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

6
03-06-2022
F.05/20/437
NL:TZ:0000171324:F001
28-12-2020

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr F.W. Aartsen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Autoplus Nijkerk B.V.

29-01-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Autoplus Nijkerk
B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3861 NE) Nijkerk aan de
Edisonstraat 11, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van
Koophandel onder het nummer 08225243.

29-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Handel in- en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.084.050,00

€ 316.562,00

2019

€ 959.311,00

€ 266.267,00

2018

€ 1.062.508,00

€ 329.715,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

29-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De curator baseert zich op aan hem beschikbaar gestelde jaarrekeningen
2017, 2018 en 2019. Aan die financiële gegevens kan w orden ontleend dat de
exploitatie van de bedrijfsactiviteiten verlieslatend zijn gew eest. De
tussentijdse cijfers over het jaar 2020 heeft de curator nog niet inzichtelijk.

29-01-2021
1

Zie de bijlage voor een beknopt cijfermatig overzicht van de gefailleerde
vennootschap.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

29-01-2021
1

Toelichting
Geen.

Boedelsaldo
€ 11.965,32

29-01-2021
1

€ 94.806,23

29-04-2021
2

€ 55.158,83

29-07-2021
3

€ 15.510,02

26-11-2021
4

€ 15.510,02

03-03-2022
5

€ 15.510,02

03-06-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-12-2020

29-01-2021
1

t/m
27-1-2021
van
28-1-2021

29-04-2021
2

t/m
28-4-2021
van
29-4-2021

29-07-2021
3

t/m
28-7-2021
van
29-7-2021

26-11-2021
4

t/m
25-11-2021
van
26-11-2021

03-03-2022
5

t/m
2-3-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

103 uur 48 min

2

35 uur 0 min

3

6 uur 54 min

4

12 uur 54 min

5

7 uur 36 min

6

2 uur 24 min

totaal

168 uur 36 min

Toelichting bestede uren

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

29-01-2021
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 de 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
erkennen en/of afstand van enig recht en/of aansprakelijkheid.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte van 18 juni 2010.
Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is SloVlo
B.V., van w elke vennootschap de heer R. Slofstra enig aandeelhouder en
bestuurder is. SloVlo B.V. is eveneens per 28 december 2020 in staat van
faillissement verklaard.

29-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1
Bij de curator zijn geen lopende procedures bekend.

29-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1
De lopende verzekeringsovereenkomsten zijn beëindigd. De curator maakt
daar w aar mogelijk aanspraak op premie restitutie.

29-01-2021
1

1.4 Huur
Verslag 1
De vennootschap huurde een pand aan de Edisonstraat 11 te Nijkerk. De
verhuurder heeft de huur opgezegd.

29-01-2021
1

Verslag 2
In de onderliggende verslagperiode is het pand aan de verhuurder opgeleverd.

29-04-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1
Het faillissement is op eigen eigen aangifte uitgesproken.

29-01-2021
1

De curator heeft de oorzaken van het onderhavige faillissement nog in
onderzoek. De bestuurder van de vennootschap heeft diverse oorzaken van
het faillissement aangegeven, zoals privé problemen, het maken van
verkeerde keuzes, de uitbraak van het COVID-19 virus w at de handel in auto's
zou hebben bemoeilijkt en het uitblijven van beoogde overname van de
w erkplaats.
In de komende verslagperiode zal de curator nader onderzoek doen naar de
oorzaken van onderhavig faillissement.
Verslag 2
De curator heeft dit nog in onderzoek.

29-04-2021
2

Verslag 3
De curator heeft dit nog in onderzoek.

29-07-2021
3

Verslag 4
De curator heeft zijn onderzoek afgerond. De curator komt tot de conclusie dat
door de bestuurder genoemde oorzaken tot het faillissement hebben geleid.

26-11-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

29-01-2021
1

Verslag 1
Geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

29-01-2021
1

Toelichting
Verslag 1
Tot en met november 2020 had Autplus Nijkerk B.V. één personeelslid in
dienst. De arbeidsovereenkomst van dit personeelslid is in november 2020
beëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

29-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1
Niet van toepassing/nog niet bekend.

