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Algemene gegevens
Naam onderneming
Slim Opgew ekt B.V.

21-08-2020
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slim Opgew ekt
B.V., gevestigd te (6814 JH) Arnhem aan het adres Izaäk Evertslaan 5 en
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 60966599.

21-08-2020
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Activiteiten onderneming
Het realiseren van duurzaamheidsprojecten op scholen in het primair en
voortgezet onderw ijs, w aaronder begrepen het verkopen en plaatsen van
energiebesparende zaken zoals led-verlichting en zonnepanelen, en het
verzorgen van educatieve bew ustmaking van verduurzaming.

Financiële gegevens

21-08-2020
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2018

€ 3.769.708,00

€ 274.770,00

2019

€ 5.055.126,00

€ -3.255.138,86

2016

€ 1.234.064,00

€ 203.825,00

2020

€ 1.149.435,00

€ -1.194.994,43

2017

€ 4.460.542,00

€ 249.737,00

Balanstotaal
€ 1.936.581,00

€ 642.078,00

€ 2.587.316,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2020 zien op de periode tot en met juni 2020.

21-08-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
32

21-08-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

21-08-2020
1

€ 29.091,70

18-11-2020
2

€ 31.689,92

17-02-2021
3

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-7-2020

21-08-2020
1

t/m
21-8-2020
van
22-8-2020

18-11-2020
2

t/m
18-11-2020
van
19-11-2020

17-02-2021
3

t/m
17-2-2021
van
18-2-2021

18-05-2021
4

t/m
18-5-2021
van
19-5-2021

20-08-2021
5

t/m
20-8-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

88 uur 48 min

2

42 uur 18 min

3

20 uur 18 min

4

5 uur 48 min

5

5 uur 42 min

totaal

162 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van gefailleerde is Slim Opgew ekt Groep
B.V. De aandeelhouder van Slim Opgew ekt Groep B.V. is Nuvoton B.V. De
bestuurders van zow el Slim Opgew ekt Groep B.V. als Nuvoton B.V. zijn
Sekender Enterprise B.V. en W ieggers Holding B.V. De enig aandeelhouders en
bestuurders van deze vennootschappen zijn de heer L. Sekender
respectievelijk de heer H.W . W ieggers.

21-08-2020
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1.2 Lopende procedures
Daar is niet van gebleken.

21-08-2020
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1.3 Verzekeringen
De curator zal lopende verzekeringen inventariseren en beëindigen.

21-08-2020
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Lopende verzekeringen van gefailleerde zijn beëindigd ofw el overgezet naar
de doorstartende partij. Meer over de doorstart in de hoofdstukken 3 en 6 van
dit verslag.

18-11-2020
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde ten behoeve van haar onderneming een
bedrijfsruimte aan het adres Izaäk Evertslaan 5 te Arnhem. Tevens huurde de
gefailleerde vennootschap een opslag aan de Nieuw e Kade 13 te Arnhem.
Beide huurovereenkomsten zijn door de curator met machtiging van de
rechter-commissaris opgezegd.

21-08-2020
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Tevens is gebleken dat goederen in opslag staan bij een transportbedrijf, voor
w elke opslag mogelijk een huurovereenkomst is gesloten. De curator heeft ook
deze overeenkomst opgezegd, indien en voor zover van huur sprake mocht
blijken te zijn.
De curator heeft met Slim Opgew ekt Groep BV (SOG BV) overeenstemming
bereikt over een doorstart. De curator verw ijst voor de achtergrond van de
doorstart naar hoofdstuk 6 van dit verslag.
De doorstartende partij heeft met de verhuurders van gefailleerde
onderhandeld over het voortzetten van de huurovereenkomsten, althans het
afsluiten van nieuw e huurovereenkomsten. De curator en de doorstartende
partij zijn overeengekomen dat de doorstartende partij bezemschone
oplevering van de gehuurde bedrijfsruimten verzorgt en aan de boedel een
gebruiksvergoeding betaalt over de periode vanaf datum doorstart tot 15
oktober 2020. De vergoeding is gelijk aan de oorspronkelijke huurprijs.
De doorstartende partij is met de verhuurder van een van de bedrijfsruimten
tot overeenstemming gekomen over het voortzetten van de huur, voor een
gedeelte van de bedrijfsruimte. Tussen de verhuurder en de doorstarter is
discussie ontstaan over de vraag w elke zaken uit deze bedrijfsruimte
toebehoren aan de verhuurder en w elke aan de doorstarter. Om die reden is
de curator met de doorstarter en de verhuurder door de betreffende
bedrijfsruimte gelopen en hebben de doorstarter en verhuurder een verdeling
van de zaken gemaakt. Voor zover de curator nu kan overzien zijn daarmee
alle discussiepunten opgelost.

