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

2
14-08-2019
F.05/19/140
NL:TZ:0000101023:F001
16-04-2019

R-C
Curator

mr. E Boerwinkel
mr R.C. Faase

Algemene gegevens
Naam onderneming
ACN Specialistische Reiniging B.V.

15-05-2019
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd Gemeente Tiel
Vestigingsadres: Kerkenbos 1002, ruimte 42C
6546 BA Nijmegen
Domeinnaam: w w w .acn-asbest.nl

15-05-2019
1

Activiteiten onderneming
De specialistische reiniging van gevaarlijke toxische stoffen (asbest).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 196.635,75

€ 11.372,79

€ 56.023,86

2019

€ 30.252,15

€ 7.340,55

€ 53.957,23

Toelichting financiële gegevens

15-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1:

15-05-2019
1

Bovenstaande financiële gegevens zijn afgeleid uit door de accountant van
gefailleerde aangeleverde conceptcijfers.
De cijfers over 2018 zien op de periode van oprichting (22 februari 2018) tot en
met 31 december 2019.
De cijfers over 2019 zien op de periode 1 januari 2019 tot de
faillissementsdatum.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

15-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.673,03

15-05-2019
1

€ 9.223,08

14-08-2019
2

Verslagperiode
van
16-4-2019

15-05-2019
1

t/m
14-5-2019
van
15-5-2019

14-08-2019
2

t/m
14-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

52,30 uur

2

19,30 uur

totaal

71,60 uur

Toelichting bestede uren
Verslag 1:
Inleiding
Bij vonnis van 16 april 2019 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement
van ACN Specialistische Reiniging B.V. (hierna: “ACN” of “gefailleerde”)

15-05-2019
1

uitgesproken. Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken.
ACN w erd op 22 februari 2018 opgericht en zij hield zich bezig met de
specialistische reiniging van gevaarlijke toxische stoffen, hoofdzakelijk asbest.
Voor het uitvoeren van deze w erkzaamheden beschikte gefailleerde over het
daarvoor (w ettelijk) vereiste SC-530 certificaat.
De bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde, de heer Arens, w as
voordat hij gefailleerde oprichtte al langere tijd actief in de
asbestsaneringsbranche. Hij verrichtte deze w erkzaamheden eerst in
loondienst. Toen zijn w erkgever failleerde, besloot hij zelf – door middel van
gefailleerde – een onderneming te gaan drijven.
De onderneming van gefailleerde zou een vliegende start hebben gemaakt. Er
zou veel vraag zijn naar de diensten van ACN. Omdat de bestuurder van
gefailleerde deze w erkzaamheden niet allemaal zelf uit zou kunnen voeren,
w erden ZZP-ers ingeschakeld die op projectbasis voor gefailleerde w erkzaam
w aren.
Om curator vooralsnog onbekende redenen, zou het SC-530 certificaat op enig
moment zijn geschorst. Gefailleerde mocht haar w erkzaamheden daardoor
tijdelijk niet meer uitvoeren, met als gevolg dat zij in liquiditeitsproblemen
raakte. Deze liquiditeitsproblemen zouden zijn verergerd omdat een aantal
debiteuren, w aaronder één debiteur met een relatief omvangrijke schuld,
w eigerden te betalen.
Vanw ege deze financiële problematiek, psychische problemen van de
bestuurder en het feit dat het SC-530 certificaat opnieuw geschorst w erd,
besloot het bestuur van gefailleerde de eigen aangifte van haar faillissement
te verzorgen, w aarna op 16 april 2019 het faillissement w erd uitgesproken.
In de afgelopen verslagperiode heeft curator zich met name gericht op het
verkrijgen van informatie van de bestuurder van gefailleerde en reconstructie
van de boedel. Het contact met de bestuurder van gefailleerde verloopt
vooralsnog moeizaam. De administratie van gefailleerde is slechts gedeeltelijk
afgegeven en pogingen van de curator de boedel te reconstrueren zijn
vooralsnog vruchteloos gebleken. Enkel een beperkte kantoorinventaris is door
curator aangetroffen en verkocht.
Aan gefailleerde toebehorende gereedschappen zouden in verband met
asbestbesmettingsgevaar vóór faillissementsdatum zijn vernietigd. Aan
gefailleerde toebehorende voertuigen (een aanhanger en Volksw agen Polo)
zijn tot op heden niet aan curator afgegeven. Curator beraadt zich op de ter
zake door hem te ondernemen stappen en zal hier in een volgend verslag
nader over berichten.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.
Verslag 2:
Bij vonnis van 16 april 2019 heeft de Rechtbank Gelderland het faillissement
van ACN Specialistische Reiniging B.V. (hierna: “ACN” of “gefailleerde”)
uitgesproken. Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. ACN w erd

