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Algemene gegevens
Naam onderneming
IFO Nederland B.V.

06-07-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IFO Nederland B.V.,
statutair gevestigd te Hellevoetsluis en kantoorhoudende te (4003 BV) Tiel,
aan het adres Appelboogerd 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 56398107.

06-07-2018
1

Activiteiten onderneming
Het bij ondernemingen uitvoeren van onafhankelijke kw aliteitscontroles,
kw aliteit monitoring inspecties, projectbegeleiding, onderzoek, advies en
expertise naar corrosieproblemen, behandeling van schadegevallen aan
bouw componenten, opmaken van deskundige rapporten op het gebied van de
milieu- en industriële afvalw atertechniek.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 627.895,97

€ -106.683,55

€ 285.850,42

2015

€ 807.350,01

€ -67.481,87

€ 417.513,88

Toelichting financiële gegevens

06-07-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Curator zal in het kader van de te verrichten rechtmatigheidsonderzoeken
(hoofdstuk 7), de financiële gegevens nog nader doornemen en analyseren.

06-07-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

06-07-2018
1

Boedelsaldo
€ 87.055,36

06-07-2018
1

€ 98.011,21

10-10-2018
2

€ 140.481,19

14-01-2019
3

€ 152.870,15

26-04-2019
4

€ 120.059,39

06-08-2019
5

€ 120.070,09

05-11-2019
6

€ 120.077,12

08-05-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-6-2018

06-07-2018
1

t/m
5-7-2018
van
6-7-2018

10-10-2018
2

t/m
9-10-2018
van
10-10-2018

14-01-2019
3

t/m
14-1-2019
van
15-1-2019

26-04-2019
4

t/m
25-4-2019
van
26-4-2019

06-08-2019
5

t/m
30-7-2019
van
31-7-2019

05-11-2019
6

t/m
4-11-2019
van
5-11-2019

08-05-2020
7

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

06-11-2020
8

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020
t/m
3-5-2021

Bestede uren

04-05-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

85 uur 30 min

2

47 uur 54 min

3

33 uur 54 min

4

42 uur 36 min

5

48 uur 36 min

6

13 uur 6 min

7

16 uur 24 min

8

14 uur 42 min

9

6 uur 24 min

totaal

309 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van de toestand van de boedel en derden w orden door middel
van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit
verslag kunnen door derden geen rechten w orden ontleend. De curator heeft
zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen,
w aarvan curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar w orden
gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bew ust te zijn dat niet altijd alle
gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen.

06-07-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IFO Nederland B.V.
("IFO B.V.") is opgericht bij akte van 19 november 2012. Bestuurder van IFO
B.V. is mevrouw P.C.L. Meijw aard ("bestuurder"). Enig aandeelhouder is de
vennootschap naar Duits recht IFO Institut für Oberflächentechnik GmbH ("IFO
GmbH").

1.2 Lopende procedures

06-07-2018
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij curator bekend, is IFO B.V. betrokken gew eest bij een procedure
w aarin op 25 april 2018 vonnis is gew ezen. Dit betreft een ontslagprocedure
tegen een voormalig bestuurder van IFO B.V. Curator onderzoekt of het
instellen van hoger beroep voor de boedel opportuun is. Curator komt hier in
haar volgende verslag op terug.

06-07-2018
1

Curator heeft de beschikking van 25 april 2018 nader bestudeerd. Naar
aanleiding hiervan zijn er bij curator meerdere vragen gerezen. Curator heeft
deze vragen voorgelegd aan de voormalig advocaat van gefailleerde. Alles in
aanmerking nemend, heeft curator moeten concluderen dat het instellen van
hoger beroep voor de boedel niet opportuun is.

10-10-2018
2

1.3 Verzekeringen
IFO B.V. beschikte over de voor haar bedrijfsvoering gebruikelijke
verzekeringen.

06-07-2018
1

Curator heeft de benodigde verzekeringen in verband met de voorlopige
voortzetting van de onderneming van IFO B.V. gecontinueerd tot aan de
doorstart van IFO B.V., w aarover meer in hoofdstuk 6 van dit verslag.
Inmiddels heeft curator de verzekeringen tot een einde geleid. In de komende
verslagperiode zal duidelijk w orden of curator premierestituties kan realiseren.
Curator heeft onderzocht of IFO B.V. teveel aan verzekeringspremies heeft
voldaan voor faillissement. Curator heeft geconstateerd dat dit niet het geval
is. Gelet hierop zal de verzekeringsmaatschappij geen verzekeringspremie
restitueren.

