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

9
07-09-2022
F.03/19/7
NL:TZ:0000088671:F001
08-01-2019

R-C
Curator

mr. J. Schreurs-van de Langemheen
mr H.M.L. Dings

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hostellerie De Hamert VOF mede h.o.d.n. Jachthut Op den Hamer

11-02-2019
1

Gegevens onderneming
Hostellerie De Hamert VOF
Hamert 2
5856 CL W ELLERLOOI
w w w .hamert.nl

11-02-2019
1

Jachthut Op den Hamer
Tw istedenerw eg 2
5856 CK W ELLERLOOI

Activiteiten onderneming
Hotel-restaurant, groothandel in seizoensproducten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.265.677,00

€ 52.016,00

€ 176.477,00

2017

€ 1.169.489,00

€ 11.162,00

€ 155.327,00

2018

€ 1.050.965,00

€ -101.605,17

11-02-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Aanvullende informatie over 2018 is nog in onderzoek.

01-08-2019
3

Verslag 6: uit de digitale administratie kon het dagboek balans en verlies- en
w instrekening 2018 w orden geüpload.

04-02-2021
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
22

11-02-2019
1

Boedelsaldo
€ 36.485,00

11-02-2019
1

€ 103.681,68

01-05-2019
2

Toelichting
Dit betreft het totaalsaldo van zow el het zakelijke faillissement als de privéfaillissementen.

€ 109.239,25

01-08-2019
3

Toelichting
Dit betreft het totaalsaldo van zow el het zakelijke faillissement als de privéfaillissementen.
Saldo boedelrekening V.O.F. € 86.265,97
Saldo boedelrekening R.H. Smits € 22.973,28
Saldo boedelrekening M.J.C. Klabbers € 0,00.

€ 57.850,09

05-02-2020
4

Toelichting
Verslag 4:
saldo boedelrekening VOF € 26.541.11
saldo boedelrekening R.H. Smits € 31.308.98
saldo boedelrekening M.J.C. Klabbers € 0,00

€ 54.519,03

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5:
saldo boedelrekening VOF € 14.301,90
saldo boedelrekening R.H. Smits € 37.958,13
saldo boedelrekening M.J.C. Klabbers € 2.259,00

€ 49.789,75
Toelichting

04-02-2021
6

Verslag 6:
saldo boedelrekening VOF € 2.938,06
saldo boedelrekening R.H. Smits € 45.714,43
saldo boedelrekening M.J.C. Klabbers € 2.259,00

€ 62.804,34

03-08-2021
7

Toelichting
Verslag 7:
saldo boedelrekening VOF € 2.938,06
saldo boedelrekening R.H. Smits € 55.522.28
saldo boedelrekening M.J.C. Klabbers € 4.344,00

€ 68.120,67

17-03-2022
8

Toelichting
Verslag 8:
saldo boedelrekening VOF € 2.938,06 (geen mutaties)
saldo boedelrekening R.H. Smits € 59.831.61
saldo boedelrekening M.J.C. Klabbers € 5.351,00

€ 76.566,94
Toelichting
Verslag 9:
saldo boedelrekening VOF € 2.938,06 (geen mutaties)
saldo boedelrekening R.H. Smits € 66198.88
saldo boedelrekening M.J.C. Klabbers € 7.430,00

Verslagperiode

07-09-2022
9

Verslagperiode
van
8-1-2019

11-02-2019
1

t/m
4-2-2019
van
5-2-2019

01-05-2019
2

t/m
30-4-2019
van
1-5-2019

01-08-2019
3

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

05-02-2020
4

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

05-08-2020
5

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020

04-02-2021
6

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021

03-08-2021
7

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021

17-03-2022
8

t/m
15-3-2022
van
16-3-2022
t/m
6-9-2022

Bestede uren

07-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 54 min

2

89 uur 30 min

3

24 uur 6 min

4

50 uur 0 min

5

49 uur 12 min

6

18 uur 18 min

7

25 uur 6 min

8

14 uur 54 min

9

10 uur 24 min

totaal

333 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Verslag 4: er is sprake van een geconsolideerde afw ikkeling. De uren betreffen
zow el het faillissement van de VOF als de faillissementen van beide vennoten.

05-02-2020
4

Verslag 5: er is sprake van een geconsolideerde afw ikkeling. De uren betreffen
zow el het faillissement van de VOF als de faillissementen van beide vennoten.

05-08-2020
5

Verslag 6: er is sprake van een geconsolideerde afw ikkeling. De uren betreffen
zow el het faillissement van de VOF als de faillissementen van beide vennoten.

04-02-2021
6

Verslag 7: er is sprake van een geconsolideerde afw ikkeling. De uren betreffen
zow el het faillissement van de VOF als de faillissementen van beide vennoten.

03-08-2021
7

Verslag 8: er is sprake van een geconsolideerde afw ikkeling. De uren betreffen
zow el het faillissement van de VOF als de faillissementen van beide vennoten.

17-03-2022
8

Verslag 9: er is sprake van een geconsolideerde afw ikkeling. De uren
betreffen zow el het faillissement van de VOF als de faillissementen van beide
vennoten.

07-09-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: vennoten van de VOF zijn de heer R.H. Smits en mevrouw M.C.J.
Smits-Klabbers. Zij zijn eveneens op 8 januari 2019 in staat van faillissement
verklaard.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

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

11-02-2019
1

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

11-02-2019
1

Verslag 2: inmiddels zijn alle zakelijke verzekeringen beëindigd. Er w as geen
sprake van premierestituties. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

01-05-2019
2

1.4 Huur
Verslag 1: de huurovereenkomst van de Hostellerie zal door de curator
beëindigd gaan w orden. De huurovereenkomst met De Jachthut w erd reeds
voor datum faillissement in onderling overleg beëindigd.

11-02-2019
1

Verslag 2: de huurovereenkomst van de Hostellerie w erd door de curator op 8
februari 2019 opgezegd. Dit punt kan als afgehandeld w orden beschouw d.

01-05-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: faillieten verklaren hierover het volgende:
Door tegenvallende omzetten en stijgende kosten de afgelopen jaren, in
combinatie met toegenomen concurrentie, is volgens de vennoten een
gezonde exploitatie van de horecagelegenheden (met name Hostellerie De
Hamert) niet meer mogelijk. Dit is de reden dat door faillieten faillissement is
aangevraagd.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
22

11-02-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
22

11-02-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-2-2019

22

Verzonden per aangetekende post

totaal

22

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie de heer en
mevrouw Smits; telefonisch contact en correspondentie UW V; telefonisch
contact en correspondentie diverse w erknemers; bijw onen
personeelsbijeenkomst op dag van uitspraak faillissement; bijw onen
personeelsbijeenkomst met UW V; correspondentie rechter-commissaris;
opstellen personeelslijst; opstellen ontslagbrieven.