18-11-2020
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De curator heeft de gebruiksvergoeding bij SOG BV in rekening gebracht. Even
w erden de curator en SOG BV het niet eens over de w ijze van berekening van
de gebruiksvergoeding. Inmiddels hebben partijen daarover overeenstemming
bereikt, w aarop aan SOG BV een nieuw e factuur is verstrekt. De curator is in
afw achting van betaling van de gebruiksvergoeding ad in totaal € 9.937,28
inclusief BTW door SOG BV.

17-02-2021
3

De verhuurder heeft zijn boedelvordering (ex artikel 39 FW ) ingetrokken. Op
die grond betw ist SOG BV dat zij de resterende gebruiksvergoeding ad €
7.339,06 aan de boedel verschuldigd is; SOG BV meent dat ten aanzien van de
gebruiksvergoeding is overeengekomen dat deze alleen verschuldigd is
w anneer de boedel op zijn beurt huurpenningen aan de verhuurder
verschuldigd is. De curator kan zich in vorenstaande uitleg niet vinden en is
van mening dat de tussen SOG BV en de boedel overeengekomen
gebruiksvergoeding een afspraak is tussen alleen deze tw ee partijen en dat
de verhuurder daar volledig buiten staat. Enkel en alleen de hoogte van de
gebruiksvergoeding is gekoppeld aan de huurprijs zoals deze aanvankelijk
tussen gefailleerde en de verhuurder zijn overeengekomen.

18-05-2021
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Om tot een oplossing te komen heeft de curator (onder voorbehoud van
goedkeuring van de rechter-commissaris) SOG BV voorgesteld dat SOG BV 80%
van de nog verschuldigde gebruiksvergoeding aan de boedel voldoet (zijnde €
5.881,25). Mocht SOG BV daarmee niet akkoord gaan, dan zal de curator
contact opnemen met de rechter-commissaris om nadere incassomaatregelen
te bespreken.
SOG BV heeft laten w eten het voorstel in beraad te hebben, maar is daar niet
binnen de toegezegde termijn op terug gekomen. De curator geeft SOG BV
nog eenmaal een termijn om tot een oplossing te komen en zal anders
genoodzaakt zijn nadere maatregelen te treffen.

20-08-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens mededeling van het bestuur van gefailleerde is de oorzaak van het
faillissement tw eeledig. In de eerste plaats maakte gefailleerde een snelle
groei door. In het jaar 2019 is er flink uitgebreid, met onder meer het in dienst
nemen van extra personeel, terw ijl later bleek dat grote opdrachten uitbleven.
In de tw eede plaats kreeg gefailleerde te kampen met de coronacrisis,
w aardoor scholen de besluitvorming over verduurzamingsprojecten tot nader
order uitstelden en lopende projecten niet konden w orden uitgevoerd.
Gefailleerde heeft in verband met de ontstane situatie een BMKB-C
overbruggingskrediet aangevraagd, w aarvan een bedrag van € 290.000,00
w erd toegekend. Het toegekende bedrag is minder dan de helft van het
verzochte bedrag. De situatie bleek vervolgens onhoudbaar en de financier
van gefailleerde, Triodos Bank, zegde de financiering op. Daarop heeft
gefailleerde het eigen faillissement aangevraagd.

