telefonisch contact en correspondentie dhr. Spiekerman en
Taxatiebedrijf Von Reth; correspondentie diverse opkopers; intern overleg;
correspondentie BVA Auctions; correspondentie rechter-commissaris inz.
toestemming taxatie.

11-06-2019
1

Verslag 2: zie punt 3.5 van dit verslag.

03-09-2019
2

verslag 3: zie punt 3.5 van dit verslag.

03-12-2019
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Premierestituties

€ 1.034,33

totaal

€ 1.034,33

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: n.v.t.

11-06-2019
1

Verslag 3: alle verzekeringen w erden inmiddels beëindigd en de daaruit
voortvloeiende premierestituties bedragen in totaal € 1.034,33. Dit punt kan
als afgehandeld w orden beschouw d.

03-12-2019
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie
verzekeringsmaatschappijen; controle ontvangst betalingen.

03-12-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 119.567,72

€ 107.482,20

€ 0,00

totaal

€ 119.567,72

€ 107.482,20

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1: failliet w as recent overgestapt naar een nieuw
administratieprogramma. Om die reden konden betalingen vanaf januari 2019
nog niet geboekt w orden. Daarom heeft de curator een crediteurenlijst
ontvangen per datum faillissement, die niet bijgew erkt w as aan de hand van
de inmiddels ontvangen betalingen. De curator heeft inmiddels een en ander
uitgew erkt. Er w as sprake van een debiteurenportefeuille van € 119.567,72.
De betalingen t/m 3 juni 2019 die w erden ontvangen op de bankrekening van
failliet w erden inmiddels allemaal verw erkt, w aaruit blijkt dat er tot 3 juni 2019
een bedrag aan debiteurenbetalingen w erd ontvangen van €73.059,94.
Daarmee resteert er nog een bedrag van € 46.823,37. De curator heeft de
debiteurenincasso opgestart en alle debiteuren die nog openstaande facturen
hebben aangeschreven.

11-06-2019
1

Verslag 2: de curator heeft de debiteurenincasso opgestart. Naar aanleiding
daarvan staat het totaal ontvangen bedrag tot nu toe op € 89.832,09.
Kanttekening daarbij is dat een deel van die debiteurenbetalingen al voor
datum faillissement w erden betaald. Verw ezen w ordt voor de goede orde naar
de toelichting bij verslag 1. Op de faillissementsrekening is tot nu toe een
bedrag ontvangen van € 28.017,86. Op dit moment zijn er nog een viertal
debiteuren die tot betaling dienen over te gaan. Met tw ee van de vier
debiteuren is inmiddels een regeling getroffen. De curator is nog in afw achting
van betaling daarvan. Tw ee andere debiteuren w ordt nog mee gesproken.

03-09-2019
2

Verslag 3: inmiddels is de debiteurenincasso afgerond. Ook de laatste
debiteuren met openstaande posten zijn (al dan niet na het treffen van
regelingen) tot betaling overgegaan. De opbrengst van de
debiteurenportefeuille is daarmee als volgt. Er w as een debiteurenlijst per 1
januari 2019 ter hoogte van € 119.567,72. Reeds voor datum faillissement
w as daarvan een totaalbedrag van € 61.589,65 voldaan door de debiteuren.
Door de boedel w erd in totaal een bedrag geïncasseerd ter hoogte van €
45.892,55. Het resterende bedrag van in totaal € 12.085,52 blijkt oninbaar te
zijn. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

03-12-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: bespreking en correspondentie met de heer W erkman; intern
overleg; opstellen debiteurenlijst; verzenden eerste debiteurenbrief.

11-06-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact, bespreking en correspondentie de heer
W erkman; telefonisch contact, bespreking en correspondentie debiteuren;
bestudering reactie en stukken debiteuren; bijw erken debiteurenlijst; controle
ontvangst betalingen; opzoeken facturen in administratie; opstellen
dossiernotitie.

03-09-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie de heer W erkman;
telefonisch contact en correspondentie debiteuren; controle ontvangst
betalingen; bijw erken debiteurenlijst; intern overleg; bestudering stand van
zaken debiteurenincasso.