11-02-2019
1

Verslag 2: correspondentie diverse oud w erknemers, de heer Smits en UW V.

01-05-2019
2

Verslag 3: correspondentie met UW V

01-08-2019
3

Verslag 4: correspondentie met UW V.

05-02-2020
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: het pand w aar Hostellerie de Hamert VOF gevestigd w as is geen
eigendom van failliet. W el hebben zich de afgelopen periode enkele
gegadigden gemeld voor het pand. De curator heeft de eigenaar van het pand
hierover geïnformeerd.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: bespreking en correspondentie met de heer en mevrouw Smits;
telefonisch contact en correspondentie diverse gegadigden.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 500,00

€ 50,00

Ford Transit
Inventaris Hostellerie

€ 38.100,00

Inventaris Jachthut

€ 10.000,00

totaal

€ 48.600,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 50,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: de curator heeft voor de Ford Transit een bieding ontvangen
w aarmee de bank als pandhouder heeft ingestemd. De curator zal nu aan de
rechter-commissaris toestemming vragen om de aangetroffen auto te
verkopen. Zodra de verkoop rond is zal de verkoopopbrengst in het verslag
w orden vermeld.
De inventaris van Hostellerie De Hamert is nog niet verkocht.
De inventaris van Jachthut Op den Hamer is meegegaan in de doorstart. Ik
verw ijs voor het overige daarover naar punt 6.4 van dit verslag.

11-02-2019
1

Verslag 2:

01-05-2019
2

Ford: inmiddels w erd toestemming van de rechter-commissaris ontvangen voor
de verkoop van de Ford Transit. De koopprijs is ontvangen en de auto is ook
reeds overgeschreven. De boedel zal een boedelbijdrage ontvangen van 10%
over de verkoopprijs van de Ford. Deze verkoop dient nog afgerekend te
w orden met de bank.
Inventaris Hostellerie: de curator is in gesprek gew eest met diverse
gegadigden voor de inventaris van de Hostellerie. Er heeft ook een kijkdag
plaatsgevonden. Nadat de diverse biedingen w erd ontvangen is de curator is
gesprek gegaan met de hoogste bieders. Daaruit is één gegadigde gekomen
die het hoogste bod heeft gedaan. De rechter-commissaris heeft nadien zijn
goedkeuring verleend voor de verkoop. Inmiddels is de koopprijs ook
ontvangen en kan dit punt als afgehandeld w orden beschouw d.
Inventaris Jachthut: afgehandeld. Zie punt 6.4 van dit verslag.
Verslag 4: in deze verslagperiode zijn de niet bodemzaken afgerekend met de
bank. De opbrengst van de Ford Transit is minus de boedelbijdrage van €
50,00 aan pandhouder doorbetaald. Afgehandeld.

05-02-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: maximaal tot de hoogte van de vordering van de belastingdienst is
er sprake van bodemvoorrecht. De opbrengst van de verkoop van de
inventaris van Jachthut Op den Hamer blijft in verband met het
bodemvoorrecht in de boedel.

11-02-2019
1

Verslag 2: ook de opbrengst van de verkoop van de inventaris van de
Hostellerie blijft in verband met het bodemvoorrecht in de boedel.

01-05-2019
2

Verslag 4: ongew ijzigd.

05-02-2020
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: bespreking de heer en mevrouw Smits; telefonisch contact en
correspondentie gegadigden auto; correspondentie ING Bank; correspondentie
Ruttchen Automotive; telefonisch contact en correspondentie koper Jachthut
Op den Hamer.

11-02-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de heer en mevrouw
Smits; diverse gegadigden; ING Bank en de heer Van W etten; correspondentie
rechter-commissaris; opstellen facturen; opzetten en bijw onen bezichtigingen
inventaris Hostellerie; opstellen dossiernotitie; bestudering diverse biedingen;
intern overleg; opstellen koopovereenkomsten; controle ontvangst betalingen.

01-05-2019
2

Verslag 4: telefonisch en/of schriftelijk contact met ING over afw ikkeling
pandrechten.

05-02-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

W ijnvoorraad Hostellerie

€ 9.000,00

€ 900,00

Voorraad Jachthut

€ 4.000,00

€ 400,00

€ 13.000,00

€ 1.300,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: de voorraad van Hostellerie De Hamert is vooralsnog niet verkocht.
W el is een klein deel van de voorraad gebruikt tijdens de voortzettingsperiode,
w aarvoor de bank als pandhouder een vergoeding zal ontvangen. Ik verw ijs
daarvoor naar punt 6.1 van dit verslag.
De voorraad van Jachthut Op den Hamer is meegegaan in de doorstart . Ik
verw ijs voor het overige daarover naar punt 6.4 van dit verslag.

11-02-2019
1

Verslag 2:

01-05-2019
2

W ijnvoorraad Hostellerie: de w ijnvoorraad van de Hostellerie is inmiddels
verkocht. De curator heeft hierover contact gehad met diverse gegadigde
partijen. Er zijn ook meerderen biedingen gew eest. Nadat overeenstemming
w erd bereikt over het bod, ook met de bank als pandhouder, heeft ook de
rechter-commissaris zijn goedkeuring verleend om de w ijnvoorraad te
verkopen. Inmiddels heeft de verkoop plaatsgevonden en w erd ook de
koopprijs ontvangen op de boedelrekening.
Voorraad Jachthut: afgehandeld. Zie punt 6.4 van dit verslag.
Verslag 4: de opbrengst van de voorraad is met de pandhouder afgerekend.
De koopsom w erd onder inhouding van de overeengekomen boedelbijdrage
afgedragen. De over de verkoop van de w ijnvoorraad door de boedel af te
dragen BTW (koopsom inclusief BTW w as € 10.890,00) is door de boedel
ontvangen en in de boedel gebleven. Afgehandeld.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

05-02-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: bespreking de heer en mevrouw Smits; correspondentie ING Bank;
telefonisch contact en correspondentie koper Jachthut Op den Hamer.

11-02-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie met de heer en mevrouw
Smits; diverse gegadigden en ING Bank; correspondentie rechter-commissaris;
opstellen facturen; opstellen dossiernotitie; bestudering diverse biedingen;
intern overleg; opstellen koopovereenkomsten; controle ontvangst betaling.