14-08-2019
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op 22 februari 2018 opgericht en zij hield zich bezig met de specialistische
reiniging van gevaarlijke toxische stoffen, hoofdzakelijk asbest.
In de afgelopen verslagperiode heeft curator zich bezig gehouden met de
inning van vorderingen op debiteuren, het onderzoek naar de administratie
van gefailleerde en de revindicatie en verkoop van aan gefailleerde
toebehorende activa. Voor een nadere toelichting w ordt verw ezen naar de
ter zake relevante hoofdstukken van dit verslag.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het
mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
Bestuurder van gefailleerde is de heer Gerardus Arnoldus Hubertus Leonardus
Arens. Hij is tevens enig aandeelhouder van gefailleerde.

15-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Voor zover curator bekend w aren er op de faillissementsdatum geen door of
tegen gefailleerde ingestelde procedures aanhangig.

15-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Gefailleerde had de voor een door haar geëxploiteerde onderneming
gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen zouden vóór
faillissementsdatum door de bestuurder van gefailleerde al zijn beëindigd.
Curator zal – voor zover dit niet het geval is – deze verzekeringen beëindigen
en eventuele restituties naar de boedelrekening leiden.

1.4 Huur

15-05-2019
1

1.4 Huur
Verslag 1:
Gefailleerde huurde de bedrijfslocatie w aarin zij gevestigd w as. Het betrof een
kantoorruimte aan de Kerkenbos 1002 te Nijmegen. De huurovereenkomst w as
reeds voor faillissementsdatum opgezegd als gevolg w aarvan gefailleerde de
bedrijfslocatie per 1 mei 2019 diende te verlaten.

15-05-2019
1

Na verkoop van de door curator aangetroffen kantoorinventaris, is de
bedrijfslocatie aan de verhuurder opgeleverd. De verhuurder heeft ter
restitutie van een door gefailleerde betaalde w aarborgsom een bedrag van €
505,- naar de boedelrekening overgemaakt.
Gefailleerde huurde ook een loods aan de Ambachtsw eg 25 te Nijmegen. Deze
huurovereenkomst zou voor faillissementsdatum met w ederzijds goedvinden
zijn geëindigd en leeg aan de verhuurder zijn opgeleverd. Er w as geen sprake
van een huurachterstand en evenmin van een aan gefailleerde te restitueren
w aarborgsom.

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Voor de door het bestuur genoemde oorzaken w ordt verw ezen naar de
inleiding van dit verslag. Curator zal in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen naar mogelijke andere oorzaken van het faillissement en zo
nodig daar in een volgend verslag op terugkomen.
In deze verslagperiode bestede tijd : 19,0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 19,0 uur

15-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

15-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

15-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-4-2019

1

Zie 2.4

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Toelichting ontslagaanzegging:
Gefailleerde had één w erkneemster in dienst. Het dienstverband van deze
w erkneemster liep tot 1 mei 2019, per w elke datum curator de door
gefailleerde met deze w erkneemster aangegane arbeidsovereenkomst ex art.
40 Fw heeft opgezegd.
Verslag 1:
W erkzaamheden personeel
Bespreking personeel, correspondentie personeel, correspondentie UW V.

In deze verslagperiode bestede tijd : 2,9 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 2,9 uur

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

15-05-2019
1

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:

