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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paf Caravans B.V.

24-07-2019
1

Gegevens onderneming
De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd en kantoorhoudende in
Dieren aan de Kerkstraat 10a.

24-07-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een show room voor de verkoop van nieuw e en
tw eedehands caravans en accessoires, een w erkplaats en een stalling. De
onderneming w as gevestigd aan de Spankerensew eg 24 te Dieren. De
activiteiten van de onderneming zijn begin 2018 gestaakt, w aarna gefailleerde
is verhuisd naar de kantoorruimte aan de Kerkstraat 10a te Dieren, alw aar nog
enkel administratie w ordt afgew ikkeld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.194.000,00

€ -71.000,00

€ 542.778,00

2015

€ 1.060.000,00

€ -13.000,00

€ 535.808,00

Toelichting financiële gegevens

24-07-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De (indirect) bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er over 2017 en
2018 geen jaarrekeningen zijn opgemaakt. De curator heeft tot op heden
alleen de jaarrekening over 2016 tot zijn beschikking.

24-07-2019
1

In de komende verslagperiode zal de curator trachten aan de hand van de
administratie en boekhouding de financiële gegevens over de jaren 2017, 2018
en 2019 inzichtelijk te krijgen.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator alleen de kolommenbalans per
31 december 2017 ontvangen. De bestuurder is verzocht de fysieke
administratie aan de curator af te geven. Aan dit verzoek is tot op heden niet
tegemoet gekomen.

24-10-2019
2

De bestuurder heeft de curator in de afgelopen verslagperiode alsnog voorzien
van de fysieke administratie en nadere boekhouding over 2017 en 2018. De
administratie over 2019 is niet bijgew erkt.

24-01-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
5
Toelichting
Volgens de gegevens in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
er vijf personeelsleden w erkzaam bij gefailleerde. Per faillissementsdatum
w aren er echter geen w erknemers meer. In de maanden voorafgaand aan het
faillissement w aren er nog tw ee w erknemers. Deze arbeidsovereenkomsten
zijn door middel van een vaststellingsovereenkomst op respectievelijk 1
november 2018 en 1 februari 2019 beëindigd.

Boedelsaldo

24-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.680,82

24-07-2019
1

€ 996,82

24-10-2019
2

Toelichting
Het boedelsaldo als genoemd in het aanvangsverslag is incorrect. Het
bedoelsaldo bedroeg ook toen € 996,82.

€ 996,82

24-01-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 996,82

24-04-2020
4

Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 996,82

13-08-2020
5

Toelichting
Het boedelsaldo is ongew ijzigd ten opzichte van het vorige verslag.

€ 3.662,75

11-11-2020
6

€ 3.917,43

11-05-2021
7

€ 1.152,22

11-11-2021
8

Toelichting
Uit de boedel is een factuur betaald terzake het accountantsonderzoek.

€ 1.161,08

16-05-2022
9

Toelichting
De boedel heeft een creditsaldo van de bank ontvangen ter hoogte van € 8,86.