01-05-2019
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Klantenbestand en handelsnaam

€ 2.000,00

Goodw ill

€ 8.000,00

Banksaldo ABN AMRO Bank
Afw ikkeling kasgeld met pandhouder
Kasgeld
totaal

Boedelbijdrage

€ 274,80
€ -2.337,50
€ 9.350,00
€ 17.287,30

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: de hiervoor genoemde onderdelen klantenbestand/handelsnaam en
goodw ill zijn meegegaan in de doorstart van Jachthut Op den Hamer. Ik
verw ijs voor het overige daarover naar punt 6.4 van dit verslag.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld. Zie o.a. ook punt 6.4 van dit verslag.

01-05-2019
2

Verslag 3: door de belastingdienst is een bedrag toegekend ter zake van de
tegemoetkoming loondomein van € 7.630,00. De boedel gaat er van uit dat de
belastingdienst zich op haar verrekeningsrecht zal beroepen en dat er dus niet
daadw erkelijk enige betaling aan de boedel zal plaatsvinden.

01-08-2019
3

Verslag 4: de bank claimde pandrecht op het kasgeld. Na divers overleg en
uitw isseling van standpunten zijn pandhouder en boedel overeengekomen dat
aan de bank 25% van het kasgeld w ordt uitgekeerd.
De betaling ad € 2.337,50 heeft inmiddels plaatsgevonden. Afgehandeld.

05-02-2020
4

Verslag 6: er zijn geen activa meer te verw achten in het faillissement van de
VOF. Afgehandeld.

04-02-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: bespreking de heer en mevrouw Smits; correspondentie ING Bank;
telefonisch contact en correspondentie koper Jachthut Op den Hamer.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

Verslag 3: tijdens deze verslagperiode zijn er diverse w erkzaamheden verricht
die betrekking hebben op de verkoop van de Volksw agen Golf (privé-bezit) en
inzake de afdracht aan de boedel door de vennoten, o.a. correspondentie en
telefonisch contact met de heer Smits, Autobedrijf Deinum, de heer Nelissen en
de rechter-commissaris. Daarnaast is er correspondentie gew eest met de
belastingdienst over de beschikking tegemoetkoming loondomein.

01-08-2019
3

Verslag 4: divers (uitvoerig) schriftelijk en telefonisch overleg met pandhouder,
studie en intern overleg omtrent geclaimd pandrecht op kasgeld (zie ook punt
5 (Bank/Zekerheden).

05-02-2020
4

Verslag 7: diverse correspondentie met vennoten c.a.

03-08-2021
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 5.806,70

€ 1.732,26

€ 866,13

totaal

€ 5.806,70

€ 1.732,26

€ 866,13

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Verslag 1: de curator dient nog met de pandhouder afspraken te maken m.b.t.
de incasso van de debiteuren.

11-02-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

01-05-2019
2

Verslag 3: er zijn nog geen afspraken gemaakt met pandhouder over het actief
incasseren van de (resterende) vorderingen. Er zijn nog enkele betalingen
verricht door debiteuren op de bedrijfsrekening van failliet bij de ING Bank N.V.
Er staat thans nog een saldo open van € 3.824,85.

01-08-2019
3

Verslag 4: met pandhouder is afgesproken dat de boedel overgaat tot het
aanschrijven van de debiteuren. Gezien het aantal debiteuren, de geringe
bedragen per debiteur en de ouderdom van sommige facturen, is afgesproken
dat er door de bank een boedelbijdrage van 50% van de geïncasseerde
vordering(en) w ordt betaald. Tot nu toe heeft slechts één debiteur de
openstaande factuur voldaan. Om tot verdere incasso te komen zijn de
kopiefacturen nodig. Aangezien deze alleen toegankelijk zijn via het digitale
boekhoudprogramma zijn deze nog niet beschikbaar. De tot nu toe ontvangen
betaling moet nog met de bank w orden afgerekend.

05-02-2020
4

Verslag 5: de debiteurenincasso is na het beschikbaar komen van de digitale
administratie afgerond en in overleg met pandhouder afgesloten. 50% van de
totale opbrengst is in de boedel gevloeid als overeengekomen boedelbijdrage.
Afgehandeld.

05-08-2020
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: bespreking met de heer en mevrouw Smits.

11-02-2019
1

Verslag 2: bestuderen debiteurenportefeuille; opmaken en aanpassen
debiteurenlijst.

01-05-2019
2

Verslag 3: correspondentie met Groupon over betaling.

01-08-2019
3

Verslag 4: opstellen actuele debiteurenlijst, aanschrijven debiteuren,
correspondentie met pandhouder en (vrijw el alle) aangeschreven debiteuren,
controle betalingen, studie dossier en intern overleg het bijhouden van de
debiteurenlijst.

05-02-2020
4

Verslag 5: inzage debiteurenadministratie in digitale administratie, het
dow nloaden van kopie facturen en het versturen daarvan naar debiteuren,
diverse correspondentie en/of telefonisch contact met pandhouder, diverse
debiteuren en intern overleg, controle en registratie betalingen, bijhouden
debiteurenlijst.

05-08-2020
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 453.721,11

11-02-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: ING Bank heeft een vordering uit hoofde van hypotheken op de
privéw oning van faillieten per datum faillissement ter hoogte van € 278.183,64.
Daarnaast heeft ING Bank nog een zakelijke vordering uit hoofde van een
rekening-courant ter hoogte van € 175.537,47.

€ 436.617,93

05-08-2020
5

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 5: dit is de totale vordering per 31 december 2019. Deze vordering zal
nog w ijzigen na (verdere) uitw inning van zekerheden.

Toelichting vordering van bank(en)

04-02-2021
6

Verslag 6: dit is de totale vordering per 31-212-2020. Deze vordering kan
eventueel nog w ijzigen na (verdere) uitw inning zekerheden.

€ 434.391,36

03-08-2021
7

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 7: de meest actuele stand van de vordering van de bank. Dit betreft
deels de hypothecaire vordering op de vennoten privé en deels de rekeningcourantvordering op de V.O.F.

€ 433.982,16

17-03-2022
8

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 8: dit is de status per 31-12-2021. De zakelijke vordering bedraagt €
157.568,16. De hypothecaire vordering betreffende de w oning bedraagt per
31-12-2021 € 276.324,00.
Voor de zakelijke vordering w erd een hypothecaire zekerheid verstrekt op de
privéw oning.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 9: ongew ijzigd. Na intensieve onderhandelingen zijn de bank en
vennoten tot overeenstemming gekomen over het herfinancieren van de
privé-w oning tegen de tussen partijen vastgestelde w aarde. Dat bedrag
w ordt op basis van de hypothecaire zekerheid aan de bank betaald, w aarna
de bank de resterende schuld zal kw ijt schelden. Een en ander met
instemming van de curator en toestemming van de rechter-commissaris. Op
dit moment w ordt gew erkt aan de uitvoering van hetgeen is
overeengekomen.

