Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
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7
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NL:TZ:0000171064:F001
23-12-2020

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr E.J. Kuper

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw Nunspeet B.V.

22-01-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Bouw Nunspeet B.V., statutair gevestigd te
Nunspeet en kantoorhoudende te Nijkerk aan de Ohmstraat 10 L.

22-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van transportactiviteiten (levend pluimvee).

22-01-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 4.658.320,00

€ -42.686,00

€ 1.256.365,00

2019

€ 5.297.498,00

€ 145.530,00

€ 655.666,00

2018

€ 4.995.047,00

€ 195.654,00

€ 727.731,00

Toelichting financiële gegevens
De curator ontleent voornoemde cijfers aan de jaarrekening over 2018
alsmede de aan de curator ter beschikking gestelde grootboekadministratie.

22-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
26

22-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 25.588,21

22-01-2021
1

€ 64.405,07

22-04-2021
2

€ 24.698,99

22-07-2021
3

€ 38.083,81

22-10-2021
4

€ 39.065,75

17-12-2021
5

€ 22.067,71

17-03-2022
6

€ 20.502,26

16-09-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
23-12-2020

22-01-2021
1

t/m
21-1-2021
van
22-1-2021

22-04-2021
2

t/m
21-4-2021
van
22-4-2021

22-07-2021
3

t/m
21-7-2021
van
22-7-2021

22-10-2021
4

t/m
21-10-2021
van
22-10-2021

17-12-2021
5

t/m
15-12-2021
van
16-12-2021

17-03-2022
6

t/m
16-3-2022
van
17-3-2022
t/m
15-9-2022

Bestede uren

16-09-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

39 uur 36 min

2

57 uur 24 min

3

10 uur 54 min

4

20 uur 18 min

5

19 uur 48 min

6

46 uur 24 min

7

13 uur 0 min

totaal

207 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In dit verslag rapporteert de curator over zijn bevindingen en verrichtingen in
het op het voorblad genoemde faillissement.

22-01-2021
1

Hoew el de informatie in dit openbare verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere bepaalde informatie nog niet
beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden of – achteraf – bijgesteld
dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag
geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden.
Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend. Niets in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 7 december 2017. Enig
aandeelhouder en bestuurder is Aming Beheer B.V., van w elke vennootschap
de heer E. Bouw enig aandeelhouder en bestuurder is.

22-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Er is de curator niet gebleken van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

22-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de gebruikelijke verzekeringsovereenkomsten aangetroffen,
w aarvan hij heeft begrepen dat die per 31 december 2020 van rechtsw ege zijn
geëindigd.

22-01-2021
1

Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de boedel een premierestitutie van €
3.623,48 ontvangen.

22-04-2021
2

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap had krachtens een tw eetal met Aming Beheer
B.V. gesloten huurovereenkomsten in gebruik een deel van de kantoorruimte
aan de Ohmstraat 10 L te Nijkerk respectievelijk diverse transportmiddelen. De
curator heeft deze huurovereenkomsten met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd.

22-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
Het faillissement is op eigen aangifte uitgesproken. Volgens de toelichting bij
de eigen aangifte is de oorzaak van het faillissement het feit dat op 19
november 2020 het faillissement is uitgesproken van de enig opdrachtgever
van de gefailleerde vennootschap, te w eten Gecombineerde Pluimvee
Slachterijen B.V. te Nunspeet. In dat faillissement is het niet mogelijk gebleken
een doorstart te realiseren, reden w aarom het bestuur geen andere
mogelijkheid meer zag dan om zelf het faillissement aan te vragen.

22-01-2021
1

De curator zal een onderzoek instellen naar de oorzaken en achtergronden
van het faillissement.
Verslag 2
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het
faillissement in de onderhavige verslagperiode uitgevoerd en afgerond. Daaruit
is gebleken dat de door het bestuur genoemde oorzaak de curator
aannemelijk voorkomt en dat de curator ook niet is gebleken van andere
oorzaken.