Verslagperiode
van
25-6-2019
t/m
24-7-2019

24-07-2019
1

van

24-10-2019
2

25-7-2019
t/m
24-10-2019
van

24-01-2020
3

25-10-2019
t/m
24-1-2020
van

24-04-2020
4

25-1-2020
t/m
24-4-2020
van

13-08-2020
5

25-4-2020
t/m
13-8-2020
van

11-11-2020
6

13-8-2020
t/m
10-11-2020
van

11-05-2021
7

11-11-2020
t/m
10-5-2021
van

11-11-2021
8

11-5-2021
t/m
10-11-2021
van
11-11-2021
t/m
13-5-2022

16-05-2022
9

van

16-11-2022
10

14-5-2022
t/m
11-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

33 uur 48 min

3

7 uur 24 min

4

5 uur 6 min

5

12 uur 33 min

6

14 uur 18 min

7

18 uur 51 min

8

35 uur 36 min

9

18 uur 33 min

10

11 uur 48 min

totaal

157 uur 57 min

Toelichting bestede uren
In het eerste verslag is geen stuurinformatie ingevuld. Het totaal aantal
bestede uren in de eerste verslagperiode bedraagt 24 uur en 42 minuten. In
de afgelopen verslagperiode hebben de curator en zijn medew erkers nog eens
9 uur en 6 minuten besteed. Het totaal aantal bestede uren in het faillissement
bedraagt 33 uur en 48 minuten. De stuurinformatie bij onderhavig verslag
beslaat zow el de eerste als de tw eede verslagperiode.

24-10-2019
2

Het urenoverzicht heeft betrekking op de periode 14 mei 2022 tot en met 11
november 2022.

16-11-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming Paf Caravans bestaat al sinds 1937 als eenmanszaak. De
(indirect) bestuurder van gefailleerde, de heer J. Paul, exploiteerde de
eenmanszaak sinds 1998. In 2011 is de huidige holdingstructuur opgezet. De
eenmanszaak is daarbij voortgezet als Paf Caravans B.V., opgericht op 30 mei
2011. Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Paf Vastgoed B.V.,
w aarvan Paf Beheer B.V. op haar beurt w eer enig aandeelhouder en
bestuurder is. De heer Paul is enig aandeelhouder en bestuurder van Paf
Beheer B.V. en voerde de dagelijkse leiding over het concern.

24-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover het de curator bekend is, is er geen sprake van lopende
procedures.

24-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde had de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn of w orden
beëindigd.

24-07-2019
1

1.4 Huur
Paf Caravans huurt thans een 'kantoorruimte' van enkele vierkante meters
w aar nog enkel administratie w erd (en w ordt) afgew ikkeld. De huur bedraagt €
50,-- per maand. Het grootste deel van de administratie bevindt zich in de
kantoorruimte. De huurovereenkomst is op 28 juni 2019 opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

24-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Paul heeft verklaard dat de omzetten fors terug zijn gelopen
gedurende de financiële crisis (2008/2013). Toen de economie w eer aantrok,
stegen de omzetten niet zoals verw acht w erd. Dit had volgens de heer Paul
onder meer te maken met veranderingen in de reisw ereld, zoals het feit dat
vliegtickets veel goedkoper zijn gew orden. Ook heeft gefailleerde last gehad
van concurrentie binnen de caravanbranche, niet in de laatste plaats in
verband met een lager btw -tarief in Duitsland.
In 2016 heeft de Rabobank, die het concern financierde, aangedrongen op
aflossing van het krediet. De Rabobank achtte het continuïteitsperspectief
kw etsbaar. Eind 2017 is het onroerend goed (ondergebracht in Paf Vastgoed
B.V.) verkocht. De onderneming mocht nog ruim een jaar kosteloos gebruik
blijven maken van de show room en de w erkplaats. Op dat moment w aren er
maar tw ee w erknemers in dienst. Oorspronkelijk w as het de bedoeling om de
onderneming in afgeslankte vorm voort te zetten. De in 2018 behaalde
omzetten vielen echter tegen. Medio 2018 bleek dat continuïteit niet meer tot
de mogelijkheden behoorde. Uiteindelijk is alle voorraad en inventaris
(uit)verkocht.
Begin 2019 is de onderneming verhuisd naar de huidige kantoorlocatie, alw aar
sindsdien nog enkel administratieve w erkzaamheden w orden verricht ter
voorbereiding van de ontbinding. Het faillissement is aangevraagd door het
bedrijfstakpensioenfonds.