03-12-2019
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

11-06-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: er is geen sprake van een vordering van de bank. Ten tijde van de
uitspraak van het faillissement w as er sprake van een positief banksaldo. Er is
contact gew eest met de bank om inzage te krijgen in de bankrekening. De
bank zend tw ee w ekelijks de bankafschriften toe, zodat betalingen van
debiteuren op de bankrekening van de failliet verw erkt kunnen w orden in het
debiteurenoverzicht.
€ 0,00

03-09-2019
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: het banksaldo per datum faillissement ter hoogte van € 8.092,06
w erd ontvangen op de faillissementsrekening. Rabobank stuurt maandelijks
mutatieoverzichten toe, omdat er diverse debiteurenbetalingen en andere
betalingen op de bankrekening van failliet w orden overgemaakt. Al die
bedragen w orden door de bank vervolgens doorbetaald naar de
faillissementsrekening.
€ 0,00

03-12-2019
3

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 3: de bankrekening van failliet w ordt nog aangehouden door de
boedel nu er af en toe nog debiteurenbetalingen w erden ontvangen op deze
bankrekening. Nu de debiteurenincasso echter is afgerond zal de curator
voor het einde van het jaar tot opheffing van de bankrekening overgaan,
zodat kosten voor het aanhouden van de bankrekening vermeden w orden.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: er is sprake van een leasecontract voor een koffieautomaat. De
curator is doende te onderzoeken hoe een en ander af te handelen.

11-06-2019
1

Verslag 2: de koffieautomaat is teruggehaald door de crediteur en daarmee is
de vordering komen te vervallen. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

03-09-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: er is geen sprake van gestelde zekerheden.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: er is geen sprake van een crediteur met een separatistenpositie.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: er heeft zich vooralsnog geen crediteur gemeld met een recht op
eigendomsvoorbehoud.

11-06-2019
1

Verslag 2: er heeft zich recent één crediteur gemeld met een claim op
eigendomsvoorbehoud. De curator is doende te onderzoeken of er sprake is
van een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud en of de zaken
ten tijde van uitspraak van het faillissement nog aanw ezig w aren.

03-09-2019
2

Verslag 3: na studie is gebleken dat de zaken w aarop een beroep op
eigendomsvoorbehoud w erd gedaan reeds voor datum faillissement w erden
verw erkt, zodat er geen sprake meer is van een eigendomsvoorbehoud. De
curator heeft de crediteur hiervan op de hoogte gebracht. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

03-12-2019
3

5.6 Retentierechten
Verslag 1: er heeft zich vooralsnog geen crediteur gemeld met een
retentierecht.

11-06-2019
1

Verslag 2: n.v.t., dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

03-09-2019
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: er heeft zich vooralsnog geen crediteur gemeld met een recht van
reclame.

11-06-2019
1

Verslag 2: n.v.t., dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

03-09-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er is geen sprake van boedelbijdragen.
€ 0,00
Toelichting
Verslag 2: n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

03-09-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman; correspondentie Rabobank;
bestudering bankafschriften; intern overleg; correspondentie crediteur van
leasecontract; correspondentie dhr. Spiekerman.

11-06-2019
1

Verslag 2: correspondentie Rabobank; controle bankmutaties; intern overleg;
correspondentie crediteur m.b.t. koffieautomaat; correspondentie de heer
Spiekerman.

03-09-2019
2

telefonisch contact en correspondentie crediteur; correspondentie Rabobank;
controle bankafschriften.

03-12-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: er is besloten het bedrijf korte tijd voort te zetten, nu er nog enkele
opdrachten afgew erkt konden w orden. Daartoe w erd van de rechtercommissaris toestemming verleend. De voortzetting liep van 7 t/m 27 mei
2019.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: de curator is doende de kosten en opbrengsten in kaart te brengen
en de voortzettingsdebiteuren te innen. Zodra een en ander definitief is, zal
het resultaat daarvan in de verslaglegging w orden meegenomen.

11-06-2019
1

Verslag 2: er blijken tijdens de voortzettingsperiode geen kosten te zijn
gemaakt. Er zijn over de periode een drietal facturen verstuurd voor verrichte
w erkzaamheden/geleverde diensten. De curator is nog in afw achting van één
betaling ter hoogte van € 471,90. De overige tw ee facturen die w el al voldaan
w erden zijn facturen ter hoogte van € 415,27 respectievelijk € 471,90.

03-09-2019
2

Verslag 3: inmiddels w erd ook de laatste betaling van € 471,90 ontvangen.
Daarmee is de voortzetting financieel geheel afgew ikkeld. Dit punt kan als
afgehandeld w orden beschouw d.

03-12-2019
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie met de heer
W erkman; bestudering begroting voortzetting; correspondentie rechtercommissaris; intern overleg.

11-06-2019
1

Verslag 2: correspondentie de heer W erkman; telefonisch contact en
correspondentie voortzettingsdebiteuren; controle ontvangst betalingen.

03-09-2019
2

Verslag 3: correspondentie voortzettingsdebiteur; controle ontvangst
betaling.

03-12-2019
3

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

11-06-2019
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

11-06-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

11-06-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

11-06-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

Verslag 1: de curator heeft veel gevraagde informatie ontvangen van de heer
W erkman. Op dit moment is de curator nog in afw achting van enkele gegevens
en de fysieke administratie.