14-01-2019
3

1.4 Huur
Gefailleerde huurde van de partij De Ondernemersw erf B.V. een kantoorruimte
gelegen aan het adres De Appelboogerd 2 te (4003 BV) Tiel.
Deze huurovereenkomst is per 1 juli 2018 overgenomen door de
doorstartende partij (zie hoofdstuk 6).
Nu de huur tot en met 30 juni 2018 reeds door IFO B.V. w as voldaan, heeft de
verhuurder geen vordering op IFO B.V.

1.5 Oorzaak faillissement

06-07-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van IFO B.V. het volgende.
IFO B.V. hield zich met name bezig met audits, inspecties, onderzoek en
advisering m.b.t. kw aliteitseisen, richtlijnen en normen over
oppervlaktetechniek.
Al gedurende langere tijd vielen de inkomsten van IFO B.V. lager uit dan
verw acht en w aren de activiteiten van IFO B.V. verliesgevend. Ondanks diverse
inspanningen, w aaronder het doorvoeren van kostenbesparingen, ontslag van
een personeelslid, het beëindigen van verliesgevende contracten en het
betrekken van een goedkopere huurruimte, is het niet gelukt de verlieslatende
situatie te keren.
De omzet van IFO B.V. liep in het eerste en tw eede kw artaal van 2018 nog
verder terug door tegenvallende orders, w aardoor de salarissen en
vakantiegelden van w erknemers niet meer konden w orden voldaan. Hierdoor
kon IFO B.V. niet anders dan haar faillissement aanvragen.
Het voorgaande betreft het relaas van de bestuurder van IFO B.V. Curator zal
nog nader onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het faillissement en zal zo nodig - hierop terugkomen.

06-07-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

06-07-2018
1

Toelichting
IFO B.V. had op de faillissementsdatum 8 w erknemers in dienst. Voor 1 van
deze personeelsleden liep er een ontslagaanvraag bij UW V.
Bij brief van 7 juni 2018 zijn de personeelsleden, met inachtneming van de
opzegtermijn op grond van de Faillissementsw et, ontslagen. Curator heeft
onderhavig faillissement eveneens op deze datum bij UW V aangemeld.
Op donderdag 21 juni 2018 is vervolgens in samenw erking met UW V een
informatiebijeenkomst georganiseerd, w aarbij de personeelsleden zijn ingelicht
over hun rechten, verplichtingen en W W -aanspraken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

06-07-2018
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had IFO B.V. 10 personeelsleden
in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-6-2018

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Naar verw achting geen.

06-07-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
IFO B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-07-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

06-07-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie toelichting

€ 12.000,00

€ 0,00

totaal

€ 12.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel van IFO B.V. heeft curator inventariszaken aangetroffen, met
name bestaande uit inspectie equipment, aanw ezig bij de w erknemers thuis
en op diverse projecten, en een beperkte kantoorinventaris, aanw ezig op de
bedrijfslocatie van IFO B.V.

06-07-2018
1

Direct na de eerste inventariserende bespreking op dinsdag 5 juni 2018 heeft
curator Troostw ijk W aardering en Advies ingeschakeld om voornoemde zaken
te taxeren. In het kader van de doorstart (hoofdstuk 6) zijn deze vervolgens
verkocht voor een totaalbedrag van € 12.000,--.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De hiervoor beschreven bedrijfsmiddelen vallen deels aan te merken als
bodemzaken. Nu er geen verpanding heeft plaatsgevonden van de
bedrijfsmiddelen, speelt het bodemvoorrecht echter niet.

06-07-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Naar verw achting geen.

06-07-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

w erkzaamheden gedurende de periode van
voortzetting

€ 5.388,80

€ 0,00

totaal

€ 5.388,80

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
IFO B.V. had geen voorraden in eigendom.

