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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van de Grijp Rail B.V.
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Gegevens onderneming
Van de Grijp Rail B.V. met als statutaire zetel Oldebroek is gevestigd en
kantoorhoudende te (8096 RK) Oldebroek aan de Oude Dijk 12B.
Van de Grijp Rail B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder
nummer: 70604002.
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Van de Grijp Rail B.V. bestaan volgens de
bedrijfsomschrijving uit het handelsregister uit: "Bouw van boven- en
ondergrondse spoorw egen. Uitleenbureaus: Het (doen) verrichten van
(rail)infraw erkzaamheden en projecten, uitlenen personeel."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 1.126.076,00

€ 83.088,00

€ 731.147,00

2019

€ 1.516.580,00

€ -316.671,00

€ 1.323.245,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Verslag 1: De financiële gegevens over het jaar 2018 zijn afkomstig uit de
jaarrekening 2018. Deze w erd vastgesteld op 28 december 2019 en
gedeponeerd op 30 december 2019. De financiële gegevens over het jaar
2019 zijn afkomstig uit de concept jaarrekening 2019. Vaststelling en depot
van deze jaarrekening hebben niet plaatsgevonden.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
18

21-02-2020
1

Toelichting
Verslag 1: De curator verw ijst naar volgnummer 2 van dit verslag.

Boedelsaldo
€ 83.164,42

21-02-2020
1

€ 149.828,41

20-05-2020
2

Verslagperiode
van
21-1-2020

21-02-2020
1

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

20-05-2020
2

t/m
18-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

54 uur 18 min

2

49 uur 36 min

totaal

103 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bij vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen d.d. 21 januari
2020 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Van de
Grijp Rail B.V. Daarbij w erd mevrouw mr. A.M.P.T. Blokhuis benoemd tot rechtercommissaris en mr. I.J.M. W illems aangesteld tot curator.
Dit verslag, zoals bedoeld in artikel 73a Faillissementsw et, ziet toe op de
w erkzaamheden van de curator en haar kantoorgenoten in de eerste vier
w eken van het faillissement.
De curator plaatst de kanttekening dat in zijn algemeenheid geldt dat dit
openbaar verslag met grote zorg is samengesteld. Zij kan echter niet instaan
voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde
informatie nog niet geopenbaard kan w orden, dan w el nog niet beschikbaar is.
Het verslag beoogt niet om verantw oording af te leggen over de stand van de
boedel of een volledig overzicht te geven. Aan dit verslag kunnen door
individuele schuldeisers dan ook geen rechten w orden ontleend.
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Verslag 2: Dit verslag heeft betrekking op de w erkzaamheden van de curator
en haar kantoorgenoten en de stand van de boedel in de tw eede
verslagperiode.