22-04-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
26

22-01-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26

22-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-12-2020

26

totaal

26

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de
arbeidsovereenkomsten met het personeel met inachtneming van de kortst
mogelijke opzegtermijn opgezegd. De curator heeft over de administratieve
afw ikkeling van de dienstverbanden contact gelegd met het UW V. Vanw ege de
huidige omstandigheden (COVID-19) heeft geen collectieve intake kunnen
plaatsvinden.

22-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

22-01-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Creditsaldo ING Bank
Ziektegelduitkering w erknemer

€ 1.044,45
€ 10.732,13

Premierestitutie
totaal

Boedelbijdrage

€ 3.623,48
€ 15.400,06

€ 0,00

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

Verslag 2
In de onderhavige verslagperiode heeft de boedel een ziektegelduitkering van
in totaal € 10.732,13 ontvangen in verband met de arbeidsongeschiktheid van
een w erknemer.

22-04-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Bouw Internationaal Pluimvee Transport
B.V.

Omvang

Opbrengst

€ 4.977,50

€ 4.977,50

G.P.S. B.V.

€ 276.120,18

€ 0,00

totaal

€ 281.097,68

€ 4.977,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In de opgave van de vordering op G.P.S. B.V. is geen rekening gehouden met
de tegenvordering van G.P.S. B.V. op de gefailleerde vennootschap van €
84.969,36 uit hoofde van de door G.P.S. B.V. aan de gefailleerde vennootschap
gezonden facturen.

22-01-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1
De curator heeft de vordering op G.P.S. B.V. ter verificatie aangemeld bij de
curator in dat faillissement. Daarbij is tevens verzocht kenbaar te maken of
enige uitkering in dat faillissement te verw achten valt. Zo nee, dan zal de
curator de over die facturen ten onrechte afgedragen BTW terugvorderen bij
de fiscus.

22-01-2021
1

Per faillissementsdatum stond verder nog een factuur open op
groepsmaatschappij Bouw Internationaal Pluimvee Transport B.V. ("Bouw
Internationaal") uit hoofde van uitgeleend personeel. Die factuur is na
faillissementsdatum voldaan.
Verslag 2
De curator van G.P.S. B.V. heeft kenbaar gemaakt dat er geen uitkering in het
faillissement valt te verw achten. De curator zal de ten onrechte afgedragen
BTW over de verkoopfacturen terugvorderen bij de fiscus.

22-04-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1
Niet van toepassing. Per faillissementsdatum vertoonde de bankrekening een
creditsaldo van € 1.044,45. Dit saldo is overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

22-01-2021
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
De curator is niet gebleken van lopende leasecontracten.

22-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

22-01-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1
Correspondentie met ING Bank over het afdragen van het creditsaldo aan de
boedel en het opvragen van dagafschriften.

22-01-2021
1

Verslag 2
Correspondentie met ING Bank over het afdragen van ná faillissementsdatum
op de betaalrekening van de gefailleerde vennootschap ontvangen gelden.

22-04-2021
2

Verslag 3
Correspondentie met ING Bank over het afdragen van ná faillissementsdatum
op de betaalrekening van de gefailleerde vennootschap ontvangen gelden ad
€ 277,25. De curator is nog in afw achting van betaling.

22-07-2021
3

Verslag 4
In de onderhavige verslagperiode is het bedrag van € 277,25 ontvangen op de
faillissementsrekening.

22-10-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
Per faillissementsdatum lagen de activiteiten van de gefailleerde vennootschap
reeds stil w egens het w egvallen van haar enig opdrachtgever. Met
toestemming van de rechter-commissaris leent de curator gedurende de
opzegtermijn van het personeel personeelsleden uit aan Bouw Internationaal,
zoals ook al gedurende de periode vóór faillissementsdatum gebeurde. Daarbij
is de afspraak gemaakt dat één op één en derhalve op euro voor eurobasis
het gehele bruto loon c.a. van de desbetreffende personeelsleden aan de
boedel w ordt voldaan met betrekking tot de door hen in opdracht van Bouw
Internationaal gew erkte uren. Verder draagt Bouw Internationaal draagt zorg
voor adequate verzekering van het personeel.