21-08-2020
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

21-08-2020

32

1

Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring w aren bij gefailleerde 32 personen in dienst.
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator op 13 juli
2020 de arbeidsovereenkomsten opgezegd. Op diezelfde datum heeft de
curator melding gedaan bij het UW V, alsook bij de vakbonden.
Op de dag van de ontslagaanzegging heeft de curator tevens een
personeelsbijeenkomst belegd. In verband met het coronavirus is w erknemers
de mogelijkheid geboden om daarbij fysiek op 1,5 meter afstand aanw ezig te
zijn, dan w el om digitaal deel te nemen via Microsoft Teams. De w erknemers
zijn daarbij geïnformeerd over de gevolgen die het faillissement voor hen
heeft, alsook over de rol van het UW V.
In overleg met de curator heeft het UW V de intake voor de
loongarantieregeling digitaal verzorgd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
36

21-08-2020
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Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement zijn een aantal dienstverbanden
geëindigd. Omdat de betreffende uit dienst getreden medew erkers nog een
vordering zouden kunnen hebben op gefailleerde, is hen zekerheidshalve op
13 juli 2020 tevens het ontslag aangezegd.
Volgens het UW V zou in aanvulling op de 35 w erknemers van w ie het ontslag
op 13 juli 2020 is aangezegd, nog één extra persoon als w erknemer van
gefailleerde geregistreerd staan. Deze persoon is op 14 juli 2020 door de
curator zekerheidshalve een ontslagaanzegging toegezonden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

14-7-2020

1

De curator verw ijst naar onderdeel 2.2 van dit verslag.

13-7-2020

35

De curator verw ijst naar de onderdelen 2.1 en 2.2 van dit verslag.

totaal

36

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator is in onderhandeling over een doorstart (zie onderdeel 6 van dit
verslag) en streeft ernaar daarbij zoveel mogelijk w erkgelegenheid te
behouden.

21-08-2020
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De curator is met SOG BV tot een doorstart gekomen w aarbij zij 21
w erknemers van gefailleerde een nieuw e arbeidsovereenkomst zal aanbieden.
Voorts heeft het UW V bij de curator opgave gedaan van haar
boedelvorderingen en preferente vorderingen. Daarmee heeft de curator het
onderdeel personeel afgerond.

18-11-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

21-08-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

21-08-2020
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventaris

€ 21.450,00

€ 619,30

totaal

€ 21.450,00

€ 619,30

Toelichting bedrijfsmiddelen
Tot de bedrijfsmiddelen behoren machines, installaties, kantoorbenodigdheden
en inventaris.

21-08-2020
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De financier van gefailleerde, Triodos Bank, heeft een pandrecht op de
bedrijfsmiddelen.
De curator heeft van het bestuur een overzicht van alle activa ontvangen.
Voorts w as in samenspraak met de financier van gefailleerde reeds
voorafgaand aan de faillietverklaring een opdracht tot het opstellen van een
taxatierapport verstrekt. De curator heeft het taxatierapport inmiddels mogen
ontvangen.
De curator heeft met Slim Opgew ekt Groep BV een doorstart bereikt, w aarvoor
de curator verw ijst naar hoofdstuk 6 van dit verslag. De bedrijfsmiddelen zijn
verkocht aan de doorstartende partij.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

18-11-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft vorderingen met bodemvoorrecht van in totaal groot
€ 449.743,00 ter verificatie bij de curator aangemeld.

21-08-2020
1

Pandhouder Triodos Bank NV heeft zich op het standpunt gesteld dat niet al
het in het taxatierapport genoemde inventaris kw alificeert als bodemzaken. Dit
betreft in het bijzonder de laptops van gefailleerde die volgens Triodos Bank
NV door het personeel op locatie bij klanten w erden gebruikt. De curator heeft
daar tegenin gebracht dat in de bedrijfsruimte van gefailleerde evenveel
flexplekken als laptops w aren (er w erd niet of nauw elijks met PC's gew erkt),
zodat de laptops evengoed als bodemzaken kw alificeren.