5.2 Leasecontracten

07-09-2022
9

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: er is gebleken van enkele huur/leaseovereenkomsten. Het betreft
een overeenkomst voor een auto. De auto is inmiddels opgehaald en de
overeenkomst is beëindigd. Daarnaast is er een overeenkomst met Marnita
voor een linnenpakket. Met deze partij is inmiddels ook alles afgehandeld. Tot
slot is er sprake van een koffiezetapparaat conform een leaseovereenkomst.
De doorstarter van Jachthut Op den Hamer zal deze leaseovereenkomst
overnemen.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: ING Bank heeft zekerheden uit hoofde van gevestigde
hypotheekrechten. Daarnaast heeft ING Bank nog pandrecht op bedrijfsactiva,
tegoeden, vordering op derden en voorraden. Er is sprake van hoofdelijke
aansprakelijkheid. De curator dient de gestelde zekerheden nog op juistheid te
controleren.

11-02-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

01-05-2019
2

Verslag 7: zie verslag 1. Naast de daar genoemde zekerheden heeft de bank
tot meerdere zekerheid voor de voldoening van haar vordering op de VOF en
haar vennoten een 1e hypothecaire inschrijving op de privéw oning van de
vennoten.

03-08-2021
7

Verslag 9: ongew ijzigd.

07-09-2022
9

5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: ING Bank is op de crediteurenlijst vermeld als separatist in verband
met haar zekerheden.

11-02-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

01-05-2019
2

Verslag 3: de zekerheden van de bank zijn gecontroleerd en kunnen w orden
erkend, met uitzondering van het door de bank gepretendeerde pandrecht op
kasgeld. Er is aan de bank een voorstel tot afw ikkeling van de erkende
pandrechten gedaan, met dien verstande dat de opbrengst van de
bodemzaken in de boedel blijft i.v.m. de rechten van de fiscus.
De bank heeft de voorgestelde afrekening nog niet goedgekeurd.

01-08-2019
3

Verslag 4: met de bank zijn inmiddels een aantal zekerheden afgerekend (zie
ook activa), te w eten haar pandrecht op:

05-02-2020
4

de niet onder het bodemvoorrecht vallende zaken;
de w ijnvoorraad;
het aanw ezige kasgeld.
Er w erd een reguliere boedelbijdrage bedongen van 10%, met dien
verstande dat met betrekking tot de w ijnvoorraad daarnaast is
overeengekomen dat de BTW in de boedel blijft (ter afdracht aan de
fiscus) en dat voor het kasgeld geen boedelbijdrage is bedongen maar
dat hier een verdeling 25/75 tussen bank en boedel is overeengekomen.
Met betrekking tot de hypothecaire zekerheden is nog overleg gaande.
Verslag 5: buiten de hypothecaire zekerheden zijn vrijw el alle zekerheden
uitgew onnen. De opbrengst van de bodemzaken is in de boedel gebleven uit
hoofde van het daarop rustende bodemvoorrecht van de fiscus.

05-08-2020
5

Verslag 7: de zekerheden - voor zover niet vallend onder het bodemvoorrecht
van de fiscus - zijn afgew ikkeld op de hypothecaire zekerheid na. De verkoop
van de w oning is voorlopig in overleg met vennoten en met instemming van de
boedel opgeschort.

03-08-2021
7

Verslag 8: ongew ijzigd.

17-03-2022
8

Verslag 9: omtrent de uitw inning van de (hypothecaire) zekerheid zijn
partijen tot overeenstemming gekomen (zie de toelichting onder 9.1.). Na
herfinanciering vervallen de zekerheden van de bank.

07-09-2022
9

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: de curator is doende om ontvangen eigendomsclaims te beoordelen
en af te handelen. Er w erd onder andere eigendom geclaimd van hoeden en
aanw ezige kunst.

11-02-2019
1

Verslag 2: de claims met betrekking tot eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels
door de curator allemaal afgehandeld. Dit punt kan als afgehandeld w orden
beschouw d.

01-05-2019
2

5.6 Retentierechten

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

11-02-2019
1

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

01-05-2019
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: er heeft zich vooralsnog geen crediteur gemeld met een
reclamerecht.

11-02-2019
1

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

01-05-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 400,00

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: dit betreft de boedelbijdrage voor de verkoop van de voorraad van
Jachthut Op den Hamer.

€ 1.350,00

01-05-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit betreft de boedelbijdrage voor de verkoop van de Ford Transit,
voorraad van de Jachthut en w ijnvoorraad van de Hostellerie.

€ 1.633,50

05-02-2020
4

Toelichting
Verslag 4: de boedelbijdrage, vermeerderd met BTW is verrekend met de
doorbetaling van de opbrengst van de namens pandhouder verkochte zaken.
Afgehandeld.

€ 2.499,63
Toelichting
Verslag 5: het totaal der boedelbijdragen is toegenomen met een bedrag van
€ 866,13 ter zake van de debiteurenincasso. Afgehandeld.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-08-2020
5

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: bespreking de heer en mevrouw Smits; telefonisch contact en
correspondentie ING Bank; bestudering stukken ING Bank; telefonisch contact,
correspondentie en bespreking met derden met betrekking tot
eigendomsvoorbehoud.

11-02-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie diverse banken, diverse
crediteuren in verband met eigendomsvoorbehoud en de heer en mevrouw
Smits; opstellen (concept) tussentijdse afrekening in verband met zekerheden;
bestudering stukken met betrekking tot eigendomsclaims; bestudering
bankafschriften; intern overleg.

01-05-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en correspondentie met ING Bank N.V. inzake
zekerheden en w oning, de heer en mevrouw Smits en hun adviseur, dhr.
Nelissen; afronden voorstel tussentijdse afrekening zekerheden en het
voorleggen van deze afrekening aan de pandhouder; diverse studie en
correspondentie met de pandhouder over gepretendeerd pandrecht op
kasgeld; correspondentie inzake nieuw e rentevaste periode hypotheek.

01-08-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact en correspondentie met pandhouder inzake
zekerheden en w oning, de advocaat van de vennoten; afronden en
aanpassing voorstel tussentijdse afrekening zekerheden; diverse studie en
correspondentie met de pandhouder over gepretendeerd pandrecht op
kasgeld.

05-02-2020
4

Verslag 5: diverse correspondentie van en aan de bank en met de heer Smits.

05-08-2020
5

Verslag 6: diverse correspondentie met ING Bank Zakelijk en ING Intensief
Beheer, telefonische contact met mw . De Koning van ING Intensief Beheer;
memo inzake telefonisch contact met ING over status afw ikkeling faillissement.

04-02-2021
6

Verslag 7: divers telefonisch en/of schriftelijk contant met separatist, studie
diverse stukken en registratie aangepaste vordering.