06-07-2018
1

Het onderhanden w erk kan w orden uitgesplitst in de volgende categorieën.
1. De uitgevoerde, maar nog niet gefactureerde w erkzaamheden vóór
faillissement. Curator heeft inmiddels de facturen verzonden naar de
desbetreffende klanten en verw acht hiermee een opbrengst te realiseren van
€ 13.721,40.
2. De niet gefactureerde w erkzaamheden gedurende de periode van
voortzetting. De doorstarter heeft dit gedeelte overgenomen voor een bedrag
van € 5.388,80 (hoofdstuk 6).
3. De lopende orders en offertes met derde partijen. De doorstarter heeft dit
onderhanden w erk overgenomen onder de noemer goodw ill (hoofdstuk 6).
De klanten van gefailleerde, zoals hierboven w eergegeven onder categorie 1,
hebben de facturen volledig voldaan. Curator heeft de binnenkomende
betalingen gecontroleerd en verw erkt in de administratie. Curator verw acht
geen w erkzaamheden meer te hoeven verrichten met betrekking tot het
onderhanden w erk.

10-10-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Curator zal de binnenkomende betalingen - met betrekking tot de
gefactureerde w erkzaamheden vóór faillissement - verw erken en de eventuele
reacties behandelen.

06-07-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

goodw ill

€ 17.500,00

€ 0,00

totaal

€ 17.500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
IFO B.V. beschikte tevens over creditsaldi op de bij Rabobank aangehouden
bankrekeningen. Curator heeft Rabobank verzocht deze gelden naar de
boedelrekening te leiden.

06-07-2018
1

Verder beschikte IFO B.V. over goodw ill, met name bestaande uit
bedrijfskennis van personeelsleden, telefoonnummers en handels- en
domeinnamen. De doorstarter heeft de goodw ill overgenomen voor een
bedrag van € 17.500,00 (hoofdstuk 6).

3.9 Werkzaamheden andere activa
Naar verw achting geen.

06-07-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille (verslag 1)

€ 87.125,40

€ 13.887,46

€ 0,00

Debiteurenportefeuille (verslag 2)

€ 46.786,71

€ 0,00

Debiteurenportefeuille (verslag 4)

€ 13.666,96

Debiteurenportefeuille (verslag 5)

€ 1.860,01

totaal

€ 87.125,40

€ 76.201,14

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens een door de bestuurder aan curator uitgereikt overzicht stond er op
de faillissementsdatum een bedrag aan debiteurenvorderingen open van €
87.125,40. Curator is inmiddels tot de incasso ervan overgegaan en heeft
reeds een opbrengst gerealiseerd van € 13.887,46.

06-07-2018
1

Curator heeft de afgelopen verslagperiode de incasso van de
debiteurenportefeuille voortgezet. Op dit moment heeft curator een bedrag
geïncasseerd ter hoogte van euro 60.674,17. Een gedeelte van de
debiteurenbetalingen zijn verricht op de bij Rabobank aangehouden
bankrekening. Curator zal Rabobank aankomende verslagperiode verzoeken
deze gelden naar de boedelrekening te leiden.

10-10-2018
2

Thans dient er nog aan debiteuren te w orden geïncasseerd een bedrag ter
hoogte van euro 26.451,23.
Inmiddels w ordt een groot aantal van de vorderingen betw ist. Met betrekking
tot deze vorderingen w ordt voortdurend overleg gevoerd met de voormalig
bestuurder van IFO B.V., aangezien vele betw istingen betrekking hebben op
onjuiste facturen of facturen voor w erkzaamheden, w aarvan niet duidelijk is of
deze w el zijn verricht. Curator zal de aankomende verslagperiode de incasso
van de debiteurenportefeuille voortzetten.

14-01-2019
3

De afgelopen verslagperiode heeft curator zich gericht op de laatste zes
debiteuren. Van deze zes debiteuren hebben drie debiteuren de volledige
vordering voldaan. Met tw ee debiteuren heeft curator een regeling getroffen.