29-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

29-01-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Opbrengst veiling bodemzaken

€ 36.272,17

Kosten veiling

€ -5.374,36

Opbrengst veiling niet-bodemzaken

€ 50.605,97

Boedelbijdrage
totaal

Boedelbijdrage

€ 7.051,28
€ 88.555,06

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1
Autoplus Nijkerk B.V. heeft diverse inventarisgoederen en bedrijfsvoorraad
(voertuigen) in eigendom.

29-01-2021
1

Verslag 2
In de onderliggende verslagperiode heeft veiling van de bedrijfsmiddelen
plaatsgevonden, die volgens de opgave van Troostw ijk € 86.878,14 inclusief
BTW heeft opgebracht. Na aftrek van de kosten van Troostw ijk heeft de veiling
in totaal opgebracht een bedrag van € 81.503,78 inclusief BTW , w elk bedrag in
de verslagperiode op de faillissementsrekening is bijgeschreven.

29-04-2021
2

In de komende verslagperiode zal de curator de veilingopbrengst afrekenen
met de pandhouder en daarbij aanspraak maken op de overeengekomen
boedelbijdrage.
Verslag 3
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator de totaalopbrengst minus
kosten, boedelbijdrage en opbrengst bodemzaken aan de pandhouder
afgedragen. De positie van de fiscus is nog niet duidelijk, reden w aarom de
curator de volledige verkoopopbrengst van de bodemzaken onder zich houdt.
Zodra de positie van de fiscus duidelijk is, zal de curator opnieuw afrekenen
met de pandhouder en eventueel een aanvullend bedrag afdragen.

29-07-2021
3

Verslag 4
In de onderliggende verslagperiode is de positie van de fiscus duidelijk
gew orden, reden w aarom de curator is overgegaan tot afrekening met de
pandhouder. De curator heeft in totaal een bedrag van € 63.115,16
afgedragen aan de pandhouder en houdt ex artikel 57 lid 3 Fw de opbrengst
van de verkochte verpande zaken onder zich tot het beloop van de fiscale
vorderingen w aaraan een bodemvoorrecht is verbonden (€ 10.491,--). Verder
maakt de boedel aanspraak op een boedelbijdrage van € 7.051,28 en een
vergoeding van € 957,39 inclusief BTW voor de taxatiekosten, w elke volgens
de opbrengstenverdeling voor rekening van de pandhouder komt.

26-11-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1
De Belastingdienst heeft bodemvoorrecht op de inventarisgoederen
(bodemzaken) op bedrijfsterrein van de gefailleerde vennootschap.

29-01-2021
1

Verslag 2
De Belastingdienst heeft op de hiervoor genoemde bodemzaken een
bodemvoorrecht, reden w aarom de curator ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen
van de fiscus mede zal behartigen.

29-04-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1
De curator heeft Troostw ijk opdracht gegeven om de aanw ezige
bedrijfsmiddelen te laten taxeren. In overleg met de zekerheidsgerechtigde
heeft de curator vervolgens een verkoopmemorandum opgesteld en
geïnteresseerde partijen benaderd een bod uit te brengen op de activa. Nadat
onderhandse verkoop niet mogelijk is gebleken, heeft de curator in overleg
met de zekerheidsgerechtigde een openbare veiling doen organiseren.

29-01-2021
1

Verslag 2
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
bestuurder, de verhuurder, de pandhouder en Troostw ijk.

29-04-2021
2

Verslag 3
In onderliggende verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
pandhouder en Troostw ijk.

29-07-2021
3

Verslag 4
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
pandhouder.

26-11-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1
De gefailleerde heeft een beperkte voorraad (bestaande uit tw eede hands
auto's, onderdelen ter vervanging/motorolie/ruitenw issers/accu's etc.)

29-01-2021
1

Verslag 2
De voorraden zijn in de openbare veiling meegenomen en te gelde gemaakt.
Voor de opbrengst w ordt verw ezen naar onderdeel "Toelichting
bedrijfsmiddelen".

29-04-2021
2

Verslag 4
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
pandhouder.

26-11-2021
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1
Zie hievoor 3,5.