20-05-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: Uit de akte van oprichting volgt dat de besloten vennootschap Van
de Grijp Rail B.V., hierna genoemd “gefailleerde”, is opgericht op 11 januari
2018. De eerste inschrijving in het handelsregister vond plaats op 12 januari
2018. Uit de akte van oprichting volgt dat de besloten vennootschap van
gefailleerde w erd opgericht door de besloten vennootschap
J. van de Grijp Holding B.V., w elke vennootschap w ettelijk w ordt
vertegenw oordigd door haar bestuurder de heer J. van de Grijp, alsmede door
de besloten vennootschap
L. Harms Holding B.V., w elke vennootschap w ettelijk w ordt vertegenw oordigd
door haar bestuurder de heer L. Harms. De besloten vennootschap L. Harms
Holding B.V. is enig bestuurder van gefailleerde. De aandelen in het kapitaal
van gefailleerde w orden gehouden door J. van de Grijp Holding B.V. en L.
Harms Holding B.V.
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1.2 Lopende procedures
Verslag 1: Er w aren per datum faillissement, voor zover de curator bekend,
geen lopende procedures aanhangig.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Verslag 1: Ten behoeve van gefailleerde w aren de gebruikelijke
(bedrijfs)verzekeringen afgesloten. Het betrof onder meer een
aansprakelijkheidsverzekering, een verzuimverzekering en een Bedrijven
Compact Polis, w aaronder onder meer vallen verzekering voor het w agenpark,
de bedrijfsmiddelen, bedrijfsstagnatie en rechtsbijstand. Via de curator is in
w erking gezet dat de verzekeringen tegen de vroegst mogelijke datum
zijn/zullen w orden beëindigd. De curator verricht nog onderzoek in verband
met mogelijke (geringe) premierestitutie.
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Verslag 2: Het royement van een motorrijtuigverzekering heeft geresulteerd
in een kleine premierestitutie van € 50,46. In overleg met de bank (als
pandhouder) is de Bedrijven Compact Polis op alle onderdelen geroyeerd met
uitzondering van de verzekering die betrekking heeft op de niet-bodemzaken
(zie onderdeel 3.3 en 3.5). De beëindiging/het royement van de andere
verzekeringen hebben niet tot een premierestitutie geleid.
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1.4 Huur
Verslag 1: Dit is niet van toepassing. Volgens het handelsregister is het
bezoekadres van
gefailleerde gelegen aan de Oude Dijk 12B te (8096 RK) Oldebroek. De
huurovereenkomst ter zake van de bedrijfsruimte gelegen aan voornoemd
adres is
ten name gesteld van de eenmanszaak van de heer J. van de Grijp, Van de
Grijp Infra, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 50347136.
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: De bestuurder van gefailleerde noemt als belangrijke oorzaak van
het faillissement van gefailleerde het verschil van inzicht tussen de oprichters
van gefailleerde. De hoge interne kostenstructuur tegenover de inkomsten die
w erden gegenereerd is daarnaast een mogelijke oorzaak van het faillissement.
De liquiditeitspositie van gefailleerde w as te beperkt om (tijdig) aan haar vaste
(financiële) verplichtingen te kunnen voldoen. Op 21 januari 2020 w erd
gefailleerde op verzoek van een crediteur in staat van faillissement verklaard.
Het onderzoek naar de gang van zaken voor faillietverklaring is reeds
aangevangen en zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.
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Verslag 2: Op dit moment heeft de curator geen aanw ijzingen die duiden op
andere oorzaken van het faillissement dan de in verslag 1 genoemde
omstandigheden. De curator verw acht dat het oorzakenonderzoek in de
komende verslagperiode kan w orden afgerond.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
18
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Toelichting
Verslag 1: Op datum faillissement w aren er 18 personen in dienst van
gefailleerde. Elf w erknemers hadden een contract voor onbepaalde tijd en
zeven w erknemers hadden een contract voor bepaalde tijd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

21-02-2020
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Toelichting
In januari 2019 w aren er gemiddeld vijftien w erknemers in dienst van
gefailleerde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-1-2020

18

totaal

18

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: De curator heeft het UW V verzocht de loonvorderingen over te
nemen op grond van de Loongarantieregeling. Op 30 januari 2020 vond de
collectieve intake plaats met het personeel met een buitendienstmedew erkster
van het UW V in verband met deze Loongarantieregeling.
Op dit moment zijn alle w erkzaamheden ter zake afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Verslag 1: Gefailleerde bezat, voor zover
bekend, geen onroerende zaken.
totaal

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.008,50

€ 500,58

activa (niet-bodemzaken)

€ 27.119,00

€ 2.711,90

totaal

€ 32.127,50

€ 3.212,48

activa (bodemzaken)

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: De bedrijfsmiddelen van gefailleerde kunnen w orden onderverdeeld
in bodemzaken (w aaronder kantoorinventaris en inventaris in de opslagruimte)
en niet-bodemzaken (bestaande uit onder meer diverse apparatuur en een 3assige en een 2-assige plateau aanhangw agen).
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: De inventaris behoort tot de bodemzaken overeenkomstig het
bepaalde in artikel 21 jo. 22 lid 3 Inv. 1990. Het is op dit moment nog niet
duidelijk hoe hoog de vordering van de Belastingdienst zal zijn. De curator zal
voor zover dat aan de orde is, opkomen voor de rechten van de
Belastingdienst op grond van haar bodemvoorrecht zoals bedoeld in artikel 57
lid 3 Faillissementsw et.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: Kort na datum faillissement heeft de curator een taxateur opdracht
gegeven om de activa van gefailleerde, zoals (onder meer) aanw ezig in de
bedrijfsruimte aan de Oude Dijk 12B te (8096 RK) Oldebroek te taxeren. In de
komende verslagperiode zullen ook de niet-bodemzaken w orden verkocht. Bij
de bepaling van de w aarde van de niet-bodemzaken zal w orden uitgegaan
van gegevens uit de administratie van gefailleerde en de taxatierapporten.
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Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode zijn ook de niet-bodemzaken van
gefailleerde verkocht. Het grootste gedeelte van de niet-bodemzaken bevond
zich in de loods behorend bij de bedrijfsruimte van gefailleerde aan de Oude
Dijk 12B te Oldebroek. De koopsom bedraagt € 27.119,00 (exclusief BTW ). De
koopsom is tot stand gekomen na meerdere onderhandelingsgesprekken.
Onder meer gelet op de huidige coronapandemie heeft de curator ermee
ingestemd dat de koopsom in termijnen w ordt voldaan. Toestemming is
verleend door zow el de bank (als pandhouder) als de rechter-commissaris
voor het aangaan van de koopovereenkomst ter zake van de nietbodemzaken en betaling van de koopsom in termijnen. Onderdeel van de
voorw aarden w aaronder de koop plaatsvond is dat de curator als verkoper
rechthebbende op de niet-bodemzaken blijft tot het moment dat de volledige
koopsom is voldaan. In de afgelopen verslagperiode een gedeelte van de
koopsom van € 9.000,00 op de boedelrekening gestort. In het komende
verslag komt de curator op dit onderw erp terug.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 2.491,50