26-04-2019
4

Op dit moment correspondeert curator nog met de laatste debiteur. Curator
verw acht de inning van de debiteurenportefeuille de aankomende
verslagperiode te kunnen afronden.
Verslag 5:
De afgelopen verslagperiode heeft ook de laatste openstaande debiteur haar
volledige vordering voldaan. Hiermee komt een eind aan de inning van de
debiteurenportefeuille. Het verschil tussen de omvang van de
debiteurenportefeuille op de faillissementsdatum en de totale opbrengst op dit
moment is als volgt te verklaren. Een tw eetal debiteurenvorderingen w aren
oninbaar als gevolg van het faillissement van deze debiteuren. Daarnaast
heeft curator met tw ee debiteuren een regeling getroffen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

06-08-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De komende verslagperiode zal curator de inning van de debiteurenportefeuille
voortzetten.

06-07-2018
1

De debiteuren die tot op heden nog niet zijn overgegaan tot het betalen van
de openstaande vorderingen, hebben allen de openstaande vorderingen
betw ist. Curator zal de aankomende verslagperiode deze debiteuren van een
reactie voorzien.

10-10-2018
2

Curator zal haar correspondentie met de debiteuren voortzetten.

14-01-2019
3

Curator streeft ernaar de aankomende verslagperiode de inning van de
debiteurenportefeuille af te ronden.

26-04-2019
4

Verslag 5:
De inning van de debiteurenportefeuille is volledig afgerond. Curator verw acht
dan ook geen w erkzaamheden meer te hoeven verrichten.

06-08-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

06-07-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover curator bekend, is er geen sprake van een bancaire vordering op
IFO B.V.

5.2 Leasecontracten
IFO B.V. heeft meerdere operational leaseovereenkomsten afgesloten. Voor
zover deze overeenkomsten niet zijn overgenomen door de doorstartende
partij, zijn de leaseovereenkomsten tot een einde geleid.

06-07-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
IFO B.V. heeft geen zekerheden gevestigd ten behoeve van derden.

06-07-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

06-07-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Curator is vooralsnog niet bekend met beroepen op eigendomsvoorbehouden.

06-07-2018
1

De afgelopen verslagperiode heeft een partij een beroep gedaan op het recht
van eigendomsvoorbehoud. Curator heeft dit beroep beoordeeld en
gehonoreerd, w aarna zij is overgegaan tot uitleveren van de desbetreffende
zaak.

10-10-2018
2

5.6 Retentierechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van retentie bekend.

06-07-2018
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van reclame bekend.

06-07-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

06-07-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Voor zover van toepassing, zullen partijen met een eigendomsvoorbehoud in
de gelegenheid w orden gesteld om hun zaken op te halen en/of nieuw e
overeenkomsten met de doorstartende partij te sluiten.

06-07-2018
1

Naar verw achting geen.

10-10-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op faillissementsdatum w erd curator duidelijk dat er een doorstart zou kunnen
plaatsvinden. Deze had slechts kans van slagen w anneer de activiteiten van
IFO B.V. zouden w orden voortgezet.

06-07-2018
1

Na overleg met de rechter-commissaris is besloten om de onderneming van IFO
B.V. in beginsel voor tw ee w eken voort te zetten om te onderzoeken of in deze
periode een doorstart zou kunnen w orden bew erkstelligd.
Op 13 juni 2018 is vervolgens een doorstart gerealiseerd. De activiteiten van
IFO B.V. zijn overgedragen aan de aandeelhouder IFO GmbH.

6.2 Financiële verslaglegging
Als onderdeel van de doorstart is met IFO GmbH overeengekomen dat alle
kosten die gedurende de periode van voortzetting zijn gemaakt, voor haar
rekening zullen komen. De opbrengsten van € 5.388,80 zijn rechtstreeks door
IFO GmbH aan de boedel voldaan.

06-07-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

06-07-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Direct na het uitspreken van het faillissement heeft curator de mogelijkheden
tot het realiseren van een doorstart onderzocht. In dit kader meldde IFO GmbH
zich bij de curator voor het overnemen van de activiteiten van IFO B.V. Er
meldden zich geen andere overnamekandidaten.