29-01-2021
1

Verslag 2
Zie hiervoor onderdeel "W erkzaamheden bedrijfsmiddelen" 3,5.

29-04-2021
2

Verslag 3
Zie hiervoor onderdeel "W erkzaamheden bedrijfsmiddelen" 3,5.

29-07-2021
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill
restitutie verzekering
totaal

Boedelbijdrage

€ 8.167,50
€ 56,09
€ 8.223,59

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verslag 1
De curator heeft zich ingespannen om een doorstart te bew erkstelligen en
gesprekken gevoerd met mogelijke overname kandidaten. Tot een doorstart
van de onderneming heeft het niet kunnen komen, omdat de biedingen te veel
afw eken van de minimale w aardes uit de taxatierapporten.

29-01-2021
1

De curator heeft vervolgens getracht de goodw ill van de gefailleerde
vennootschap separaat te verkopen en daartoe overeenstemming bereikt,
w elke overeenstemming tevens inhield dat lopende reparaties en nog
ingeplande reparaties vanaf datum faillissement zijn overgenomen door de
koper.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor.

29-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1
De curator heeft de debiteurenpost nog in onderzoek.

29-01-2021
1

Verslag 2
De gefailleerde vennootschap had nog een tegoed van € 338,57 uitstaan bij
Vattenfall Sales Nederland N.V. In de onderliggende verslagperiode is dat
tegoed aan de gefailleerde vennootschap gerestitueerd.

29-04-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1
Studie administratie en boekhouding.

29-01-2021
1

Verslag 2
Het voeren van correspondentie met Vattenfall Sales Nederland N.V.

29-04-2021
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 99.318,51

29-01-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1
ING Bank is in het faillissement betrokken met een vordering uit hoofde van
een kredietfaciliteit, w aarvoor pandrechten zijn gevestigd op, kort
samengevat, inventarisgoederen, voorraden en vorderingen op debiteuren.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap heeft leasecontracten gesloten met betrekking
tot tw ee auto's. De auto's zijn reeds opgehaald door de leasemaatschappij.

29-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1
Tot zekerheid voor de terugbetaling van het verleende krediet door ING Bank
zijn pandrechten gegeven op de inventarisgoederen, voorraden en
vorderingen op debiteuren.

5.4 Separatistenpositie

29-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1
De ING Bank is separatist in de onderhavige faillissementen. De curator
onderhoudt contact met de bank over de uitw inning van haar zekerheden en
w ijze van verkoop van de bedrijfsmiddelen.

29-01-2021
1

Verslag 2
De verpande bedrijfsmiddelen zijn inmiddels ter veiling verkocht, zie onder "3.3
Bedrijfsmiddelen". In de komende verslagperiode zal de curator de
executieopbrengst afrekenen met de ING Bank als pandhouder.

29-04-2021
2

Verslag 3
De curator heeft de executie opbrengst met de pandhouder afgerekend, zie
paragraaf "3.3 Bedrijfsmiddelen".

29-07-2021
3

Verslag 4
In de onderliggende verslagperiode heeft de finale afrekening met de
pandhouder plaatsgevonden, zie paragraaf "3.3 Bedrijfsmiddelen".

26-11-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1
De curator heeft de hem bekende crediteuren aangeschreven, w aarvan één
partij zich heeft gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator
zal daar w aar nodig eigendomsrechten respecteren.

29-01-2021
1

Verslag 2
De partij die zich heeft gemeld met een beroep op eigendomsvoorbehoud
heeft de goederen in de onderliggende verslagperiode opgehaald.

29-04-2021
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1
Niet van toepassing/nog niet bekend.

29-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1
Niet van toepassing/nog niet bekend.

5.8 Boedelbijdragen

29-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

29-01-2021
1

Verslag 1
De curator heeft met de bank afgesproken dat hij de materiële
verkoopinspanningen zal verrichten tegen een boedelbijdrage overeenkomstig
de Separatistenregeling. In de komende verslagen zal de curator verslag doen
van de resultaten van zijn verkoopinspanningen.

€ 4.473,16

29-04-2021
2

Toelichting
Nog niet bekend, zie onderdeel ‘3.3. Bedrijfsmiddelen’.