15-05-2019
1

Gefailleerde had geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

15-05-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris
Aanhangw agen

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 12,50
€ 1.604,60

Volksw agen Polo
totaal

€ 1.617,10

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Gefailleerde had een beperkte kantoorinventaris in eigendom (tw ee bureaus,
tw ee stoelen en een dossierkast). Curator heeft deze zaken met toestemming
van de rechter-commissaris verkocht voor een bedrag van € 12,50 (incl. btw )
en onder de voorw aarde dat de bedrijfslocatie bezemschoon door de koper
zou w orden opgeleverd.
Uit de administratie van gefailleerde volgt dat zij naast deze beperkte
kantoorinventaris ook nog andere bedrijfsmiddelen in eigendom zou hebben.
De inventaris van gefailleerde staat namelijk in haar administratie opgenomen
voor een boekw aarde van € 6.135,39. Vooralsnog is onduidelijk w aar dit op
ziet. Curator vermoedt dat gefailleerde in ieder geval mobiele telefoons in
eigendom had, aangezien gefailleerde sim-only abonnementen had afgesloten.
Voorts is gebleken dat gefailleerde een Volksw agen Polo in financial lease
heeft van Volksw agen Financial Services. Het voertuig zou in het bezit zijn van
een voormalig zakenpartner van gefailleerde. De betreffende zakenpartner
heeft zich zonder enige onderbouw ing op het standpunt gesteld eigenaar van
het voertuig te zijn.
Daarnaast zou sprake zijn van een aan gefailleerde toebehorende
aanhangw agen. Deze aanhangw agen zou bij een kennis van de bestuurder
van gefailleerde zijn gestald.
Beide voertuigen zijn in de boekhouding van gefailleerde gezamenlijk
gew aardeerd op een boekw aarde van € 12.950,--. Curator heeft de voertuigen
evenw el niet aangetroffen. Evenmin zijn zij, ondanks herhaaldelijk verzoek van
curator daartoe, niet aan curator afgeven.

15-05-2019
1

Curator heeft in onderzoek of en op w elke w ijze bovenstaande activa aan de
boedel kunnen w orden geretourneerd en door de boedel te gelde kunnen
w orden gemaakt. In het volgende verslag zal hier nader over w orden bericht.
Verslag 2:
In het vorige verslag is gemeld dat curator inspanningen heeft ondernomen
de boedel te reconstrueren. In de afgelopen verslagperiode heeft curator
deze inspanningen voortgezet.

14-08-2019
2

De aanhangw agen die gefailleerde in eigendom had, is door curator
gerevindiceerd en door de bestuurder van gefailleerde afgegeven. Het
voertuig is vervolgens aan een vijftigtal partijen aangeboden en aan de
hoogste bieder verkocht voor een bedrag van € 1.604,60 inclusief btw .
De Volksw agen Polo is – na enige discussie met een voormalig zakenpartner
van gefailleerde die zich op het standpunt stelde eigenaar van het voertuig
te zijn – eveneens gerevindiceerd. Het voertuig is door de leasemaatschappij
opgehaald, getaxeerd en zal in de komende verslagperiode door de
leasemaatschappij openbaar w orden verkocht. Curator monitort deze
verkoop en w aakt ervoor dat een eventuele overw aarde aan de boedel zal
w orden afgedragen.
In het vorige verslag is ook gemeld dat curator slechts een inventaris van
een zeer beperkte w aarde heeft aangetroffen terw ijl de boekw aarde van
deze zaken volgens de administratie een aanmerkelijk hogere w aarde
vertegenw oordigden. Volgens de bestuurder van gefailleerde valt dit verschil
enerzijds te verklaren doordat een aantal zaken vóór faillissementsdatum
vanw ege besmetting met asbest zijn vernietigd. Andere zaken, zoals
iPhones, zouden onherstelbaar zijn beschadigd en zijn w eggegooid. Curator
heeft dit niet kunnen verifiëren maar ziet onvoldoende aanknopingspunten
om ter zake nader onderzoek te (kunnen) doen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:

15-05-2019
1

De inventariszaken zijn bodemzaken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:

15-05-2019
1

Inventarisatie bedrijfsmiddelen, verkoop bedrijfsmiddelen, correspondentie
bestuurder, boedelreconstructie.
Verslag 2:
Revindicatie bedrijfsmiddelen, verkoop bedrijfsmiddelen, correspondentie
bestuurder, correspondentie leasemaatschappij.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

14-08-2019
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:

15-05-2019
1

Gefailleerde had geen voorraden in eigendom. Van onderhanden w erk lijkt
geen sprake te zijn.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:

15-05-2019
1

Onderzoek naar aanw ezige voorraden en onderhanden w erk.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1:

15-05-2019
1

Vooralsnog is curator niet bekend met andere activa dan hiervoor genoemd.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:

15-05-2019
1

Onderzoek naar mogelijke andere activa.
In deze verslagperiode bestede tijd : 12,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 12,4 uur