22-01-2021
1

Verslag 2
Inmiddels is de opzegtermijn van het personeel verstreken en w ordt door de
curator geen personeel meer uitgeleend. De curator verw acht in de komende
verslagperiode tot een financiële afrekening met Bouw Internationaal te
kunnen komen. Die afrekening is evenw el eerst pas mogelijk nadat het UW V
haar vordering ter verificatie bij de curator heeft aangemeld. Door Bouw
Internationaal is ten titel van voorschot een bedrag van € 44.027,51 aan de
boedel voldaan.

22-04-2021
2

Verslag 3
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V haar vordering ter verificatie
bij de curator aangemeld. Daaruit blijkt dat Bouw Internationaal nog
aanvullend een bedrag van € 13.107,57 aan de boedel dient te voldoen. De
curator heeft Bouw Internationaal verzocht tot betaling over te gaan en is nog
in afw achting van ontvangst van het bedrag.

22-07-2021
3

Verslag 4
In de onderhavige verslagperiode is het bedrag van € 13.107,57 op de
faillissementsrekening voldaan.

22-10-2021
4

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1
Zie hiervoor.

22-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1
Zie hiervoor.

22-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5 Verantwoording

22-01-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

22-01-2021
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

22-01-2021
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
Aan de curator is de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap
ter beschikking gesteld. Die maakt een verzorgde indruk. De curator zal nog
onderzoeken of de administratie aan de daartoe gestelde w ettelijke vereisten
voldoet.

22-01-2021
1

Verlag 2
De curator heeft in de onderhavige verslagperiode de (digitale) administratie
aan een nader onderzoek onderw orpen. De curator heeft aan het bestuur
nadere vragen gesteld over een aantal administratieve verw erkingen. Die
vragen zijn afdoende door het bestuur en de accountant van de gefailleerde
vennootschap beantw oord. De conclusie is dat de administratie aan de
daartoe gestelde w ettelijke vereisten voldoet. Dit onderw erp is daarmee
afgerond.

22-04-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
Nog in onderzoek.

22-01-2021
1

Verslag 2
De deponering van de jaarrekening over het (vanw ege de oprichting op 7
december 2017 verlengde) boekjaar 2018 heeft plaatsgevonden op 6 januari
2020 en om die reden te laat. De jaarrekening is vastgesteld op 13 december
2019, zodat deponering evenmin heeft plaatsgevonden binnen de daartoe
gestelde termijn van 8 dagen na de vaststelling (artikel 2:394 BW ).

22-04-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
Nog in onderzoek.

22-01-2021
1

Verslag 2
De curator heeft in de onderhavige verslagperiode zijn onderzoek naar de
stortingsverplichting van de aandelen uitgevoerd en afgerond. Uit onderzoek
van de curator is gebleken dat aan de stortingsplicht is voldaan. Daarmee is dit
onderw erp afgerond.

22-04-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

22-01-2021
1

Verslag 1
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator ook in onderhavig faillissement een
onderzoek instellen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur.

Nee

22-04-2021
2

Toelichting
Verslag 2
De curator heeft in de onderhavige verslagperiode zijn onderzoek naar
eventueel onbehoorlijk bestuur uitgevoerd en afgerond. De curator is niet
gebleken van onbehoorlijk bestuur dat heeft geleid tot het faillissement.
Daarmee is dit onderw erp afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Verslag 1
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator ook in onderhavig faillissement een
onderzoek instellen naar mogelijk paulianeus handelen.

22-01-2021
1

In onderzoek

22-04-2021
2

Toelichting
Verslag 2
De curator heeft in onderhavige verslagperiode onderzoek verricht naar
mogelijk paulianeus handelen. Het is de curator gebleken dat op de dag vóór
faillietverklaring de gefailleerde vennootschap nog diverse betalingen aan
derden, w aaronder haar enig bestuurder en aandeelhouder, heeft verricht. De
curator heeft daarover vragen gesteld aan het bestuur en die zijn door het
bestuur beantw oord. De curator verw acht in de komende verslagperiode een
definitief standpunt over deze betalingen te kunnen innemen.