€ 4.473,16

29-07-2021
3

Toelichting
Verslag 3
Zie "3.3 Bedrijfsmiddelen" voor nadere toelichting.

€ 7.051,28

26-11-2021
4

Toelichting
verslag 4
De boedelbijdrage is gew ijzigd en bedraagt thans € 7.051,28, zie "3.3
Bedrijfsmiddelen" voor nadere toelichting.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1
De curator heeft de zekerheden documentatie van de bank bestudeerd,
overleg gevoerd met de bank en afspraken gemaakt over de w ijze van
uitw inning van zekerheden tegen een aan de boedel toekomende
boedelbijdrage.

29-01-2021
1

Verslag 2
Het voeren van correspondentie met de bank.

29-04-2021
2

Verslag 3
Het voeren van correspondentie met de bank.

29-07-2021
3

Verslag 4
Het voeren van correspondentie met de bank.

26-11-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
Niet van toepassing/nog niet bekend.

29-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1
Niet van toepassing/nog niet bekend.

29-01-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1
Niet van toepassing/nog niet bekend.

29-01-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1
De curator heeft zich ingespannen om een doorstart te bew erkstelligen en
gesprekken gevoerd met mogelijke overname kandidaten. Tot een doorstart
van de onderneming heeft het niet kunnen komen, omdat de biedingen te veel
afw eken van de minimale w aardes uit de taxatierapporten.

29-01-2021
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1.
Niet van toepassing.

29-01-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

29-01-2021
1

Verslag 1
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

29-01-2021
1

Verslag 1
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1
Zie 6.4.

29-01-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
De curator heeft de boekhouding en administratie veiliggesteld en zal deze,
zoals in elk faillissement, onderzoeken.

29-01-2021
1

Verslag 2
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de
administratie vervolgd.

29-04-2021
2

Verslag 3
De curator heeft zijn onderzoek naar de voorhanden zijnde administratie
voortgezet en verw acht zijn onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.

29-07-2021
3

Verslag 4
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie afgerond. Geconcludeerd
moet w orden dat de gefailleerde vennootschap geacht moet w orden aan de
boekhoudplicht te hebben voldaan.

26-11-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
De jaarrekening over het boekjaar 2019 is gedeponeerd op 30 april 2020,
derhalve op tijd. De jaarrekeningen over de boekjaren 2018 respectievelijk
2017 zijn gedeponeerd op 21 maart 2019 respectievelijk 18 april 2018,
eveneens tijdig.

29-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1
Niet vereist en niet beschikbaar.

29-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
De aandelen zijn alle volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-01-2021
1

Verslag 1
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting

29-04-2021
2

Verslag 2
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement en eventuele rol van
kennelijk onbehoorlijk taakvervulling daarin, laat de curator gelijk lopen met
het onderzoek naar de administratie.

Toelichting

29-07-2021
3

Verslag 3
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Nee
Toelichting
Verslag 4
Het is de curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

26-11-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-01-2021
1

Toelichting
Verslag 1
De curator heeft dit nog in onderzoek.

In onderzoek

29-04-2021
2

Toelichting
Verslag 2
Het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen laat de curator gelijk lopen
met het onderzoek naar de administratie.

In onderzoek

29-07-2021
3

Toelichting
Verslag 3
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Nee

26-11-2021
4

Toelichting
Verslag 4
Het is de curator niet gebleken van enig paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1
De curator zal, tegelijk met het boekhoudkundig onderzoek, de rechtmatigheid
van vóór faillissement door of namens de gefailleerde vennootschap verrichte
rechtshandelingen beoordelen.

29-01-2021
1

Verslag 2
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek vervolgd.

29-04-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De curator heeft een aanvang gemaakt met een onderzoek van de
administratie en overige relevante documenten.

29-01-2021
1

Verslag 2
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator de beschikbare
administratie en overige relevante documenten bestudeerd en zijn onderzoek
voortgezet.

29-04-2021
2

Verslag 3
De curator heeft de voorhanden zijnde administratie en overige (digitale)
relevante documenten bestudeerd.