24-07-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

24-07-2019
1

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

24-07-2019
1

2
Toelichting
In de maanden voorafgaand aan het faillissement w aren er nog tw ee
w erknemers in dienst. De arbeidsovereenkomsten zijn door middel van een
vaststellingsovereenkomst op respectievelijk 1 november 2018 en 1 februari
2019 beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd met de
verzuimverzekeraar Bovemij in verband met de ziekengelduitkering aan een
van de voormalig w erknemers. De verzekeraar heeft uitkeringsspecificaties
nodig in verband met regres op een aansprakelijke derde. Deze specificaties
ontbreken. De curator heeft in onderzoek of de w erkgever de uitkeringen die
de verzekeraar heeft gedaan correct heeft verw erkt.

24-10-2019
2

Inmiddels heeft de curator geconstateerd dat gefailleerde de
ziekengelduitkeringen aan de oud-w erknemer heeft doorbetaald. Hierbij heeft
geen premie- en/of belastingafdracht plaats gevonden omdat het
loonheffingsnummer van de betreffende ex-w erknemer reeds w as afgemeld bij
de Belastingdienst, aldus de bestuurder van gefailleerde.

24-01-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

24-07-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt thans nog slechts over een beperkte kantoorinventaris.
De inventaris is in april 2019 door Belastingdienst in beslag genomen maar is
nog w el aanw ezig op het kantoor. Naar verw achting is de w aarde van de
inventaris nihil.

24-07-2019
1

De bankrekeningen die gefailleerde bij Rabobank en ING Bank aanhield
vertoonden per faillissementsdatum een (beperkt) creditsaldo. Deze bedragen
zijn overgemaakt op de boedelrekening.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal de belangen van de fiscus behartigen.

24-07-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft verklaard dat er in het najaar van 2018 een 'uitverkoop'
heeft plaats gehad, w aarna er geen bedrijfsmiddelen meer resteerden. De
curator beschikt over de facturen die betrekking hebben op de uitverkoop. In
totaal heeft de uitverkoop € 26.254,85 opgeleverd.

24-10-2019
2

De bestuurder heeft verklaard dat hij de (rest van de) fysieke administratie
aan de curator zal overhandigen. Dit heeft hij nog niet gedaan. De curator
heeft de bestuurder verzocht om dit alsnog te doen.
Na ontvangst van de resterende administratie, kan de curator controleren of
de 'uitverkoop' voldoende is verantw oord.
De bestuurder heeft de resterende administratie eind december 2019 bij de
curator afgegeven. In de komende verslagperiode zal deze w orden
onderzocht, w aarbij met name zal w orden gekeken of en hoe de 'uitverkoop'
daarin is verantw oord.

24-01-2020
3

De curator heeft de administratie thans in onderzoek. De in het vorige verslag
genoemde uitverkoop is verantw oord in de grootboekadministratie.

24-04-2020
4

De curator heeft het onderzoek naar de administratie van gefailleerde in de
afgelopen verslagperiode afgerond. Zie hierover 7.1.

11-05-2021
7

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde is eigenaar van de domeinnaam paf.nl. De curator zal deze
domeinnaam in de komende verslagperiode te koop aanbieden op een online
marktplaats.

24-01-2020
3

De verkoop van de domeinnaam is nog niet geëffectueerd omdat de
domeinnaam volgens de registrar eigendom van een andere vennootschap is
en dus niet in de boedel valt. De curator heeft verzocht om een onderbouw ing
van dit standpunt en is per verslagdatum nog in afw achting van een antw oord.

24-04-2020
4

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode kunnen vaststellen dat de
domeinnaam inderdaad niet in de boedel valt.

13-08-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Ten tijde van het faillissement w aren er volgens de heer Paul geen debiteuren
meer.

24-07-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde nog een
(nettoloon)schadevordering uit 2018 had op een derde. De verzekeraar heeft
deze schadevordering w eten te verhalen, zodat de boedel een bedrag van €
2.655,93 toekomt. De verzekeraar heeft toegezegd dit bedrag op korte termijn
te zullen overmaken naar de boedelrekening.

13-08-2020
5

De boedel heeft inmiddels een bedrag ter hoogte van € 2.665,93 uit hoofde
van de nettoloon schade ontvangen.