In onderzoek

22-07-2021
3

Toelichting
Verslag 3
De curator verw acht in de komende verslagperiode een definitief standpunt
over de betalingen te kunnen innemen.

Ja

22-10-2021
4

Toelichting
Verslag 4
De curator heeft zich in de onderhavige verslagperiode op het standpunt
gesteld dat de verrichte betaling aan de enig bestuurder en aandeelhouder
niet meer w as toegestaan. Datzelfde geldt voor de betalingen die aan derden
zijn verricht, nu door de bestuurder bij het verrichten van die betalingen de
w ettelijke rangorde niet in acht is genomen. Op het moment van betalen stond
vast dat een faillissement zou volgen. Daarmee heeft de bestuurder, naar de
mening van de curator, onrechtmatig gehandeld en op grond w aarvan de
curator bij de bestuurder aanspraak heeft gemaakt op vergoeding van de door
de crediteuren als gevolg daarvan geleden schade.
Gesprekken over een minnelijke regeling hebben (vooralsnog) geen resultaat
opgeleverd en de curator heeft de rechter-commissaris een plan van aanpak
voorgelegd.

Ja
Toelichting
Verslag 5
In de onderhavige verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden tussen
de curator, de bestuurder (en diens advocaat) en de rechter-commissaris.
Aanleiding voor dat gesprek w as het verzoek van de bestuurder om te w orden
gehoord op het door de curator aan de rechter-commissaris voorgelegde
toestemmingsverzoek om rechtsmaatregelen jegens de bestuurder te mogen
treffen. Na het gesprek is de door de curator verzochte toestemming door de
rechter-commissaris verleend.
De curator zal in de komende verslagperiode nog een (laatste) poging
ondernemen en nagaan of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden
behoort. Anders gaat de curator tot dagvaarding over.

17-12-2021
5

Ja

17-03-2022
6

Toelichting
Verslag 6
De gesprekken hebben niet geleid tot een minnelijke regeling en de curator zal
in de komende verslagperiode tot dagvaarding overgaan.

Toelichting

16-09-2022
7

Verslag 7
De curator is in de onderhavige verslagperiode tot dagvaarding overgegaan
van Aming Beheer B.V. en haar bestuurder. Door hen is voor antw oord
geconcludeerd en een eis in reconventie ingesteld. De mondelinge
behandeling is reeds geagendeerd en zal in de komende verslagperiode
plaatsvinden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

Verslag 2
Niet van toepassing.

22-04-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De curator heeft de (digitale) administratie van de gefailleerde vennootschap
veilig gesteld. In de komende verslagperiode zal de curator die aan een nader
onderzoek onderw erpen.

22-01-2021
1

Verslag 2
De curator heeft de (digitale) administratie, w aaronder de door hem veilig
gestelde e-mailaccounts, van de gefailleerde vennootschap in onderhavige
verslagperiode nader onderzocht. Daaruit zijn geen bijzonderheden naar voren
gekomen, anders dan met betrekking tot de hiervoor genoemde betalingen
aan derden op de dag vóór faillietverklaring.

22-04-2021
2

Verslag 4
Correspondentie met bestuur en diens advocaat.

22-10-2021
4

Verslag 4
Correspondentie en het voeren van een bespreking met de (advocaat van)
bestuurder en de rechter-commissaris.

17-12-2021
5

Verslag 6
Correspondentie en telefonisch overleg met de advocaat van de bestuurder
alsmede het opstellen van de dagvaarding.

17-03-2022
6

Verslag 7
De gebruikelijke w erkzaamheden die verband houden met het voeren van
een procedure.

16-09-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 56.185,71

22-01-2021
1

Toelichting
Verslag 1
Tot op heden heeft de verhuurder terzake de transportmiddelen en
bedrijfsruimte een boedelvordering ten bedrage van € 56.185,71 ingediend.
De curator verw acht voor dit moment tevens als boedelvorderingen de door
het UW V over de opzegtermijn overgenomen loondoorbetalings- verplichtingen
alsmede het salaris van de curator.