18-11-2020
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Zow el de curator als de pandhouder onderkennen dat discussie over de
kw alificatie als bodemzaak mogelijk is. Daarom zijn zij overeengekomen de
opbrengst van de zaken w aarover discussie bestaat bij helfte te verdelen, in
die zin dat de boedel en de bank (onder aftrek van de boedelbijdrage van
10%, zijnde € 619,30) ieder de helft van de totale liquidatieopbrengst van
deze zaken ad € 12.386 toekomt.
Reeds heeft de doorstartende partij de koopprijs aan de boedel voldaan en
heeft de curator afgerekend met de pandhouder.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden - in samenspraak met de pandhouder - betrokken
in een eventuele doorstart.

21-08-2020
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Afgerond.

18-11-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 880,00

€ 0,00

Voorraad

€ 24.024,00

€ 2.402,40

totaal

€ 24.904,00

€ 2.402,40

Onderhanden w erk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde beschikt over een voorraad, met name bestaande uit led-lampen
en zonnepanelen. Ten aanzien van de voorraad zijn meerdere aanspraken
door zekerheidsgerechtigden gemaakt. Meer daarover in onderdeel 5 van dit
verslag.

21-08-2020
1

De curator heeft met Slim Opgew ekt Groep BV een doorstart bereikt, w aarvoor
de curator verw ijst naar hoofdstuk 6 van dit verslag. De voorraad en het
onderhanden w erk zijn verkocht aan de doorstartende partij.

18-11-2020
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Financier Triodos Bank NV beschikt over een rechtsgeldig pandrecht op de
voorraad. De curator heeft ten aanzien van de verkoopopbrengst van de
voorraad een boedelbijdrage van 10% bedongen. De koopprijs is inmiddels
voldaan en de curator heeft afgerekend met de pandhouder.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal inventariseren w elke zekerheden ten aanzien van de voorraad
rechtsgeldig kunnen w orden ingeroepen. In samenspraak met de financier van
gefailleerde w ordt de voorraad betrokken in een eventuele doorstart.

21-08-2020
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Geen.

18-11-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debiteuren

€ 4.933,00

€ 0,00

totaal

€ 9.933,00

€ 0,00

Immateriele Activa
Tw ee financial lease Tesla's

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt over tw ee Tesla's op basis van financial lease. De curator
heeft in onderzoek of er sprake is van een overw aarde.

21-08-2020
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Tesla's
Aanvankelijk w enste de de doorstartende partij de financial lease
overeenkomsten voor de Tesla's over te nemen. Toen dit geen haalbare kaart
bleek te zijn, heeft de leasemaatschappij de Tesla's ingenomen. De
leasemaatschappij zal overgaan tot verkoop van de Tesla's, w aarna zal blijken
of er overw aarde voor de boedel resteert.

18-11-2020
2

Immateriële activa en debiteuren
De curator heeft met Slim Opgew ekt Groep BV een doorstart bereikt, w aarvoor
de curator verw ijst naar hoofdstuk 6 van dit verslag. De immateriële activa en
debiteurenportefeuille van gefailleerde zijn verkocht aan de doorstartende
partij.
Tesla's
De curator heeft de leasemaatschappij om rekening en verantw oording inzake
een verkoop van de Tesla's verzocht.

17-02-2021
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SDE-subsidie
Op 11 mei 2020 is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een aan
gefailleerde toegekende SDE-subsidie ingetrokken. Op 22 juni 2020 is
daartegen door gefailleerde bezw aar aangetekend. Vervolgens is gefailleerde
failliet verklaard. De subsidie behelst een bedrag van in totaal € 36.936,00. De
curator heeft in onderzoek of de kw estie een bate voor de boedel kan
opleveren en voert daarover overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland.
Tesla's
De leasemaatschappij heeft de curator - ondanks meerdere verzoeken daartoe
- nog niet van rekening en verantw oording inzake de verkoop van de Tesla's
kunnen voorzien. Daarom heeft de curator de leasemaatschappij andermaal
gerappelleerd daar alsnog zorg voor te dragen.