16-05-2022
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde w as hoofdelijk verbonden voor de concernfinanciering bij
Rabobank. De financiering is eind 2017 afgelost.

24-07-2019
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

24-07-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet (langer) van toepassing.

24-07-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet (langer) van toepassing.

24-07-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

24-07-2019
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

24-07-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een reclamerecht.

24-07-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal de kredietdocumentatie en de afw ikkeling van de
concernfinanciering in de komende verslagperiode nader bestuderen.

24-07-2019
1

Paf Beheer B.V., Paf Vastgoed B.V. en gefailleerde w aren hoofdelijk verbonden
voor het gehele krediet. Het volledige krediet van € 718.471,02 is eind
december 2017 afgelost door Paf Vastgoed B.V. met de opbrengst van de
verkoop van het bedrijfspand. Paf Vastgoed heeft vervolgens € 125.829,02 in
rekening-courant met gefailleerde geboekt onder de omschrijving
'Aflossingsnota Rabobank'.

24-10-2019
2

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

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De digitale administratie is grotendeels aan de curator overgelegd. Het
grootste deel van de administratie bevindt zich thans nog in fysieke vorm (op
kettingpapier) bij de bestuurder. In de komende periode zal de administratie
nader w orden onderzocht.

24-07-2019
1

De bestuurder heeft verklaard dat hij de (rest van de) fysieke administratie
aan de curator zal overhandigen. Dit heeft hij nog niet gedaan. De curator zal
de bestuurder een termijn stellen om dit alsnog te doen.

24-10-2019
2

De bestuurder heeft de fysieke administratie en digitale boekhouding eind
december 2019 aangeleverd. De curator zal deze in de komende
verslagperiode controleren op volledigheid en correctheid.

24-01-2020
3

De curator heeft het onderzoek van de administratie per verslagdatum nog
niet afgerond.

24-04-2020
4

De curator heeft het onderzoek van de administratie per verslagdatum nog
niet afgerond.

13-08-2020
5

Naar aanleiding van het onderzoek van de curator heeft deze besloten aan
een externe partij verder onderzoek te laten doen naar (de deugdelijkheid
van) de administratie.

11-11-2020
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de externe accountant zijn onderzoek
naar de (deugdelijkheid van) de administratie van gefailleerde afgerond. De
(middellijk) bestuurder van gefailleerde is in de gelegenheid gesteld zijn visie
op de conceptrapportage te geven. Zijn reactie is in de rapportage verw erkt.

11-05-2021
7

Mede naar aanleiding van de inhoud van het onderzoeksrapport heeft de
curator geconstateerd dat het bestuur van gefailleerde de administratie niet
op een zodanige w ijze heeft gevoerd, dat te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de rechtspersoon kunnen w orden gekend. Zie verder onder
7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen
De heer Paul heeft de curator geïnformeerd dat er over de jaren 2017 en 2018
geen jaarrekeningen zijn opgemaakt (en dus evenmin zijn gedeponeerd).

24-07-2019
1

Het bestuur heeft erop gew ezen dat er over de jaren 2017 en 2018 w elisw aar
geen jaarrekeningen zijn opgemaakt en vastgesteld, maar dat er w el cijfers
(een verkorte balans) bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd, zodat
w el is voldaan aan de deponeringsplicht.

11-05-2021
7

De curator blijft desondanks bij zijn standpunt dat niet is voldaan aan de
verplichtingen van artikel 2:394 jo. 396 BW .

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de criteria
van artikel 2:396 lid 1 BW .

24-07-2019
1

Ter verduidelijking op hetgeen hierover in het eerste verslag is vermeld:
"Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de
criteria van artikel 2:396 lid 1 BW ."