03-08-2021
7

Verslag 8: studie bankafschriften bedrijfsrekeningen en financiële
jaarverslagen; correspondentie met de heer Smits en de bank over ontvangen
betaling en doorboeking.

17-03-2022
8

Verslag 9: diverse correspondentie met de vennoten, hun raadsman en de
bank; bestudering van de geldleningsovereenkomst voor herfinanciering en
beoordeling voorstel tot afw ikkeling van de zekerheid en de restantvordering
van de bank; correspondentie met RC.

07-09-2022
9

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: er heeft een voortzetting plaatsgevonden voor Jachthut Op den
Hamer met het oog op een eventuele doorstart. Jachthut Op de Hamer is
geopend gedurende tw ee w eekenden, te w eten 11 t/m 13 januari en 18 t/m
20 januari.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: zodra de omzet en kosten geheel in kaart zijn gebracht zal de
definitieve opbrengst in het verslag w orden vermeld.

11-02-2019
1

Verslag 2: de omzet van de voortzettingsw eekenden betreft in totaal €
6.257,40. De kosten bedragen € 1.209,83. Een deel van de omzet is
ontvangen door de curator. Een ander deel is via de bank op de geblokkeerde
bankrekening van failliet gestort. Als er een afrekening plaatsvindt tussen de
boedel en de bank, zal daarbij rekening w orden gehouden met het bedrag dat
nog de boedel dient in te vloeien in verband met de voortzetting.

01-05-2019
2

Verslag 3: er staat nog een deel van de opbrengst van de voortzetting op de
geblokkeerde bankrekening van de VOF bij de ING, een bedrag van
€ 3.004,50. Dit bedrag zal in de afrekening met de bank w orden verrekend met
hetgeen de boedel aan de bank verschuldigd is. Dit bedrag is overigens w el
meegenomen in het bedrag van de opbrengst van de voortzetting zoals
genoemd in verslag 2.

01-08-2019
3

Verslag 4: de op de geblokkeerde bankrekening aanw ezige opbrengst is
inmiddels in de boedel gevloeid. De totale opbrengst van de voortzetting is
€ 6.139,50; de kosten zijn - na correctie - beperkt gebleven tot € 410,19. Dit is
exclusief nog af te dragen BTW over de voortzettingsperiode.

05-02-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: bespreking, telefonisch contact en correspondentie de heer en
mevrouw Smits; telefonisch contact en correspondentie Limburgs Landschap;
correspondentie rechter-commissaris; opstellen overzicht voortzetting.

11-02-2019
1

Verslag 2: correspondentie de heer Smits; bijw erken overzicht voortzetting;
intern overleg.

01-05-2019
2

Verslag 4: afronden overzicht voortzetting; correspondentie met de bank over
afrekening van op de bedrijfsrekening ontvangen opbrengsten.

05-02-2020
4

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Verslag 1: gedurende de voortzetting van Jachthut Op den Hamer is bekeken
of er een doorstart van Jachthut Op den Hamer gerealiseerd kon w orden.
Daartoe zijn de gegadigden die zich gemeld hadden in de gelegenheid gesteld.
De verhuurder, Limburgs Landschap, heeft echter vóór faillissement een
huurovereenkomst gesloten met een nieuw e huurder/exploitant en heeft laten
w eten geen interesse te hebben in een andere huurder. Inmiddels is de
doorstart gerealiseerd.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

6.5 Verantwoording
Verslag 1: de rechter-commissaris heeft op 24 januari 2019 zijn goedkeuring
verleend voor het realiseren van de doorstart

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

6.6 Opbrengst
€ 24.000,00

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: de koopsom is als volgt opgebouw d:
inventaris: € 10.000,00;
voorraad: € 4.000,00;
handelsnaam, domeinnaam, telefoonnummers en klantenbestand: €
2.000,00;
goodw ill: € 8.000,00.

Toelichting

01-05-2019
2

Verslag 2: afgehandeld.

6.7 Boedelbijdrage
€ 400,00

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: de boedel zal een boedelbijdrage van 10% ontvangen voor de
verkoop van de voorraad die verpand is aan ING Bank. De inventaris vloeit in
verband met het bodemvoorrecht van de fiscus in de boedel. Ook de
handelsnaam en goodw ill komt de boedel toe.

Toelichting
Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: telefonisch contact, correspondentie en bespreking de heer en
mevrouw Smits; telefonisch contact en correspondentie ING Bank en
doorstarter; correspondentie rechter-commissaris; opstellen
koopovereenkomst.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: zodra de te ontvangen administratie compleet is zal de curator
starten met het boekenonderzoek w aaronder onderzoek rechtmatigheid.

11-02-2019
1

Verslag 2: ongew ijzigd.

01-05-2019
2

Verslag 3: de administratie is nog niet compleet: deze blijkt reeds vele jaren
alleen digitaal te zijn opgeslagen. De ter beschikking gestelde auditfiles geven
onvoldoende (gedetailleerd) inzicht. De curator is in contact met de leverancier
van dit online boekhoudprogramma om de noodzakelijke informatie te
ontvangen om het boekonderzoek te kunnen verrichten.

01-08-2019
3

Verslag 4: in onderzoek. Ondanks vele pogingen om het online
boekhoudprogramma geactiveerd te krijgen is dat tot op dit moment niet
gelukt. De leverancier van het programma en de curator corresponderen over
de voorw aarden voor het w eer openstellen van het programma.

05-02-2020
4

Verslag 5: de boedel heeft inmiddels de beschikking gekregen over het online
boekhoudprogramma en heeft het onderzoek voortgezet. Geconstateerd is dat
de gevoerde administratie voldoet en dat aan de boekhoudplicht is voldaan.
Afgehandeld.

05-08-2020
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: in onderzoek.

11-02-2019
1

Verslag 2: in onderzoek.

01-05-2019
2

Verslag 3: niet van toepassing.

01-08-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

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

11-02-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: n.v.t.

11-02-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-02-2019
1

Verslag 1: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid. Zie punt 7.1.

Toelichting

01-05-2019
2

Verslag 2: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid. Zie punt 7.1.

Toelichting

01-08-2019
3

Verslag 3: dit onderzoek maakt deel uit van het te verrichten
boekenonderzoek: zie 7.1.

Toelichting

05-02-2020
4

Verslag 4: in onderzoek. Zie punt 7.1 en 7.7. van dit verslag.

Toelichting

05-08-2020
5

Verslag 5: in onderzoek. Zie toelichting bij punt 7.7.

Toelichting

04-02-2021
6

Verslag 6: in onderzoek. Zie toelichting bij punt 7.7.

Toelichting
Verslag 7: het onderzoek is afgerond. Zie toelichting bij punt 7.7.