18-05-2021
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SDE-subsidie
Inmiddels is er een verzoek ingediend om de subsidie over te dragen aan de
eigenaar van de installatie. Dat heeft ertoe geleid dat de hoorzitting is
ingetrokken en dat het bezw aar vermoedelijk zal w orden toegew ezen. De
subsidie heeft geen terugw erkende kracht, dus voor de boedel kan er geen
baat mee w orden gerealiseerd.
Tesla's
Omdat de leasemaatschappij de curator ten tijde van het opstellen van dit
verslag nog steeds niet van rekening en verantw oording met betrekking tot
de Tesla's heeft voorzien, heeft de curator de leasemaatschappij
gesommeerd contact met de curator op te nemen. Mocht de curator
binnenkort nog steeds geen contact met de leasemaatschappij w eten te
krijgen, dan zal de curator nadere maatregelen treffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

20-08-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zal trachten de Tesla's bij een eventuele doorstart te betrekken.

21-08-2020
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De curator zal de verkoop van de Tesla's door de leasemaatschappij monitoren
en bij eventuele overw aarde, afrekenen met de leasemaatschappij.

18-11-2020
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Tesla's
Afw achten rekening en verantw oording leasemaatschappij.

17-02-2021
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SDE-subsidie
Onderzoeken of de ingetrokken SDE-subsidie een bate voor de boedel kan
opleveren.
Tesla's
Afw achten rekening en verantw oording leasemaatschappij.

18-05-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 57.409,30

€ 4.933,00

totaal

€ 57.409,30

€ 4.933,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van gefailleerde volgt een debiteurenportefeuille op datum
faillissement groot € 57.409,30. De curator heeft deze post in onderzoek.

21-08-2020
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Uit nader onderzoek naar de debiteuren blijkt dat een groot deel van de
debiteuren betalingen rechtsgeldig kon opschorten. Als deze debiteuren niet
w orden meegerekend, resteert een debiteurenomvang ad € 7.047,00. In
overleg met financier Triodos Bank NV heeft de curator de doorstartende partij
bereid gevonden om de debiteuren over te nemen voor een bedrag gelijk aan
70% van voornoemd bedrag. Aldus heeft de curator de debiteurenportefeuille
verkocht aan de doorstartende partij voor een bedrag van € 4.933,00.

18-11-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal de debiteurenpositie onderzoeken.

21-08-2020
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Geen.

18-11-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 946.953,40

21-08-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Door Triodos Bank N.V. is een vordering groot € 946.953,40 uit hoofde van een
kredietfaciliteit bij de curator ingediend.

5.2 Leasecontracten
Gefaileerde leaset veertien voertuigen. Tw ee daarvan betreffen financial lease,
de overige tw aalf operational lease. De curator heeft alle
leaseovereenkomsten bij het bestuur van gefailleerde opgevraagd.

21-08-2020
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In het kader van de doorstart heeft de doorstartende partij met de
leasemaatschappij onderhandeld over de overname van de operational
leasecontracten van gefailleerde. Ten aanzien van de tw ee financial lease
Tesla's verw ijst de curator naar hoofdstuk 3 van dit verslag.

18-11-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Triodos Bank stelt pandrechten te hebben bedongen op:

21-08-2020
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- voorraden;
- inventaris;
- vorderingen; en
- rechten onder contracten.
De curator heeft vastgesteld dat Triodos Bank rechtsgeldig een pandrecht
heeft bedongen op de onder 5.3 van dit verslag genoemde goederen. Ten
aanzien van absoluut toekomstige vorderingen heeft Triodos Bank gew erkt
met dagelijkse registratie van verzamelpandakten. Om te verifiëren dat ook
absoluut toekomstige vorderingen rechtsgeldig zijn verpand, is de curator in
afw achting van een bew ijs van registratie van de verzamelpandakten.
Tot op heden heeft Triodos Bank de curator niet kunnen voorzien van bew ijzen
van registraties van verzamelpandakten. Op die voet heeft de curator Triodos
Bank verzocht om alsnog bew ijs toe te sturen dan w el te bevestigen dat zij
daarover niet beschikt.