06-07-2018
1

Na enig onderhandelen met IFO GmbH, kw amen partijen - na toestemming van
de rechter-commissaris - op 13 juni 2018 de volgende bedragen voor een
doorstart overeen.
Goodw ill
Inventaris
Onderhanden w erk
Totaal

€ 17.500,00
€ 12.000,00
€ 5.388,80
€ 34.888,80

Voorts is door de doorstartende partij aan vier personeelsleden een nieuw
dienstverband aangeboden en is de huurovereenkomst overgenomen door de
doorstartende partij.

6.5 Verantwoording
Zie "beschrijving doorstarten onderneming".

6.6 Opbrengst

06-07-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 34.888,80

06-07-2018
1

Toelichting
Zie "beschrijving doorstart".

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

06-07-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
In de komende periode zal curator ter zake de doorstart nog een aantal handen spandiensten verrichten.

06-07-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de bestuurder zijn diverse stukken en gegevens overlegd, die curator in
de komende verslagperiode zal gaan bestuderen.

06-07-2018
1

Uit de eerste onderzoeken van curator volgt dat de administratie en
boekhouding van gefailleerde er ordentelijk uitzien. Curator zal de
onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk de aankomende verslagperiode
voortzetten.

10-10-2018
2

Curator heeft inmiddels de gehele administratie en boekhouding van de
bestuurder van IFO B.V. ontvangen. Nu curator over de volledige dataset
beschikt, zal zij nader onderzoek doen naar de belangrijkste oorzaken van
onderhavig faillissement. Daarnaast zal zij onderzoek doen naar mogelijke
onregelmatigheden. Curator komt hier in een volgend verslag op terug.

14-01-2019
3

Curator heeft de afgelopen verslagperiode een eerste inventariserend
onderzoek uitgevoerd. Op basis van de eerste bevindingen van dit onderzoek
heeft curator besloten om een nader onderzoek te starten.

26-04-2019
4

Verslag 5:
Curator heeft de afgelopen verslagperiode de gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoeken voorgezet. Naar aanleiding van deze
onderzoeken heeft curator de bestuurder van gefailleerde uitgenodigd voor
een bespreking. Deze bespreking heeft plaatsgevonden en de bestuurder van
gefailleerde is in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven op de
eerste onderzoeksresultaten van curator. Deze toelichting heeft curator doen
besluiten om de rechtmatigheidsonderzoeken ook de komende verslagperiode
voort te zetten.

06-08-2019
5

Verslag 6:
Naar aanleiding van de bespreking met de bestuurder van gefailleerde heeft
curator de rechtmatigheidsonderzoeken voortgezet. Meer in het bijzonder doet
curator onderzoek naar het beleid en (financieel) handelen van (een voormalig)
bestuurder van gefailleerde over de periode vanaf juni 2017 t/m de
faillissementsdatum.

05-11-2019
6

Verslag 7:
Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft curator diverse keren contact
gehad met de bestuurder van gefailleerde, met name over een aantal stukken
die nog dienen te w orden aangeleverd alvorens de
rechtmatigheidsonderzoeken kunnen w orden afgerond. De laatste stukken
verw acht curator binnenkort.

08-05-2020
7

Curator heeft aanvullende stukken mogen ontvangen van de bestuurder van
gefailleerde. Deze stukken hebben ertoe geleid dat curator de aankomende
verslagperiode gesprekken zal voeren met personen die bij het faillissement
betrokken zijn. Curator zal deze personen in de gelegenheid stellen om hun
visie te geven op de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement.

06-11-2020
8

Curator correspondeerde de afgelopen verslagperiode met personen die bij
het faillissement betrokken zijn. Deze personen zijn in de gelegenheid
gesteld om hun visie te geven op de gang van zaken voorafgaand aan het
faillissement. Curator zet deze correspondentie voort.

04-05-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: vooralsnog onbekend
2015: vooralsnog onbekend
2014: vooralsnog onbekend

06-07-2018
1

2016: 29 november 2017
2015: 2 januari 2017
2014: 22 december 2015

10-10-2018
2

Uit bovengenoemde gegevens volgt dat de jaarrekeningen tijdig zijn
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

06-07-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
IFO B.V. is opgericht na de invoering van de w etgeving w aarbij de
minimumkapitaalseis van € 18.000,- ter zake de stortingsverplichting op
aandelen is afgeschaft. Gelet hierop, gaat curator ervan uit dat er een
volstorting heeft plaatsgevonden die is toegestaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-07-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Curator is vooralsnog niet van enig onbehoorlijk bestuur gebleken. Zo nodig,
zal zij in een volgend verslag op dit onderw erp terugkomen.