11-05-2021
7

Hier moet staan:
"Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht aangezien zij voldoet aan de criteria
van artikel 2:396 lid 1 BW ."
Gefailleerde viel op de balansdata voorafgaande aan het faillissement onder
de categorie 'kleinbedrijf', als vermeld in artikel 2:396 lid 1 BW . De
goedkeuringsverklaring van een accountant is dan niet verplicht.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is inmiddels verjaard.

24-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
Toelichting

24-10-2019
2

Omdat het bestuur niet heeft voldaan aan haar verplichting om de
jaarrekeningen openbaar te maken, is er ingevolge art. 2:248 lid 2 BW sprake
van onbehoorlijk bestuur. Of het bestuur aan zijn administratieplicht heeft
voldaan, heeft de curator nog niet kunnen beoordelen, omdat de administratie
nog niet volledig aan de curator ter beschikking is gesteld. De curator ziet
aanleiding om nader onderzoek naar onbehoorlijk bestuur te verrichten.

Ja

11-05-2021
7

Toelichting
De curator heeft het bestuur van gefailleerde op 23 maart 2021 aansprakelijk
gesteld voor het faillissementstekort en is per verslagdatum nog in afw achting
van een reactie van het bestuur.
Voor de goede orde benadrukt de curator dat per verslagdatum het bestuur de
aansprakelijkheid nog niet heeft erkend, noch heeft een rechtbank de
aansprakelijkheid vastgesteld.

Ja

11-11-2021
8

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur de curator laten w eten dat
zij geen aansprakelijkheid erkent onder overlegging van een uitgebreid
schriftelijk verw eer. Ook heeft er een informele bespreking plaats gehad. De
curator heeft het verw eerschrift zorgvuldig bestudeerd en aan de hand van
door het bestuur aangedragen argumenten de administratie op bepaalde
onderdelen nogmaals onderzocht. De curator heeft nog in overw eging of hij de
aansprakelijkstelling (al dan niet in rechte) door zal zetten. Hierover zullen in
de komende verslagperiode nadere gesprekken met het bestuur w orden
gevoerd.

Ja

16-05-2022
9

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de uitgebreide reactie van het
bestuur op de persoonlijke aansprakelijkstelling nogmaals aandachtig
bestudeerd. En daarnaast nog eens zeer kritisch gekeken naar zijn eerdere
bevindingen, én de rapportage van de externe accountant. Dat heeft geleid tot
een aantal vervolgvragen bij de curator, die inmiddels ook aan het bestuur zijn
gesteld. Het is mogelijk dat de nadere, nog te geven toelichting - in het kader
van het heroverw egingsproces - verandering zou kunnen brengen in het
oordeel van de curator dat sprake is van schending van de administratie- en
deponeringsplicht.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de reactie van het bestuur
mogen ontvangen op zijn vragen. De curator heeft deze bestudeerd en is
vooralsnog niet van mening veranderd. Ondertussen heeft de belastingdienst
ook een onderzoek ingesteld, w aarvan de curator de uitkomst w il afw achten
alvorens een beslissing te nemen over de vraag of hij w el of geen procedure
gaat beginnen. Bovendien krijgt het bestuur ook nog de gelegenheid om aan
de curator een w erkende versie van het administratiesysteem te laten zien.

16-11-2022
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

24-10-2019
2

In onderzoek.

Toelichting

11-05-2021
7

De curator heeft geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Naar de mening van de curator voldoet de administratie van gefailleerde niet
aan de door de w et daaraan te stellen vereisten, w aarnaast ook de
jaarrekeningen niet openbaar zijn gemaakt op de door de w et
voorgeschreven w ijze. In de ogen van de curator leidt dit tot kennelijk
onbehoorlijk bestuur, dat w ordt vermoed een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn. Het bestuur is het hiermee niet eens. Om niet
lichtvaardig tot een definitieve beslissing te komen, heeft de curator het
bestuur uitgebreid de gelegenheid geboden om haar bezw aren kenbaar te
maken en te onderbouw en. Deze fase nadert nu haar afronding. In het
volgende verslag zal de curator hier nader over berichten.