7.6 Paulianeus handelen

03-08-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

11-02-2019
1

Verslag 1: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid. Zie punt 7.1.

Toelichting

01-05-2019
2

Verslag 2: dit punt maakt deel uit van het boekenonderzoek w aaronder
onderzoek rechtmatigheid. Zie punt 7.1.

In onderzoek

01-08-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit onderzoek maakt deel uit van het te verrichten
boekenonderzoek: zie 7.1.

In onderzoek

05-02-2020
4

Toelichting
Verslag 4:Zie punt 7.1 en 7.7. van dit verslag.

In onderzoek

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5: zie toelichting bij punt 7.7.

In onderzoek

04-02-2021
6

Toelichting
Verslag 6: in onderzoek. Zie toelichting bij punt 7.7.

Ja
Toelichting
Verslag 7: het onderzoek is afgerond. Zie toelichting bij punt 7.7.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-08-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: ik verw ijs naar punt 7.1 van dit verslag.

11-02-2019
1

Verslag 4: verw ezen naar punt 7.1. Het onderzoek kan nog niet w orden
afgerond vanw ege het ontbreken van (o.a.) gedetailleerde
grootboekrekeningen.

05-02-2020
4

Verslag 5: na het ter beschikking stellen van de online administratie is het
onderzoek van de administratie en naar onregelmatigheden voortgezet. Het
onderzoek heeft geleid tot enkele vragen die inmiddels aan de vennoten zijn
voorgelegd. De boedel is in afw achting van de reactie.

05-08-2020
5

Verslag 6: de curator en de vennoten verschillen vooralsnog van mening over
de vraag of er sprake is gew eest van paulianeus handelen en zijn in overleg
om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoord.

04-02-2021
6

Verslag 7: het overleg tussen curator en de vennoten heeft inmiddels geleid
tot een minnelijke regeling in het faillissement van de heer Smits privé.
Belangrijk onderdeel van de schikking is het feit dat verhuurder afstand zal
doen van zijn boedelvordering indien de vennoten een akkoord aanbieden aan
hun crediteuren en dit akkoord tot stand komt.
Het boekenonderzoek heeft geen verdere onregelmatigheden aan het licht
gebracht en kan als afgehandeld w orden beschouw d.

03-08-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: bespreking met de heer en mevrouw Smits.

11-02-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie de heer Smits;
correspondentie accountant; bestudering ontvangen gegevens; studie art.
105b Fw .

01-05-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact met de heer Smits inzake bew aren en afgifte
administratie.

01-08-2019
3

Verslag 4: telefonisch en schriftelijk contact met de leverancier van het online
programma en de accountant; studie w et en intern overleg.

05-02-2020
4

Verslag 5: correspondentie en/of telefonisch contact met Intelly en Bol
accountants over de heractivering van de online administratie; divers intern
overleg, instructie inzage administratie, diverse studie van bestanden
(grootboek/bankmutaties c.a.), het opstellen van een memo inzake
(voorlopige) bevindingen en correspondentie met de heer Smits.

05-08-2020
5

Verslag 6: diverse studie; correspondentie met de raadsman van vennoten,
het opstellen van een financieel overzicht van activa en passiva, memo
toelichting overzicht en divers intern overleg.

04-02-2021
6

Verslag 7: diverse studie, correspondentie en/of telefonisch overleg met
vennoten en hun raadsman, divers telefonisch overleg.

03-08-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd tot nu toe geen boedelvordering ingediend. W el w ordt nog
een boedelvordering verw acht van UW V uit hoofde van de overgenomen
loonverplichting. Daarnaast kan er mogelijk nog een boedelvordering w orden
ingediend door de verhuurder van Hostellerie De Hamert.

€ 0,00

01-05-2019
2

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.

€ 66.791,88

01-08-2019
3

€ 94.319,75

05-02-2020
4

Toelichting
Verslag 4: UW V heeft haar vordering aangevuld met de betaling van
pensioenverplichtingen. Daarnaast is er een vordering ingediend ter zake van
huur over de opzegtermijn.

€ 94.319,75

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5: ongew ijzigd.

€ 94.319,75

03-08-2021
7

Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

Toelichting

17-03-2022
8

Verslag 8: ongew ijzigd.

€ 94.319,75
Toelichting
Verslag 9: ongew ijzigd.

07-09-2022
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 48.662,00

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: dit is de totale ingediende vordering van de belastingdienst.

€ 66.046,00

01-05-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is de totale ingediende vordering van de belastingdienst.

€ 73.732,00

01-08-2019
3

Toelichting
Naast deze vordering, die alleen betrekking heeft op de VOF, heeft de
belastingdienst nog een vordering op de vennoten privé van € 1.116,00.
Er zijn diverse AH aanslagen die nog dienen te w orden gecorrigeerd.

€ 73.732,00

05-02-2020
4

Toelichting
Verslag 4: naast deze vordering, die alleen betrekking heeft op de VOF, heeft
de belastingdienst nog een vordering op de vennoten privé van € 900,00.
Er is nog een ambtshalve aanslag die nog dient te w orden gecorrigeerd, maar
dat is pas mogelijk als de digitale administratie beschikbaar is.

€ 67.881,00

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5: de vorderingen op de V.O.F. zijn verminderd tot € 65.409,00 na
correctie van de ambtshalve aanslag OB januari 2019. De vermindering w as
een gevolg van een door de boedel ingediend bezw aarschrift.
De vorderingen op de vennoten privé belopen € 2.473,00. Daarnaast zijn zij
aansprakelijk gesteld voor de vorderingen op de V.O.F.
De vordering van de belastingdienst zal nog toenemen door het opleggen van
een aanslag ex art. 29, lid 7. De boedel heeft de daarvoor noodzakelijke
informatie aan de fiscus verstrekt.

€ 83.567,00

04-02-2021
6

Toelichting
Verslag 6: in deze verslagperiode w erd de aanslag ex art. 29 w et OB
opgelegd.
De belastingschuld van de VOF - met aansprakelijkstelling van de vennoten
bedraagt thans € 81.100,00. Privé bedraagt de belastingschuld € 2.467,00.

€ 83.567,00
Toelichting
Verslag 7: ongew ijzigd.

03-08-2021
7

€ 81.100,00

17-03-2022
8

Toelichting
Verslag 8: dit zijn de schulden van de VOF. Abusievelijk w erd in verslag 7 de
vordering op een der vennoten meegenomen in het bedrag van de vordering
op de VOF.

Toelichting

07-09-2022
9

Verslag 9: ongew ijzigd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd tot nu toe geen preferente vordering van UW V ingediend.
W el w ordt deze nog verw acht uit hoofde van de overgenomen
loonverplichting.