06-07-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Curator is vooralsnog niet gestuit op enig paulianeus handelen. Zo nodig, zal
zij in een volgend verslag op dit onderw erp terugkomen.
In onderzoek

06-07-2018
1

05-11-2019
6

Toelichting
Verslag 6:
Curator is bij haar onderzoeken gestuit op mogelijk paulianeus handelen. Zo
nodig, zal zij in een volgend verslag op dit onderw erp terugkomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie paragraaf 7.1 van dit verslag.

06-07-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator zal zich in de komende verslagperiode richten op de onderzoeken
zoals bedoeld in dit hoofdstuk.

06-07-2018
1

Curator zal de onderzoeken als bedoeld in dit hoofdstuk voortzetten.

10-10-2018
2

Curator zal de aankomende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
voortzetten.

14-01-2019
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

06-07-2018
1

Toelichting
Bij curator zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend. Curator
verw acht in ieder geval een boedelvordering van UW V in verband met de over
te nemen loonverplichtingen.
€ 0,00

10-10-2018
2

Toelichting
Vooralsnog heeft UW V geen boedelvordering ingediend in verband met de over
te nemen loonverplichtingen.

Toelichting
Er zijn bij curator tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.

Toelichting
De doorstartende partij verstrekte curator een overzicht met betalingen die na
de faillietverklaring w erden gedaan op de bij Rabobank aangehouden
bankrekening van gefailleerde. Curator heeft - na onderzoek en berichtgeving
van de crediteuren - de vijftien betalingen ter hoogte van € 26.431,39 naar de
doorstartende partij overgeboekt.

14-01-2019
3

26-04-2019
4

Vanw ege het grote aantal betalingen en de daarmee gepaard gaande
w erkzaamheden ten laste van de boedel, heeft de doorstartende partij aan
curator een boedelbijdrage voldaan ter hoogte van € 100,-- per betalingen.
€ 59.398,72

06-08-2019
5

Toelichting
Verslag 5:
UW V heeft een boedelvordering ingediend bij curator ter hoogte van €
59.398,72.
De doorstartende partij verstrekte curator w ederom een overzicht met
betalingen die na faillietverklaring w erden gedaan op de bij de Rabobank
aangehouden bankrekening van gefailleerde. Curator heeft - na onderzoek en
berichtgeving van de crediteuren - de vijf betalingen ter hoogte van € 7.114,68
naar de doorstartende partij overgeboekt.
Vanw ege het grote aantal betalingen en de daarmee gepaard gaande
w erkzaamheden ten laste van de boedel, heeft de doorstartende partij
w ederom aan curator een boedelbijdrage voldaan ter hoogte van € 100,-- per
betaling.

Toelichting
Verslag 6:
Er zijn de afgelopen verslagperiode geen aanvullende boedelvorderingen
ingediend door UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-11-2019
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

06-07-2018
1

Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering bij curator ingediend.
€ 110.388,00

10-10-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van in totaal euro
110.388,00.

Toelichting
Er zijn in de afgelopen verslagperiode geen aanvullende vorderingen door de
Belastingdienst ingediend.

Toelichting
Er zijn in de afgelopen verslagperiode geen aanvullende vorderingen bij
curator ingediend.

14-01-2019
3

26-04-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-07-2018
1

Toelichting
UW V heeft nog geen preferente vordering bij curator ingediend.
€ 0,00

10-10-2018
2

Toelichting
Vooralsnog heeft UW V geen preferente vordering ingediend in verband met de
over te nemen loonverplichtingen.

Toelichting
UW V heeft tot op heden geen vorderingen bij curator ingediend.
€ 113.841,17
Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend bij curator ter hoogte van €
113.841,17.