€ 249,15

totaal

€ 2.491,50

€ 249,15

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: Gefailleerde beschikte nauw elijks over voorraad. Bij de geringe
voorraad van gefailleerde kan w orden gedacht aan een partij spoorklemmen,
smeermiddelen, stelmatjes, een partij kraagbanden en bedrijfskleding.
Op datum faillissement w aren voor niet alle vóór datum faillissement voor
opdrachtgevers verrichte w erkzaamheden facturen verzonden. In opdracht van
de curator is dat alsnog gebeurd.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: De w erkzaamheden met betrekking tot voorraden zijn afgerond.
Daarnaast zal de curator er in de volgende verslagperiode op toezien dat de in
verband met het hierboven bedoelde onderhanden w erk verzonden facturen
w orden voldaan.
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Verslag 2: De curator verw ijst naar volgnummer 6.2 en naar het bijgevoegd
tussentijds financieel verslag onder "boedeldebiteuren".
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3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Immateriële activa

€ 15.000,00

€ 0,00

Saldo G-rekening

€ 36.751,28

totaal

€ 51.751,28

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1: Aan de overnemende partij zoals bedoeld in volgnummer 6.4 t/m 6.8
van dit verslag is de immateriële activa van gefailleerde verkocht. De
immateriële activa w aaronder de goodw ill van gefailleerde, bestaat uit
handelsnamen en domeinnamen, ICT applicaties en bestanden, beeldmerken
en logo's, klanten- en relatiebestanden van gefailleerde, mogelijke
auteursrechten op onder meer huisstijlen en voor zover overdraagbaar
certificaten ten name van gefailleerde.
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Verslag 2: In opdracht van de belastingdienst w erd in de tw eede
verslagperiode het creditsaldo van € 36.751,28 de van ten name van
gefailleerde gestelde G-rekening die liep bij de Rabobank gestort op de
boedelrekening. Dit bedrag heeft betrekking op afdrachten door debiteuren
voor en na de faillissementsdatum.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: De curator verw ijst naar de toelichting in de vorige alinea.
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Verslag 2: De curator heeft informatie opgevraagd bij en gecorrespondeerd
met de belastingdienst over de G-rekening. Zij verw ijst naar volgnummer 3.8.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Opdrachtgevers van gefailleerde.

€ 161.542,30

€ 77.766,30

€ 7.776,63

totaal

€ 161.542,30

€ 77.766,30

€ 7.776,63

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Verslag 1: Volgens opgave door de middellijk bestuurder van gefailleerde
bedroeg de omvang van de debiteurenportefeuille een dag na datum
faillissement € 161.542,30. Op datum faillissement hadden nog enkele
debiteuren op de zakelijke rekening van gefailleerde betalingen verricht.
De vorderingen op derden zijn verpand aan de bank. Zie ook volgnummer 5.1.
De curator is met toestemming van de rechter-commissaris met de bank
overeengekomen dat de curator namens de bank de inning van de
debiteurenvorderingen ter hand neemt. Daarbij is onder meer met de bank
afgesproken dat voor haar inspanningen aan de curator een boedelbijdrage
zal w orden voldaan van 10% te rekenen over de ontvangen opbrengst,
conform de voorw aarden zoals vermeld in de separatistenregeling.
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Verslag 2: Het totaalbedrag van de door prefaillissementsdebiteuren op de
zakelijke rekening en boedelrekening verrichte betalingen bedraagt aan het
einde van de tw eede verslagperiode € 77.766,30. Dit is exclusief enkele
afdrachten die door debiteuren na datum faillissement zijn ontvangen op de
G-rekening (zie volgnummer 3.8).