18-11-2020
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De curator heeft bew ijzen van dagelijkse registraties van de
verzamelpandakten door Triodos Bank ontvangen en daarmee geverifieerd dat
rechtsgeldige verpanding van vorderingen aan Triodos Bank heeft
plaatsgevonden.

17-02-2021
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5.4 Separatistenpositie

5.4 Separatistenpositie
De curator en Triodos Bank zijn een oneigenlijke lossing overeengekomen,
w aarbij de boedel de verkoop van de verpande goederen ter hand neemt en
ten aanzien van de eventuele opbrengst daarvan 10% boedelbijdrage
ontvangt. De debiteurenportefeuille is van deze afspraak uitgezonderd.
Vorenstaande laat onverlet dat de curator ex artikel 57 lid 3 Fw . de opbrengst
van de bodemzaken reserveert ten behoeve van de fiscus, die in rang boven
de pandhouder staat.

21-08-2020
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehouden. De
curator heeft de aanspraken in onderzoek en daar w aar nodig aan de
betreffende crediteuren om nadere belegstukken verzocht.

21-08-2020
1

De curator heeft het bestuur van gefailleerde, tevens het bestuur van de
doorstartende partij, geïnformeerd over de partijen die aanspraak hebben
gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Het overgrote deel van de zaken ten
aanzien w aarvan een eigendomsvoorbehoud is ingeroepen bleek reeds voor
datum faillissement verkocht en geleverd te zijn aan opdrachtgevers van
gefailleerde. Ten aanzien van de overige eigendomsaanspraken zijn door de
doorstartende partij afspraken gemaakt met de derde-eigenaren.

18-11-2020
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5.6 Retentierechten
Een groot deel van de voorraad van gefailleerde staat opgeslagen bij een
transportbedrijf. Het transportbedrijf heeft zich op het standpunt gesteld
dienaangaande een retentierecht te kunnen inroepen. De curator heeft deze
aanspraak in onderzoek.

21-08-2020
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De doorstartende partij is met het transportbedrijf tot nieuw e afspraken
gekomen, w aarmee de relevantie van het ingeroepen retentierecht niet meer
speelt.

18-11-2020
2

5.7 Reclamerechten
Tot op heden heeft geen van de crediteuren een beroep gedaan op het recht
van reclame.

21-08-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie onderdeel 5.4 van dit verslag.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

21-08-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Het verifiëren van de verpanding van toekomstige vorderingen aan Triodos
Bank;
- het onderzoeken van de aanspraken op eigendomsvoorbehouden; en
- het onderzoeken van de aanspraak op het retentierecht.

21-08-2020
1

Het verifiëren van de verpanding van toekomstige vorderingen aan Triodos
Bank.

18-11-2020
2

Geen.

17-02-2021
3

De afgelopen verslagperiode is sprake gew eest van een onverschuldigde
betaling. In lijn met het arrest Ontvanger/Hamm q.q. heeft de curator kunnen
vaststellen dat het een onmiskenbare vergissing betrof en zorggedragen
voor terugbetaling van het bedrag.