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Prefaillissementsdebiteuren

€ 19.446,78

€ 6.861,25

totaal

€ 19.446,78

€ 6.861,25

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:

15-05-2019
1

Uit door de boekhouder van gefailleerde aangeleverde administratieve stukken
volgt dat per faillissementsdatum sprake zou zijn van vorderingen op
debiteuren ter w aarde van
€ 19.446,78.
Ondanks herhaaldelijk verzoek van curator daartoe heeft de bestuurder van
gefailleerde tot op heden geen stukken overgelegd w aarmee de incasso van
deze vorderingen ter hand kan w orden genomen. Curator zal trachten de
bestuurder te bew egen hier alsnog toe over te gaan.
Verslag 2:
In totaal is voor een bedrag van € 6.861,25 aan vorderingen op debiteuren
voldaan.

14-08-2019
2

Voor zover curator bekend staat op dit moment nog één vordering op een
debiteur open, en w el voor een bedrag van € 13.625,00. De betreffende
debiteur heeft betw ist dit bedrag aan gefailleerde verschuldigd te zijn.
Gefailleerde heeft daarop (voor faillissementsdatum) haar advocaat opdracht
gegeven de incasso van deze vordering ter hand te nemen.
Curator heeft de door de advocaat van gefailleerde met de advocaat van de
betreffende debiteur gevoerde correspondentie inmiddels in bezit. In de
komende verslagperiode zal curator trachten deze vordering alsnog te
incasseren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:

15-05-2019
1

Onderzoek debiteuren, correspondentie bestuurder, correspondentie
boekhouder gefailleerde.
In deze verslagperiode bestede tijd : 1,5 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 1,5 uur
Verslag 2:
Inning debiteuren, correspondentie bestuurder, correspondentie voormalig
advocaat gefailleerde, bestudering correspondentie.

14-08-2019
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Curator is vooralsnog niet bekend met vorderingen van banken.

15-05-2019
1

Gefailleerde bankierde bij ING. De door gefailleerde bij die bank aangehouden
bankrekening beschikte per faillissementsdatum over een batig saldo. Op
verzoek van curator heeft ING dit saldo alsook na faillissementsdatum op deze
rekening ontvangen betalingen naar de boedelrekening overgemaakt ten
bedrage van gezamenlijk in totaal € 4.057,28.

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2:
Er zijn geen vorderingen door banken ingediend.

14-08-2019
2

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:

15-05-2019
1

Gefailleerde heeft een Volksw agen Polo in financial lease van Volksw agen
Financial Services. Zoals hiervoor onder 3.3 vermeld, heeft curator dit voertuig
op faillissementsdatum niet aangetroffen en heeft hij in onderzoek of uit een
verkoop van dit voertuig voor de boedel een opbrengst kan w orden
gerealiseerd.
Verslag 2:
Zoals onder 3.1 van dit verslag is vermeld, heeft curator in onderzoek of uit
een verkoop van de door gefailleerde geleasete Volksw agen Polo een
opbrengst voor de boedel kan w orden gerealiseerd.

14-08-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:

15-05-2019
1

Vooralsnog is curator niet bekend met door gefailleerde verstrekte
zekerheden.
Verslag 2:
Gefailleerde lijkt geen zekerheden te hebben verstrekt.

14-08-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:

15-05-2019
1

Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:

15-05-2019
1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.
Verslag 2:
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

14-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1:

15-05-2019
1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
retentierecht.
Verslag 2:
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
retentierecht.

14-08-2019
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:

15-05-2019
1

Vooralsnog hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van reclame.
verslag 2:
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

14-08-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

15-05-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:

15-05-2019
1

Correspondentie bank, correspondentie leasemaatschappij.
In deze verslagperiode bestede tijd : 2,6 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 2,6 uur
Verslag 2:
Correspondentie bank, correspondentie leasemaatschappij.

14-08-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1:

15-05-2019
1

Van voortzetting en/of een doorstart van de onderneming is geen sprake.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1:

15-05-2019
1

Van voortzetting en/of een doorstart van de onderneming is geen sprake.
In deze verslagperiode bestede tijd : 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 0 uur

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:

15-05-2019
1

Curator heeft de relevante boekhouding opgevraagd en een beperkt deel
daarvan inmiddels ontvangen. De boekhoudkundige stukken dienen nog nader
te w orden bestudeerd.
Verslag 2:
De boekhouding van gefailleerde maakt een ordentelijke indruk. Aan de
administratieverplichting lijkt te zijn voldaan.