20-05-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: Op dit moment hebben diverse debiteuren hun vordering(en) op
gefailleerde voldaan voor een totaalbedrag ad € 70.056,80. De komende
verslagperiode w orden de incassow erkzaamheden gecontinueerd en verder
gecoördineerd.
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Verslag 2: Inmiddels zijn van alle prefaillissementsdebiteuren betalingen dan
w el reacties / verw eren ontvangen. De curator heeft de realiteit van de
verw eren van diverse debiteuren onderzocht. Zij heeft met de bank
afspraken gemaakt over de reikw ijdte van de nog te verrichten
incassow erkzaamheden en de boedelbijdrage die daarvoor zal w orden
voldaan. Het openstaande bedrag bedraagt momenteel € 78.954,00. De
overeengekomen boedelbijdrage bedraagt 15% te rekenen over de op de
boedelrekening ontvangen betaling door de nog openstaande debiteuren.
Met toestemming van de rechter-commissaris zet de curator in de komende
verslagperiode de inning van de vorderingen op debiteuren voort.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 180.260,88
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1: De vordering van de huisbankier van gefailleerde, Coöperatieve
Rabobank U.A., hierna genoemd "de bank", w as op datum faillissement groot €
180.260,88.
Deze vordering betreft het debetsaldo op een rekening-courant ad €
180.260,88 ter zake van een met gefailleerde gesloten krediet in rekeningcourant (maximum
w as € 200.000,00). De vordering dient te w orden vermeerderd met de P.M.
gestelde posten
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ter zake van lopende rente, provisie en kosten. Als gevolg van betalingen van
aan de bank verpande debiteuren is de hoogte van de vordering van de bank
op dit moment gereduceerd. In het volgende verslag komt de curator op dit
onderw erp terug.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft ten name van gefailleerde vijf leaseovereenkomsten (financial
lease) aangetroffen ter zake van voertuigen en een leaseovereenkomst ter
zake van een printer. De printer w erd door de leasemaatschappij ingenomen.
De financial leaseovereenkomsten ter zake van de voertuigen liepen bij vier
verschillende leasemaatschappijen. Na onderzoek door de curator zijn vier
voertuigen na bemiddeling door een kantoorgenoot van de curator kort na
datum faillissement teruggenomen door de leasemaatschappijen. Met
betrekking tot een voertuig is met medew erking van de curator de
leaseovereenkomst overgenomen door de berijder van het voertuig. Voor de
inspanningen van de curator is door de overnemende partij een
boedelbijdrage voldaan ad € 347,21 (exclusief BTW ).

21-02-2020
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Verslag 2:In de tw eede verslagperiode w erd het surplus van de opbrengst
na verkoop van een ingenomen voertuig ad € 3.288,63 door de
leasemaatschappij gestort op de boedelrekening. Verkoop na inname door
de leasemaatschappijen van de andere drie voertuigen hebben niet in een
surplus geresulteerd. De leasemaatschappijen hebben hun vorderingen op
gefailleerde bij de curator ter verificatie aangemeld. De vorderingen w erden
geplaatst op de lijst met concurrente crediteuren. Op dit moment is dit
onderw erp afgerond.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: Tot zekerheid voor de betaling van alle vorderingen van de bank op
gefailleerde heeft gefailleerde ten gunste van de bank een pandrecht
gevestigd op voorraden, inventaris en vorderingen op derden.
Daarnaast is door de middellijk bestuurder van gefailleerde aan de bank een
borgstelling verleend ad € 100.000,00 en door een derde een (andere)
borgstelling ad € 70.000,00.
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5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: Het pandrecht van de bank is door de curator onderzocht en
erkend.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
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5.6 Retentierechten
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 347,21