€ 227.225,92

22-07-2021
3

Toelichting
Tot op heden heeft de verhuurder terzake de transportmiddelen en
bedrijfsruimte een boedelvordering ten bedrage van € 56.185,71 ingediend.
Tevens heeft het UW V in de onderliggende verslagperiode haar vordering ad €
171.040,21 ter verificatie ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 51.704,00

22-01-2021
1

Toelichting
Verslag 1
De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
Bet.verzuimboete: € 1.435,-LH: € 50.269,--

€ 387.922,00
Toelichting
Verslag 2
De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
Bet.verzuimboete: € 1.435,-LH: € 170.905,-OB: € 215.582,-Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator de accountant
van de gefailleerde vennootschap opdracht gegeven om de administratie van
de gefailleerde vennootschap bij te w erken teneinde de fiscale positie correct
vast te (doen) stellen.
Tot en met 2019 w erden positieve resultaten behaald. Het is de curator
gebleken dat over 2019 te veel Vpb is afgedragen (voorlopige aanslag Vpb
2019 is te hoog vastgesteld) en als gevolg van het in 2020 geleden verlies kan

22-04-2021
2

de al w el over 2019 betaalde Vpb w orden teruggevraagd (carry back). Niet kan
w orden uitgesloten dat per saldo de gehele fiscale vordering nihil bedraagt en
mogelijk zelfs een feitelijke belastingteruggave aan de boedel kan
plaatsvinden. De accountant zal tevens een correctie-aangifte omzetbelasting
verzorgen in verband met ten onrechte afgedragen BTW over de aan G.P.S.
B.V. verzonden verkoopfacturen die als gevolg van het faillissement van G.P.S.
B.V. oninbaar zijn.

€ 107.303,00

22-07-2021
3

Toelichting
De fiscus heeft de navolgende (gew ijzigde) vorderingen ingediend:
Bet.verzuimboete: € 1.435,-LH: € 56.252,-OB: € 51.051,-Inmiddels zijn de correctie aangiften ingediend. De ambtshalve opgelegde
aanslag omzetbelasting is conform aangifte vastgesteld. Verder is de Vpb
aanslag over 2019 verminderd tot nihil. Op dit moment is nog onduidelijk op
w elke aanslagen de fiscus de Vpb teruggave van € 50.500,-- in mindering heeft
gebracht, te meer nu ook het UW V loonheffingen heeft afgedragen aan de
fiscus over de periode dat zij de loondoorbetalingsverplichting heeft
overgenomen. De curator onderzoekt momenteel het één en ander.

Toelichting

22-10-2021
4

Verslag 4
De curator is nog in afw achting van een reactie van de fiscus.

Toelichting

17-12-2021
5

Verslag 5
In de onderhavige verslagperiode is er contact gew eest tussen de curator en
de fiscus. Door de curator is aanvullend bezw aar aangetekend tegen de door
de fiscus opgelegde aanslagen Loonheffingen w aarvan betaling onder de
loongarantieregeling door het UW V heeft plaatsgevonden. De curator is nog in
afw achting van de administratieve verw erking door de fiscus van één en
ander. Zo is op dit moment nog onduidelijk op w elke aanslagen de teruggave
Vpb uiteindelijk in mindering zal w orden gebracht.
In de onderhavige verslagperiode zijn een tw eetal belastingteruggaven van in
totaal € 981,94 op de faillissementsrekening bijgeschreven. De curator gaat
nog na op w elke aanslagen deze teruggaven betrekking hebben.

Toelichting
Verslag 6
De curator is nog steeds in afw achting van de administratieve verw erking door
de fiscus van één en ander. Zo is op dit moment nog onduidelijk op w elke
aanslagen de teruggave Vpb uiteindelijk in mindering zal w orden gebracht.
De curator heeft in de onderhavige verslagperiode gerappelleerd en verw acht
in de komende verslagperiode meer duidelijkheid omtrent de resterende
vorderingen van de fiscus te verkrijgen.