14-08-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:

15-05-2019
1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Aangezien gefailleerde op 22
februari 2018 is opgericht, w as zij daartoe ook nog niet verplicht.
Verslag 2:
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. Aangezien gefailleerde op 22
februari 2018 is opgericht, w as zij daartoe ook nog niet verplicht.

14-08-2019
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:

15-05-2019
1

Gelet op haar omvang is gefailleerde niet controleplichtig.
Verslag 2:
Gelet op haar omvang is gefailleerde niet controleplichtig.

14-08-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:

15-05-2019
1

In onderzoek.
Verslag 2:
Aan de volstortingsverplichting is voldaan.

14-08-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

15-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 2:
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-08-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:

15-05-2019
1

De rechtmatigheidsonderzoeken dienen nog te w orden verricht. Curator is
daarvoor afhankelijk van door de bestuurder van gefailleerde aan te leveren
administratieve stukken en door de bestuurder te verstrekken inlichtingen.

Verslag 2:
Vooralsnog is curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur. De
rechtmatigheidsonderzoeken zijn evenw el nog niet afgerond. In de komende
verslagperiode zal dit onderzoek zich concentreren op mogelijk paulianeus
handelen van gefailleerde.

14-08-2019
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:

15-05-2019
1

Onderzoek administratie, rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie
bestuurder.
In deze verslagperiode bestede tijd : 5,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 5,4 uur
Verslag 2:
Onderzoek administratie, rechtmatigheidsonderzoek, correspondentie
bestuurder.

14-08-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Verslag 1:

15-05-2019
1

Vooralsnog geen. Curator verw acht nog w el een boedelvordering ter zake de
salarisverplichtingen w erkneemster over de opzegtermijn van art. 40 Fw .
€ 750,98
Toelichting
Verslag 2:
De boedelvordering van UW V ter zake salarisverplichtingen en premies
bedraagt € 750,98.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

14-08-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.706,00

15-05-2019
1

Toelichting
Verslag 1:
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter zake niet afgedragen
loonheffingen.

€ 23.349,00

14-08-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De preferente vordering van de Belastingdienst bedraagt € 23.349,00
(loonheffingen en omzetbelasting).

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Verslag 1:

15-05-2019
1

Het UW V heeft vooralsnog geen vordering ingediend.
€ 866,20

14-08-2019
2

Toelichting
Verslag 2:
De preferente vordering van UW V bedraagt € 866,20 (salarisverplichting en
premies).

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1:

15-05-2019
1

Geen andere preferente crediteuren hebben vooralsnog een vordering
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

15-05-2019
1

11

14-08-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 37.913,63

15-05-2019
1

€ 42.219,99

14-08-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:

15-05-2019
1

Nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:

15-05-2019
1

Correspondentie met crediteuren.
In deze verslagperiode bestede tijd : 5,4 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 5,4 uur
Verslag 2:
Correspondentie met UW V, Belastingdienst en andere crediteuren.

14-08-2019
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1:

15-05-2019
1

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
Verslag 1:

15-05-2019
1

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures
Verslag 1:

15-05-2019
1

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1:
Geen.
In deze verslagperiode bestede tijd : 0 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 0 uur

15-05-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:

15-05-2019
1

In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:
- verkrijgen volledige administratie van bestuurder van gefailleerde;
- verkrijgen nadere inlichtingen van bestuurder van gefailleerde;
- inning van debiteuren
- revindicatie en verkoop materiële vaste activa;
- rechtmatigheidsonderzoeken.
Verslag 2:
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:
- inning van de vordering op de debiteur
- monitoring verkoop Volksw agen Polo door leasemaatschappij;
- onderzoek naar paulianeus handelen.

14-08-2019
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:

15-05-2019
1

Gestreefd w ordt naar afw ikkeling binnen een jaar na heden.
Verslag 2:
Gestreefd w ordt naar afw ikkeling binnen een jaar na heden.

14-08-2019
2

10.3 Indiening volgend verslag
14-11-2019

14-08-2019
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
Verslaglegging.
In deze verslagperiode bestede tijd : 3,1 uur
In totaal aan dit onderw erp bestede tijd : 3,1 uur

Bijlagen
Bijlagen

15-05-2019
1