16-11-2022
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor onder 7.5.

16-11-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-07-2019
1

Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en zijn medew erkers verrichte w erkzaamheden.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een boedelvordering ontstaan terzake van
het accountantsonderzoek. De factuur hiervoor is reeds als superpreferente
boedelvordering uit de boedel voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

11-05-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

24-07-2019
1

De fiscus heeft nog geen vordering(en) ingediend.

€ 145.888,00

24-10-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van in totaal €
145.888.

€ 187.871,00

11-11-2021
8

Toelichting
De belastingdienst heeft een vordering ingediend ter hoogte van in totaal €
187.871,00 w aarvan € 184.027,00 is ingediend op grond van artikel 43
Invorderingsw et.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-07-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

24-07-2019
1

Toelichting
Er hebben zich tot op heden tw ee concurrente crediteuren bij de curator
gemeld. Hun vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
vordering.

8

24-10-2019
2

Toelichting
Er hebben zich tot op heden acht concurrente crediteuren bij de curator
gemeld. Hun vorderingen zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
vorderingen.
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24-01-2020
3

12

24-04-2020
4

13

13-08-2020
5

14

11-11-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 231,37

24-07-2019
1

€ 2.754,49

24-10-2019
2

€ 4.747,14

24-01-2020
3

€ 5.755,72

24-04-2020
4

€ 158.282,08

13-08-2020
5

Toelichting
Paf Vastgoed B.V. heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 152.526,36.

€ 164.088,41

11-05-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kunnen in deze fase nog geen uitspraken w orden gedaan.

24-07-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

24-07-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

24-07-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

24-07-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

24-07-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode w ordt de gang van zaken rondom de
afw ikkeling van de concernfinanciering en de daaropvolgende (uit)verkoop van
de inventaris en voorraad onderzocht. Ook zal nader onderzoek w orden
gedaan naar de administratie.

24-07-2019
1

In de komende verslagperiode verw acht de curator de resterende
administratie te ontvangen. Hij zal de bestuurder daartoe een termijn stellen.

24-10-2019
2

De curator zal de administratie vervolgens onderzoeken op correctheid en
volledigheid. In het bijzonder zal de curator onderzoek doen naar het verloop
van geldstromen in het jaar voorafgaand aan het faillissement. Daarnaast zal
de curator nader onderzoek verrichten naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator heeft de resterende administratie inmiddels ontvangen en zal deze
in de komende verslagperiode onderzoeken, w aarbij in het bijzonder zal
w orden gekeken naar het verloop van geldstromen in het jaar voorafgaand
aan het faillissement. Ook zal de curator nader onderzoek verrichten naar
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Daarbij zal onder meer de onder 2.4
van dit verslag genoemde gang van zaken w orden meegenomen.

24-01-2020
3

In de komende verslagperiode zal de curator zijn onderzoek naar de
administratie afronden. Daarnaast verw acht de curator duidelijkheid te
verkrijgen over het al dan niet in de boedel vallen van de domeinnaam.

24-04-2020
4

Het onderzoeken van de administratie zal ook in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

13-08-2020
5

De curator is nog in afw achting van een reactie van het bestuur op de
aansprakelijkstelling. Afhankelijk van die reactie zal de curator zich beraden op
de te nemen vervolgstappen.

11-05-2021
7

De overige w erkzaamheden in dit faillissement zijn afgerond.
De curator is nog in gesprek met het bestuur ten aanzien van de
aansprakelijkstelling.

11-11-2021
8

De curator is nog steeds in gesprek met het bestuur over zijn
aansprakelijkstelling.

16-05-2022
9

De curator is nog steeds in gesprek met het bestuur over zijn
aansprakelijkstelling, maar zal de komende verslagperiode beslissen of hij
het bestuur w el of niet in rechte zal betrekken.

16-11-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

24-07-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-5-2023

16-11-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van het
faillissementsverslag.

16-11-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