21-02-2020
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Toelichting
Verslag 1: Zie volgnummer 3.5 en 4. Met de bank is een boedelbijdrage
afgesproken ad 10% van de opbrengst een en ander conform de
separatistenregeling. De hoogte daarvan is op dit moment niet bekend.
Daarnaast is met de overnemende partij voor de inspanningen en
medew erking van de curator aan de overneming van een leaseovereenkomst
een boedelbijdrage overeengekomen van € 347,21 (exclusief BTW ).
€ 11.585,47
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Toelichting
Verslag 2: Met de bank is een boedelbijdrage van 10% over de opbrengst na
verkoop van de activa (zie volgnummer 3.3 en 3.6) en 10% over de eerste
incassow erkzaamheden ter inning van de aan de bank verpande vorderingen
(zie volgnummer 4.1) overeengekomen. Op dit moment bedraagt de van de
bank te ontvangen boedelbijdrage € 11.238,26. Daarmee bedraagt de te
ontvangen boedelbijdrage totaal (€11.238,26 + € 347,21 =)€ 11.585,47
(exclusief BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de
curator ter zake van de debiteurenincasso w orden voortgezet (zie volgnummer
4). Daarnaast zullen namens de bank de niet-bodemzaken w orden verkocht
(zie volgnummer 3.5).
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Verslag 2: In de komende verslagperiode zal de correspondentie met de
bank in verband met de door de curator ten behoeve van de bank te
verrichten w erkzaamheden (zie volgnummer 3.5 en 4.2) w orden
gecontinueerd.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: De curator heeft na datum faillissement de bedrijfsactiviteiten van
gefailleerde met toestemming van de rechter-commissaris voortgezet tot aan
de overdrachtsdatum van 3 februari 2020 (zie hierna volgnummer 6.4 t/m 6.8).
Op deze w ijze kon zij de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken en
bleef de onderneming van gefailleerde interessant voor gegadigde
doorstarters.
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6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: In het volgend verslag zal de curator hiervan verslag doen.
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Verslag 2: Van 22 januari 2020 tot 3 februari 2020 zijn de w erkzaamheden
van gefailleerde ten behoeve van de boedel met toestemming van de
rechter-commissaris uitgevoerd. Ook w erden in opdracht van de curator
w erkzaamheden die voor de faillissementsdatum w aren aangevangen alsnog
uitgefactureerd. Het totaal op de boedelrekening gestorte bedrag is €
14.526,08.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: In de periode vanaf datum faillissement tot aan de
overdrachtsdatum w erden w erkzaamheden verricht voor tw ee verschillende
opdrachtgevers. De curator heeft er onder meer in de afgelopen
verslagperiode op toegezien dat de facturen voor de verrichte w erkzaamheden
aan de opdrachtgevers w erden verzonden. In de komende verslagperiode zal
de curator er op toezien dat de openstaande facturen w orden voldaan.
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Verslag 2: De curator verw ijst naar volgnummer 6.2.

20-05-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: Er w aren enkele partijen geïnteresseerd in een doorstart van de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde. Na onderzoek zijn onderhandelingen met
een serieus gegadigde gevoerd. Met deze gegadigde, in dit verslag ook
genoemd de overnemende partij, w erd onder meer afgesproken dat aan een
groot deel van de w erknemers van gefailleerde een nieuw dienstverband zou
w orden aangeboden.

21-02-2020
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6.5 Verantwoording
Verslag 1: Met toestemming van de rechter-commissaris w erd met de
overnemende partij op 3 februari 2020 (de overdrachtsdatum) een
koopovereenkomst gesloten voor de bodemzaken (zie volgnummer 3.3) en de
immateriële activa (zie volgnummer 3.8).

6.6 Opbrengst

21-02-2020
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6.6 Opbrengst
€ 22.500,00

21-02-2020
1

Toelichting
Verslag 1: Deze opbrengst kan w orden onderverdeeld in een bedrag ad €
7.500,00 (exclusief BTW ) voor de bodemzaken en een bedrag ad € 15.000 voor
de immateriële activa. Door de overnemende partij w erd voor deze onderdelen
totaal een bedrag van € 24.075,00 op de boedelrekening voldaan.

6.7 Boedelbijdrage
€ 750,00

21-02-2020
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Toelichting
Verslag 1: De opbrengst na verkoop van de bodemzaken en voorraad bedroeg
totaal € 7.500,00. Met de bank (pandhouder) is een boedelbijdrage van 10%
van de opbrengst conform de separatistenregeling afgesproken, derhalve €
750,00 (exclusief BTW ).

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: De curator verw ijst naar de onderdelen 6.4 t/m 6.7.

21-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: Er is een normaal bijgehouden boekhouding aangetroffen. Deze
staat ter beschikking van de curator.

21-02-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: Uit informatie uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
volgt dat de jaarrekening over het boekjaar 2018 op 30 december 2019 w erd
gedeponeerd.
Daarnaast is de jaarrekening over het boekjaar w el in concept opgemaakt.
Deze is niet gedeponeerd.