€ 0,00

01-05-2019
2

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.

€ 33.388,49

01-08-2019
3

Toelichting
Van deze vordering is tot een bedrag van € 5.436,78 van een gelijke rangorde
als de belastingdienst.

€ 33.388,49

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5: deze vordering is ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 9: ongew ijzigd.

8.4 Andere pref. crediteuren

07-09-2022
9

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: er w erd tot nu toe geen andere preferente vordering ingediend.

€ 0,00

01-05-2019
2

Toelichting
Verslag 2: ongew ijzigd.

€ 0,00

05-02-2020
4

Toelichting
Verslag 4: er zijn geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 0,00

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5: er zijn geen vorderingen ingediend noch bekend.

Toelichting

07-09-2022
9

Verlag 9: er zijn geen andere preferente vorderingen ingediend. De boedel
beschouw t dit punt als afgehandeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
47

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: conform opgave failliet.

35

01-05-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaal van het aantal concurrente crediteuren die tot nu
toe een vordering hebben ingediend (exclusief separatist ING Bank).

37

01-08-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit betreft het totaal aantal crediteuren dat tot heden een vordering
heeft ingediend.

42
Toelichting

05-02-2020
4

Verslag 4: dit betreft het totaal aantal crediteuren dat tot heden een vordering
heeft ingediend., c.q. w aarvan bericht is ontvangen dat er geen vordering
(meer) openstaat.

40

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5: dit is het aantal tot nu toe ingediende vorderingen. Een vordering is
afgevoerd nadat deze is verrekend met een schuld aan de failliet.

40

03-08-2021
7

Toelichting
Verslag 7: van de 83 bekende crediteuren hebben er 40 een vordering
ingediend. Een aantal crediteuren heeft laten w eten geen vordering (meer) te
hebben en deels bleken de volgens de administratie nog openstaande
vorderingen van een aantal crediteuren niet meer te bestaan omdat deze
w erden voldaan, gecrediteerd of verrekend.

41

17-03-2022
8

Toelichting
Verslag 8: tot nu toe zijn er 41 zakelijke vorderingen aangemeld ter verificatie.

Toelichting

07-09-2022
9

Verslag 9: ongew ijzigd

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 111.417,12

11-02-2019
1

Toelichting
Verslag 1: conform opgave failliet.

€ 114.493,60

01-05-2019
2

Toelichting
Verslag 2: dit is het totaalbedrag van de ingediende concurrente vorderingen
(exclusief separatist ING Bank).

€ 130.854,85

01-08-2019
3

Toelichting
Verslag 3: dit betreft het totaal van de tot heden ingediende concurrente
vorderingen van de VOF.

€ 131.241,29

05-02-2020
4

Toelichting
Verslag 4: dit is het totaalbedrag der ingediende vorderingen, w aarvan een
bedrag van € 800,10 voorlopig w ordt betw ist.
De w ijziging van het bedrag is o.a. veroorzaakt door de in deze periode
ingediende (concurrente) vordering van UW V ter zake van overname
pensioenverplichtingen en de dientengevolge gecorrigeerde vordering van het
pensioenfonds.

€ 131.059,79

05-08-2020
5

Toelichting
Verslag 5: op basis van de digitale administratie kon de crediteurenlijst verder
w orden gecorrigeerd. In totaal w erd tot een bedrag van € 130.194,36 aan
vorderingen ingediend betrekking hebbend op de V.O.F. en één vordering ten
bedrage van € 865,43 ten laste van vennoot Smits.
Van een aantal crediteuren is uit de online administratie gebleken dat er in
januari 2019 nog betalingen zijn verricht terw ijl er w el een vordering w erd
ingediend. Deze ingediende vorderingen zijn in verband met nader te
verrichten onderzoek alsnog voorlopig betw ist.

€ 134.984,72

03-08-2021
7

Toelichting
Verslag 7: dit bedrag ziet (alleen) op de zakelijke schulden.

€ 134.984,72

17-03-2022
8

Toelichting
Verslag 8: ongew ijzigd.

Toelichting
Verslag 9: ongew ijzigd. Dit bedrag betreft overigens alleen vorderingen op
de VOF.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

07-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: nog onbekend.

11-02-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

01-05-2019
2

Verslag 3: onbekend.

01-08-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

05-02-2020
4

Verslag 5: nog onbekend.

05-08-2020
5

Verslag 7: nog onbekend: de vennoten streven naar een beëindiging middels
een akkoord maar daarover is nog geen duidelijkheid.

03-08-2021
7

Verslag 8: nog onbekend. De vennoten zijn nog in onderhandeling omtrent de
financiering van een akkoord. Mocht een akkoord niet mogelijk zijn dan zal het
faillissement van de VOF eindigen w egens de toestand van de boedel.

17-03-2022
8

Verslag 9: de vennoten streven ernaar het faillissement te laten eindigen met
een akkoord. Nu de herfinanciering en afw ikkeling van de vordering van de
separatist is gerealiseerd (op de formele afw ikkeling na - zie punt 5), is de
w eg vrij voor de voortzetting van de onderhandeling over de financiering van
een akkoord. De curator verw acht dat er thans binnen afzienbare tijd meer
duidelijkheid zal zijn op dit punt.

07-09-2022
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

11-02-2019
1

Verslag 2: telefonisch contact en correspondentie de heer Smits en diverse
crediteuren; correspondentie belastingdienst; bestudering stukken; controle
ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst; controle aanslagen en
beschikkingen belastingdienst.

01-05-2019
2

Verslag 3: telefonisch contact en/of correspondentie met diverse crediteuren,
de belastingdienst, het UW V en de heer Smits; bestudering stukken, controle
ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst; controle aanslagen en
beschikkingen belastingdienst.

01-08-2019
3

Verslag 4: telefonisch contact en/of correspondentie met diverse crediteuren,
UW V, de belastingdienst en failliet; bestudering stukken, controle ingediende
vorderingen; aanpassen crediteurenlijst; controle aanslagen en beschikkingen
belastingdienst.

05-02-2020
4

Verslag 5: telefonisch contact en/of correspondentie met diverse crediteuren,
UW V, de belastingdienst en failliet; bestudering stukken (o.a. aangiftes en
aanslagen IB), controle ingediende vorderingen; aanpassen crediteurenlijst
(o.a. op basis van de aanvullende informatie uit de digitale administratie); het
indienen van een bezw aarschrift tegen de aanslag OB januari 2019, studie
administratie en correspondentie met de belastingdienst over de op te leggen
aanslag ex art. 29, lid 7, controle aanslagen en beschikkingen belastingdienst.