11-06-2019
1

Verslag 2: alle gevraagde administratie is inmiddels door de curator
ontvangen. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

03-09-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: de jaarrekeningen w erden tijdig gedeponeerd.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

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

11-06-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: de aandelen w erden volgestort in geld.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.

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

Toelichting
Verslag 3: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

03-09-2019
2

03-12-2019
3

7.6 Paulianeus handelen
Nee

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.
In onderzoek

03-09-2019
2

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

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek, w aaronder
onderzoek rechtmatigheid, zie punt 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: de curator zal te zijner tijd starten met het boekenonderzoek zodra
alle administratie compleet is en de meest actuele zaken in dit faillissement zijn
afgew ikkeld.

11-06-2019
1

Verslag 2: de curator dient te starten met het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid.

03-09-2019
2

Verslag 3: de curator dient nog te starten met het boekenonderzoek
w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

03-12-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman; bestudering deponering
jaarrekeningen; bestudering akte van oprichting.

11-06-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie de heer W erkman;
correspondentie crediteur; controle compleetheid ontvangen administratie;
intern overleg.

03-09-2019
2

Verslag 3: correspondentie de heer W erkman; telefonisch contact en
correspondentie de heer Spiekerman.

03-12-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd tot nu toe nog geen boedelvordering ingediend. W el w ordt
er een boedelvordering verw acht van UW V uit hoofde van overgenomen
loonverplichtingen.
€ 13.793,37

03-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit betreft de vordering van de verhuurder uit hoofde van
huurpenningen vanaf datum faillissement tot einde opzegtermijn.
€ 24.462,16

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3: de boedelvordering van UW V w erd ingediend. In totaal heeft UW V
een vordering ter hoogte van € 10.668,79, zodat de totale
boedelvorderingen uitkomen op € 24.462,16.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd nog geen vordering van de fiscus ingediend. Deze w ordt
w el nog verw acht.
€ 65.181,00

03-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaal van alle ingediende vorderingen door de fiscus.
€ 65.181,00

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3: ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd nog geen preferente vordering ingediend door UW V. Deze
w ordt w el nog verw acht uit hoofde van overgenomen loonverplichtingen.
€ 0,00

03-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.
€ 12.088,27
Toelichting
Verslag 3: dit is het totaal van de preferente vordering van UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren

03-12-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd nog geen andere preferente vordering ingediend.
€ 0,00

03-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.
€ 0,00

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3: n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
36

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: dit is het aantal concurrente crediteuren conform opgave failliet.
18

03-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het aantal concurrente crediteuren die tot nu toe de vordering
hebben ingediend.
21

03-12-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit is het aantal concurrente crediteuren die tot nu toe de
vordering hebben ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 161.226,14

11-06-2019
1

Toelichting
Verslag 1: dit is het totaal van de vorderingen van concurrente crediteuren
conform opgave failliet.
€ 151.214,57

03-09-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaalbedrag van alle ingediende vorderingen tot nu toe.
€ 157.425,39
Toelichting
Verslag 3: dit is het totaalbedrag van alle ingediende vorderingen tot nu toe.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

03-12-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

11-06-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

03-09-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

03-12-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman; telefonisch contact en
correspondentie diverse crediteuren; controle ingediende vorderingen;
aanpassen crediteurenlijst; correspondentie belastingdienst; bestudering
stukken.

11-06-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie de heer W erkman;
telefonisch contact en correspondentie diverse crediteuren; controle
ingediende vorderingen; correspondentie belastingdienst; intern overleg;
aanpassen crediteurenlijst.

03-09-2019
2

Verslag 3: correspondentie de heer W erkman; telefonisch contact en
correspondentie crediteuren; correspondentie belastingdienst; aanpassen
crediteurenlijst.

03-12-2019
3

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

11-06-2019
1

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

11-06-2019
1

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

11-06-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking met de heer W erkman.

11-06-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

03-09-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: verkoop activa; debiteurenincasso; beëindiging verzekeringen;
afronden voortzetting; verrichten boekenonderzoek, w aaronder onderzoek
rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren.

11-06-2019
1

Verslag 2: afronden beëindiging verzekeringen; afronden debiteurenincasso;
afronden verkoop auto; afronden voortzetting; verrichten boekenonderzoek,
w aaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie crediteuren.

03-09-2019
2

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

03-12-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

11-06-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

03-09-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

03-12-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
3-6-2020

03-12-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: (voorbereiding) verslaglegging.

11-06-2019
1

Verslag 2: verrichten financiële administratie; (voorbereiden) verslaglegging;
telefonisch contact, correspondentie en bespreking met de heer W erkman;
intern overleg; voorbereiden bespreking.

03-09-2019
2

Verslag 3: verrichten financiële administratie; (voorbereiden) verslaglegging;
correspondentie de heer W erkman.

03-12-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