21-02-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

21-02-2020
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Verslag 2: De failliete vennootschap is op grond van artikel 2:396 BW niet
verplicht tot het laten opstellen van een accountantsverklaring.

20-05-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

21-02-2020
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Verslag 2: Daaraan is voldaan.

20-05-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

21-02-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

21-02-2020
1

Toelichting
Verslag 1: Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: Dit w ordt nog door de curator onderzocht.

21-02-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: De komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek
verrichten in verband met de bovengenoemde punten.

21-02-2020
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Verslag 2: De rechtmatigheidsonderzoeken zullen in de volgende
verslagperiode w orden voortgezet.

20-05-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting
Verslag 1: Naast de faillissementskosten (w aaronder het salaris curator) heeft
het UW V een vordering ter zake van overnameverplichtingen w erknemer. De
omvang van deze boedelvordering moet nog w orden vastgesteld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 2.130,00

21-02-2020
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Toelichting
Verslag: De belastingdienst heeft een vordering aangemeld ad € 2.130,00.
Deze vordering heeft betrekking op vennootschapsbelasting over het jaar
2018.
€ 2.495,00

20-05-2020
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Toelichting
Verslag 2: In de tw eede verslagperiode heeft de belastingdienst een
vordering aangemeld van € 365,00. Deze vordering heeft betrekking op
omzetbelasting in het vierde kw artaal 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-02-2020
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Toelichting
Verslag 1: Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend in het
faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-02-2020
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Toelichting
Verslag 1: Er zijn geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
27

21-02-2020
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Toelichting
Verslag 1: Aan het einde van de verslagperiode hebben totaal 27 concurrente
crediteuren hun vordering op gefailleerde bij de curator aangemeld. Dit aantal
is inclusief de Rabobank (zie volgnummer 5.1 van dit verslag).
37

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 720.552,91

21-02-2020
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Toelichting
Verslag 1: De hoogte van de vordering van de voorlopig door de curator
erkende concurrente crediteuren bedraagt totaal € 720.552,91. Dit is inclusief
de vordering van de Rabobank ad € 180.260,88 zoals nader gespecificeerd in
volgnummer 5.1 van dit verslag.
€ 568.934,64

20-05-2020
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Toelichting
Verslag 2: In verslag 1 is abusievelijk de vordering van de Rabobank dubbel
gerekend. Daardoor is de het totaalbedrag van de concurrente in verslag 1
hoger dan dat in verslag 2 ondanks het feit dat er in de afgelopen
verslagperiode 10 concurrente crediteuren bijgekomen zijn.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: Over de w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.
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Verslag 2: De curator verw acht dat het faillissement op enig moment zal
w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

20-05-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: In de afgelopen verslagperiode zijn crediteuren aangeschreven en
zijn aangemelde vorderingen beoordeeld. In de volgende verslagperiode zullen
deze w erkzaamheden w orden gecontinueerd.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: Er w ordt op dit moment geen procedure gevoerd.
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9.2 Aard procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

21-02-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: In de komende verslagperiode zullen de inspanningen van de
curator onder meer concreet zijn gericht op de volgende punten:
- Nadere bestudering van de administratie van gefailleerde (volgnummer 7.1);
- Voortgang onderzoek oorzaken faillissement (volgnummer 1.5);
- Verkoop bedrijfsmiddelen (niet-bodemzaken) (volgnummer 3.3);
- Vervolg debiteurenincasso (volgnummer 4);
- Coördineren incasso na datum faillissement verzonden facturen (volgnummer
3.7) en boedeldebiteuren (volgnummer 6.3);
- Rechtmatigheidsonderzoek (volgnummer 7).
Daarnaast zal de curator de w erkzaamheden verrichten die gebruikelijk zijn in
faillissementen, w aaronder crediteurenafw ikkeling.

21-02-2020
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Verslag 2: In de komende verslagperiode zullen de inspanningen van de
curator en haar faillissementsmedew erksters met name gericht zijn op de
volgende w erkzaamheden:
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken zullen w orden afgerond
(volgnummer 1.5 en 7);
- De crediteuren dienen nader geïnventariseerd te w orden (volgnummer 8);
- Voortgang debiteurenincasso (volgnummer 4);
- Coördineren betaling bedrijfsmiddelen (niet-bodemzaken) (volgnummer
3.5).
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: Over de termijn van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te
zeggen. Deze is onder meer afhankelijk van de snelheid w aarmee de
hierboven genoemde w erkzaamheden kunnen w orden afgerond.

21-02-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
19-8-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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