20-08-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van de faillietverklaring w aren de w erkzaamheden van gefailleerde
nog gaande. De curator heeft het bestuur verzocht een kosten- en
batenoverzicht te maken voor een eventuele voortzetting van lopende
projecten. Uit de ontvangen kosten- en batenanalyse volgt dat het afronden
van lopende projecten niet rendabel zou zijn gew eest. Om die reden heeft de
curator de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

21-08-2020
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Één personeelslid van gefailleerde blijkt na datum faillissement
w erkzaamheden te hebben verricht voor een zustervennootschap van
gefailleerde. De curator heeft om tekst en toelichting van het bestuur van
gefailleerde (dat tevens het bestuur van de betreffende zustervennootschap
vormt) verzocht. De w erknemer zou op eigen initiatief w erkzaamheden hebben
verricht. Het bestuur van gefailleerde heeft de curator laten w eten voor de
(financiële) gevolgen van de w erkzaamheden van deze w erknemer voor de
zustervennootschap in te staan.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-08-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

21-08-2020
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een biedingsprocedure opgezet w aarbij geïnteresseerde
partijen na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst zijn
gedocumenteerd over (de onderneming van) gefailleerde. Vervolgens is deze
partijen de mogelijkheid geboden een voorstel voor een doorstart te doen. De
curator heeft meerdere biedingen mogen ontvangen. Ten tijde van het
schrijven van dit verslag zijn er vruchtbare onderhandelingen gaande met
betrekking tot een doorstart, w aarin het leeuw endeel van de arbeidsplaatsen
behouden blijft.

21-08-2020
1

De curator heeft met Slim Opgew ekt Groep BV overeenstemming bereikt over
een doorstart van de voorheen door gefailleerde gedreven onderneming. De
doorstartende partij betaalt de boedel een bedrag van in totaal € 56.287,00
(zie hoofdstuk 3 van dit verslag voor de onderverdeling) en neemt van
gefailleerde over:

18-11-2020
2

- de immateriële activa;
- de inventaris;
- de handelsvoorraad;
- het onderhanden w erk; en
- de vorderingen op debiteuren.
Ook zal de doorstartende partij aan 21 w erknemers van gefailleerde een
nieuw e arbeidsovereenkomst aanbieden.

6.5 Verantwoording
W anneer uitsluitsel over een eventuele doorstart bestaat, zal de curator
daarop een toelichting geven.

21-08-2020
1

De curator heeft met tw ee partijen onderhandeld over een doorstart.
Uiteindelijk gaf in het bod van de doorstartende partij de doorslag dat zij 21
een nieuw e arbeidsovereenkomst w ilde aanbieden (tegenover 5
personeelsleden bij het bod door de andere gegadigde). Bovendien bood de
doorstartende partij een aanzienlijk hoger bedrag op de roerende zaken van
gefailleerde.

18-11-2020
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6.6 Opbrengst
€ 56.287,00

18-11-2020
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Toelichting
Van opgemelde opbrengst komt een bedrag van € 27.195,30 toe aan
pandhouder Triodos Bank NV.

6.7 Boedelbijdrage
€ 3.021,70
Toelichting
De curator verw ijst voor de specificatie van de boedelbijdrages naar de
hoofdstukken 3 en 5 van dit verslag.

18-11-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator is in onderhandeling over een eventuele doorstart.

21-08-2020
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De curator zal de gebruiksvergoedingen voor de voormalige bedrijfsruimten
van gefailleerde met de doorstartende partij afrekenen.

18-11-2020
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Geen.

17-02-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

21-08-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015, 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening over 2019 w as ten tijde van het uitspreken van het faillissement
nog niet gedeponeerd. De termijn voor deponering w as nog niet verlopen.

21-08-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist voor
jaarrekeningen van de gefailleerde vennootschap. Door de accountant van de
gefailleerde vennootschap is w el een samenstellingsverklaring gegeven in de
jaarrekeningen over 2017 en 2018.

21-08-2020
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

21-08-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

21-08-2020
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

21-08-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

18-05-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal te zijner tijd aanvangen met het rechtmatigheidsonderzoek.

21-08-2020
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De curator zal verder gaan met het rechtmatigheidsonderzoek.