17-03-2022
6

€ 14.208,00

16-09-2022
7

Toelichting
Verslag 7
De curator heeft in de onderliggende verslagperiode een overzicht van de
fiscus ontvangen w aaruit de administratieve verw erking blijkt van de
belastingteruggaven.
De fiscus heeft thans de navolgende vorderingen bij de curator ter verificatie
aangemeld:
OB: € 10.016,-Bet. verzuimboete € 1.435,-Vpb: € 2.757,-De curator heeft bezw aar aangetekend tegen de opgelegde aanslag Vpb
2020.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

22-01-2021
1

Verslag 1
Nog niet bekend.

€ 116.045,61

22-07-2021
3

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft het UW V haar vordering als volgt bij
de curator ter verificatie ingediend:
Loonvordering ex art. 66 lid 1 W W : € 97.587,66
Premie w g-deel SV ex art. 66 lid 3 W W : € 18.457,95

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

22-01-2021
1

Verslag 1
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

22-01-2021
1

3

22-04-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.914,29

22-01-2021
1

€ 23.806,64

22-04-2021
2

€ 33.537,61

17-12-2021
5

Toelichting
Verslag 5
Het Bedrijfstakpensioenfonds heeft haar in een eerder stadium ter verificatie
aangemelde vordering ingetrokken. Zulks houdt verband met de onder de
loongarantieregeling door het UW V afgedragen pensioenpremies. Het UW V
heeft vervolgens uit dien hoofde op eigen naam een (hogere) vordering ter
verificatie bij de curator aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1
Nog niet bekend.

22-01-2021
1

Verslag 3
Gelet op de boedelvordering van het UW V zal het faillissement naar alle
w aarschijnlijkheid voor opheffing w egens de toestand van de boedel in
aanmerking komen.

22-07-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
De curator heeft de hem bekende crediteuren verzocht hun vordering bij hem
ter verificatie aan te melden.

22-01-2021
1

Verslag 2
Correspondentie en telefonisch onderhoud met verscheidene crediteuren.

22-04-2021
2

Verslag 3
Correspondentie en telefonisch onderhoud met het UW V en de fiscus.

22-07-2021
3

Verslag 5
Correspondentie en telefonisch onderhoud met het UW V en de fiscus.

17-12-2021
5

Verslag 6
Correspondentie en telefonisch onderhoud met de fiscus.

17-03-2022
6

Verslag 7
Correspondentie en telefonisch onderhoud met de fiscus.

16-09-2022
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

22-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezighouden met de
financiële afw ikkeling van het uit te lenen personeel. Daarnaast zal de curator
een begin maken met zijn onderzoek naar de administratie.

22-01-2021
1

Verslag 2
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezig houden met:

22-04-2021
2

de financiële afw ikkeling van het uitgeleende personeel;
de correcte vaststelling van de fiscale positie;
het bepalen van een standpunt over de vlak vóór faillissementsdatum
verrichte betalingen.
Verslag 3
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezig houden met:

22-07-2021
3

de financiële afw ikkeling van het uitgeleende personeel;
de correcte vaststelling van de fiscale positie;
het bepalen van een standpunt over de vlak vóór faillissementsdatum
verrichte betalingen.
Verslag 4
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezig houden met:

22-10-2021
4

de correcte vaststelling van de fiscale positie;
de discussie met het bestuur over de vlak vóór faillissementsdatum
verrichte betalingen.
Verslag 5
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezig houden met:

17-12-2021
5

de correcte vaststelling van de fiscale positie;
de discussie met het bestuur over de vlak vóór faillissementsdatum
verrichte betalingen.
Verslag 6
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezig houden met:

17-03-2022
6

de correcte vaststelling van de fiscale positie;
het entameren van een procedure tegen het bestuur.
Verslag 7
De curator zal in de komende verslagperiode zich bezighouden met het
voeren van de tegen het bestuur geëntameerde procedure.

16-09-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1
Nog niet bekend.

22-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-3-2023

16-09-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen

22-01-2021
1