8.4 Andere pref. crediteuren

14-01-2019
3

06-08-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

06-07-2018
1

Toelichting
Er hebben zich vooralsnog geen andere preferente crediteuren bij curator
gemeld.
€ 0,00

10-10-2018
2

Toelichting
Er heeft zich een preferente schuldeiser bij curator gemeld. Deze preferente
schuldeiser heeft echter enkel een vooraankondiging gedaan. De exacte
hoogte van de vordering is aldus nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

06-07-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder zouden er 20 concurrente crediteuren
moeten zijn.
8

14-01-2019
3

Toelichting
Tot op heden hebben zich 8 crediteuren bij curator gemeld.

Toelichting
Er zijn geen veranderingen gekomen in de concurrente crediteurenpositie.
9
Toelichting
Tot op heden hebben zich 9 crediteuren bij curator gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-04-2019
4

06-08-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.130,14

06-07-2018
1

Toelichting
Op dit moment heeft één concurrente crediteur zijn vordering bij curator
ingediend.
€ 14.050,80

10-10-2018
2

Toelichting
Op dit moment hebben 7 concurrente schuldeisers hun vordering bij curator
ingediend.
€ 14.106,72

14-01-2019
3

€ 29.240,83

06-08-2019
5

€ 42.089,72

05-11-2019
6

Toelichting
Aanvullend hebben zich 2 concurrente schuldeisers bij curator gemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
vooralsnog onbekend.

06-07-2018
1

Vooralsnog onbekend.

14-01-2019
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende verslagperiode zal curator de gebruikelijke correspondentie
met de crediteuren verrichten.

06-07-2018
1

Curator zal de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren voortzetten.

10-10-2018
2

De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden voortgezet, w aaronder
contact met crediteuren.

14-01-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn door curator tot op heden geen procedures aanhangig gemaakt.

06-07-2018
1

W el liep voor faillissement een procedure tegenover een voormalig bestuurder
(zie hierover ook paragraaf "Inventarisatie, lopende procedures").

9.2 Aard procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

06-07-2018
1

9.3 Stand procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

06-07-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

06-07-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
de komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende
bezighouden:

06-07-2018
1

- debiteurenincasso;
- mogelijk uitleveren zaken van derden;
- hand- en spandiensten ten behoeve van de doorstart;
- aanvang van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren.
de komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende
bezighouden:

10-10-2018
2

- debiteurenincasso;
- voortzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren.
de komende verslagperiode zal curator zich met name met het volgende
bezighouden:

14-01-2019
3

- correspondentie met debiteuren;
- de rechtmatigheidsonderzoeken;
- de gebruikelijke correspondentie met de crediteuren.
de komende verslagperiode zal curator zich bezighouden met de afronding van
de debiteurenportefeuille en de rechtmatigheidsonderzoeken.

26-04-2019
4

Verslag 5:
De komende verslagperiode zal curator zich voornamelijk bezighouden met de
rechtmatigheidsonderzoeken.

06-08-2019
5

Verslag 6:
Komende verslagperiode zal curator nader onderzoek verrichten in de
boekhouding en administratie van gefailleerde. .

05-11-2019
6

Verslag 7:
Curator zal de komende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
afronden.

08-05-2020
7

Curator zet de aankomende verslagperiode de rechtmatigheidsonderzoeken
voort. Curator verw ijst voor de reden hiervan naar hoofdstuk 7 van dit
faillissementsverslag.

06-11-2020
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk binnen w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

06-07-2018
1

Verslag 7:
De termijn w aarbinnen dit faillissement kan w orden afgew ikkeld is afhankelijk
van de uitkomsten van de rechtmatigheidsonderzoeken. Gelet op het thans
gerealiseerde boedelactief kan curator in ieder geval alvast melden dat
sow ieso een afw ikkeling op de voet van artikel 137a Faillissementsw et
(vereenvoudigde afw ikkeling) kan plaatsvinden. Bij een vereenvoudigde
afw ikkeling krijgen de boedelcrediteuren hun vordering volledig voldaan.
Daarnaast zal er gedeeltelijk een uitkering kunnen plaatsvinden aan
preferente crediteuren. Alle crediteuren ontvangen over de afw ikkeling nog
nader bericht.

08-05-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
4-11-2021

04-05-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Blijkt uit het voorgaande.

06-07-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