18-05-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

21-08-2020
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Toelichting
Tot op heden zijn geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.
€ 215.537,11

18-11-2020
2

Toelichting
Door het UW V zijn vorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling
ingediend van in totaal € 215.537,11.
€ 215.537,11

17-02-2021
3

Toelichting
Een derde heeft zich bij de curator gemeld omdat zij op 6 november 2020 per
abuis een betaling van € 38.528,28 op de geblokkeerde derdengeldrekening
van gefailleerde bij Triodos Bank had gedaan. Uit onderzoek is het de curator
gebleken dat het een onverschuldigde betaling betrof als bedoeld in het arrest
Ontvanger/Hamm q.q., oftew el een betaling als gevolg van een onmiskenbare
vergissing. Met toestemming van de rechter-commissaris is het bedrag
inmiddels teruggeboekt naar de betreffende derde.
€ 215.531,11
Toelichting
Door het UW V zijn aangepaste vorderingen uit hoofde van de
loongarantieregeling ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

18-05-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 449.743,00

21-08-2020
1

€ 678.308,00

18-11-2020
2

€ 961.262,00

17-02-2021
3

€ 556.350,00

18-05-2021
4

€ 554.955,00

20-08-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-08-2020
1

Toelichting
De preferente vordering van het UW V is nog niet ingediend.
€ 171.881,67

18-11-2020
2

Toelichting
Door het UW V zijn vorderingen uit hoofde van de loongarantieregeling
ingediend van in totaal € 171.881,67.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

21-08-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn geen andere preferente vorderingen bij de curator
ingediend.
€ 1.079,40
Toelichting
Door een w erknemer is een preferente vordering ingediend van € 1.079,40.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-11-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

21-08-2020
1

Toelichting
De curator heeft de crediteuren aangeschreven en uitgenodigd hun vordering
ter verificatie aan te melden.
55

18-11-2020
2

58

17-02-2021
3

59

18-05-2021
4

64

20-08-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.572.294,29

21-08-2020
1

€ 1.744.303,78

18-11-2020
2

€ 1.763.311,45

17-02-2021
3

€ 1.814.024,81

18-05-2021
4

€ 1.845.242,26

20-08-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

21-08-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden zullen w orden verricht.

21-08-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-08-2020
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-08-2020
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-08-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

21-08-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Activa/Doorstart/Voortzetten
- Verkopen activa.

21-08-2020
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Debiteuren
- Onderzoeken debiteurenpositie.
Bank/zekerheden
- Het verifiëren van de verpanding van toekomstige vorderingen aan Triodos
Bank;
- het onderzoeken van de aanspraken op eigendomsvoorbehouden; en
- het onderzoeken van de aanspraak op het retentierecht.
Rechtmatigheid
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Activa
- Monitoren verkoop Tesla's door de leasemaatschappij.
Bank/zekerheden
- Verifiëren van de verpanding van toekomstige vorderingen aan Triodos Bank.
Doorstart/voortzetten
- Afrekening van de gebruiksvergoedingen voor de voormalige bedrijfsruimten

18-11-2020
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met de doorstartende partij.
Rechtmatigheid
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Inventarisatie
- Incasseren betaling van gebruiksvergoeding door SOG B.V.

17-02-2021
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Activa
- Afw achten rekening en verantw oording van leasemaatschappij.
- Onderzoeken of de ingetrokken SDE-subsidie een bate voor de boedel kan
opleveren.
Rechtmatigheid
- Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.
Inventarisatie
- Incasseren betaling van gebruiksvergoeding door SOG B.V.

18-05-2021
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Activa
- Afw achten rekening en verantw oording van leasemaatschappij
Rechtmatigheid
- Verder gaan met rechtmatigheidsonderzoek.
Inventarisatie
- Incasseren betaling van gebruiksvergoeding door SOG B.V.

20-08-2021
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Activa
- Afw achten rekening en verantw oording van leasemaatschappij.
Rechtmatigheid
- Verder gaan met rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover kan de curator nog geen uitspraken doen.

21-08-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2021

20-08-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw ijst naar 10.1.

21-08-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