05-08-2020
5

Verslag 6: diverse studie administratie inzake juiste vaststelling vordering per
datum faillissement, met name controle daadw erkelijke uitvoering vermelde
betalingen in januari 2019, correspondentie met diverse (mogelijke)
crediteuren volgend uit dat onderzoek, aanpassen crediteurenlijst (verw erking
nieuw e crediteuren en nadere controle ingediende vorderingen),
correspondentie met diverse crediteuren over status afw ikkeling faillissement,
correspondentie met vennoten over aangifte IB 2019 en bestudering van de
(concept-)aangifte; telefonisch en schriftelijk contact met de belastingdienst
inzake de op te leggen aanslag ex artikel 29 W et OB en studie aanslag.

04-02-2021
6

Verslag 7: diverse studie, correspondentie met diverse crediteuren,
correspondentie met vennoten over (het indienen van de) aangifte IB 2019 en
2020; bestudering van de (concept-)aangifte 2019 en de aanslagen;
telefonisch en schriftelijk contact met de raadsman van vennoten inzake een
mogelijk akkoord; actueel houden crediteurenlijst.

03-08-2021
7

Verslag 8: diverse studie en intern overleg; correspondentie met vennoten
over de aangifte 2020, studie van de (concept-)aangifte en de aanslag;
overleg met vennoten en hun raadsman over de voorlopig betw iste
vorderingen, telefonisch en schriftelijk contact met de raadsman van vennoten
inzake een mogelijk akkoord; actueel houden crediteurenlijst.

17-03-2022
8

Verslag 9: diverse correspondentie met mr. Gerrits inzake ontw ikkelingen
omtrent akkoord en herfinanciering bankvordering; correspondentie met de
belastingdienst en actueel houden crediteurenlijst en studie ten behoeve van
verslaglegging.

07-09-2022
9

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

11-02-2019
1

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

11-02-2019
1

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

11-02-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: bespreking met de heer en mevrouw Smits.

11-02-2019
1

Verslag 2: afgehandeld.

01-05-2019
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: beëindigen huurovereenkomst Hostellerie De Hamert; uitzoeken
verzekeringen; afronden verkoop auto; verder oppakken verkoop activa;
afronden voortzetting; verrichten boekenonderzoek w aaronder onderzoek
rechtmatigheid; verdere inventarisatie vorderingen van crediteuren.

11-02-2019
1

Verslag 2: afronden afrekening met pandhouder; verrichten boekenonderzoek
w aaronder onderzoek rechtmatigheid; verdere inventarisatie vorderingen van
crediteuren.

01-05-2019
2

Verslag 3: afw ikkeling pandrechten en overige zekerheden, alsmede
(eventueel) de incasso van debiteuren; het verrichten van boekenonderzoek
en het verder inventariseren van vorderingen.

01-08-2019
3

Verslag 4: afronden debiteurenincasso en afrekening geïncasseerde bedragen
met pandhouder, het (verder) voortzetten en afronden van het onderzoek van
de administratie en rechtmatigheid; verdere inventarisatie van vorderingen.

05-02-2020
4

Verslag 5: zo mogelijk afronden van het onderzoek rechtmatigheid, verdere
inventarisatie van vorderingen (met name belastingen en bank en de voorlopig
betw iste vorderingen).

05-08-2020
5

Verslag 6: afronden van het onderzoek rechtmatigheid, beoordeling
mogelijkheden afw ikkeling.

04-02-2021
6

Verslag 7: vaststellen w ijze van afw ikkeling, akkoord of anderszins.

03-08-2021
7

Verslag 8: vaststellen w ijze van afw ikkeling, akkoord of anderszins.

17-03-2022
8

Verslag 9: afw ikkeling van het faillissement, zo mogelijk met een akkoord aan
crediteuren.

07-09-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: nog onbekend.

11-02-2019
1

Verslag 2: nog onbekend.

01-05-2019
2

Verslag 3: nog onbekend.

01-08-2019
3

Verslag 4: nog onbekend.

05-02-2020
4

Verslag 5: nog onbekend. Hangt mede af van de resultaten van het onderzoek
van de administratie.

05-08-2020
5

Verslag 6: nog onbekend.

04-02-2021
6

Verslag 7: nog onbekend.

03-08-2021
7

Verslag 8: nog onbekend.

17-03-2022
8

Verslag 9: zodra er duidelijkheid is over het al dan niet kunnen aanbieden
van een akkoord. Mocht dat niet aan de orde zijn dan zullen de
faillissementen op andere w ijze w orden afgew ikkeld.

07-09-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
7-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: correspondentie de heer Smits; correspondentie rechtercommissaris; correspondentie diverse overige derden.

11-02-2019
1

Verslag 2: correspondentie de heer Smits; verw erken diverse poststukken en
agenderingen; opstellen dossiernotitie; verrichten financiële w erkzaamheden
en (voorbereiden) verslaglegging; intern overleg.

01-05-2019
2

Verslag 3: correspondentie en/of telefonisch contact met de heer Smits, de
heer Nelissen (adviseur), de rechter-commissaris en anderen; verw erken
diverse poststukken en agenderingen; memo diverse onderw erpen; financiële
w erkzaamheden en (voorbereiden) verslaglegging.

01-08-2019
3

Verslag 4: diverse correspondentie en agenda, correspondentie en telefonisch
contact met failliet c.a., studie van failliet en derden ontvangen stukken, divers
intern overleg, correspondentie met de rechter-commissaris, financiële
w erkzaamheden faillissement en (voorbereiden) van verslaglegging.

05-02-2020
4

Verslag 5: diverse correspondentie en agenda, correspondentie en telefonisch
contact met failliet c.a., studie ontvangen correspondentie, financiële
w erkzaamheden faillissement en (voorbereiden) van verslaglegging.

05-08-2020
5

Verslag 6: diverse correspondentie en agenda, correspondentie contact met
failliet c.a., studie ontvangen correspondentie, financiële w erkzaamheden
faillissement en (voorbereiden) van verslaglegging.

04-02-2021
6

Verslag 7: diverse correspondentie en agenda, correspondentie en/of
telefonisch contact met failliet c.a., studie ontvangen correspondentie,
financiële w erkzaamheden faillissement en (voorbereiden) van verslaglegging.

03-08-2021
7

Verslag 8: diverse correspondentie en agenda, correspondentie en/of
telefonisch contact met failliet c.a., studie ontvangen correspondentie,
financiële w erkzaamheden faillissement en (voorbereiden) van verslaglegging.

17-03-2022
8

Verslag 9: diverse correspondentie en agenda, correspondentie en/of
telefonisch contact met failliet c.a., financiële w erkzaamheden faillissement en
(voorbereiden) van verslaglegging.

07-09-2022
9

Bijlagen
Bijlagen