29-07-2021
3

Verslag 4
De curator heeft zijn onderzoek naar de administratie afgerond en komt tot de
conclusie dat aan het boekhoudplicht is voldaan en er geen sprake is van
onbehoorlijk bestuur dan w el paulianeus handelen.

26-11-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.706,69
Toelichting
Verslag 1
De verhuurder heeft zijn vordering ter verificatie ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

29-01-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 97,00

29-01-2021
1

Toelichting
Verslag 1
De Belastingdienst heeft de onderstaande vordering(en) ter verificatie
ingediend:
MB: € 97,--

€ 11.009,00

29-04-2021
2

Toelichting
Verslag 1
De Belastingdienst heeft de onderstaande vordering(en) ter verificatie
ingediend:
MB: € 518,-OB: € 8.823,-LH: € 1.668,--

€ 11.009,00

26-11-2021
4

Toelichting
Verslag 4
De Belastingdienst heeft de onderstaande vordering(en) ter verificatie
ingediend:
MB: € 518,-OB: € 8.823,-LH: € 1.668,--

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

29-01-2021
1

Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Verslag 1
Nog niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-01-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

29-01-2021
1

8

29-04-2021
2

10

29-07-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.611,22

29-01-2021
1

€ 38.031,39

29-04-2021
2

€ 38.650,09

29-07-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1
Nog niet bekend.

29-01-2021
1

Verslag 3
Nog niet bekend.

29-07-2021
3

Verslag 4
Opheffing w egens gebrek aan baten.

26-11-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
Opzetten van de crediteurenadministratie en correspondentie en telefonisch
onderhoud met de bekende crediteuren.

29-01-2021
1

Verslag 2
Correspondentie en telefonisch onderhoud met verscheidene crediteuren.

29-04-2021
2

Verslag 3
Correspondentie en telefonisch onderhoud met verscheidene crediteuren.

29-07-2021
3

Verslag 4
Correspondentie en telefonisch onderhoud met verscheidene crediteuren.

26-11-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1
Niet van toepassing.

29-01-2021
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.

29-01-2021
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.

29-01-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1
Niet van toepassing.

29-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1
In de komende verslagperiode zal de curator zijn rechtsmatigheidsonderzoek
voortzetten en zullen de bedrijfsvoorraden en inventaris via een openbare
veiling w orden verkocht.

29-01-2021
1

Verslag 2
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met de
afrekening van de veilingopbrengst met de pandhouder, het onderzoek naar
de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede de overige in
faillissementen gebruikelijke handelingen.

29-04-2021
2

Verslag 3
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezig houden met het
onderzoek naar de administratie en het rechtmatigheidsonderzoek, alsmede
de overige in faillissementen gebruikelijke handelingen.

29-07-2021
3

Verslag 4
De curator heeft zijn w erkzaamheden afgerond. Het is de curator gebleken dat
de bestuurder aangifte heeft gedaan van diefstal van een auto. Navraag bij de
politie leert de curator dat het onderzoek inmiddels is afgerond en dat de
Officier van Justitie tot vervolging zal overgaan. De betreffende auto is verpand
aan de pandhouder, reden w aarom de boedel in beginsel geen belang heeft
om de uitkomst in de zaak af te w achten. De curator w il echter voorkomen dat

26-11-2021
4

zich een situatie voordoet dat de auto niet meer terug kan naar de boedel,
omdat een rechtspersoon w ordt ontbonden door opheffing van het
faillissement w egens de toestand van de boedel, w aardoor de pandhouder
geen verhaal kan nemen op de auto.
In de komende verslagperiode zal de curator in overleg gaan met de
pandhouder om een (praktische) oplossing te vinden, w aarna het faillissement
gereed zal zijn voor afw ikkeling.
Verslag 5
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator van het Openbaar
Ministerie bericht ontvangen dat op 16 februari 2022 de strafzitting zou
plaatsvinden, w aarna een uitspraak zou volgen. De curator heeft die
strafzitting afgew acht, maar heeft thans vernomen dat de zitting voor
onbepaalde tijd is aangehouden. Naar verw achting zal die aanhouding nog
enkele maanden duren. Om die reden zal de curator in de komende
verslagperiode opnieuw in overleg gaan met de pandhouder om een
(praktische) oplossing te vinden, w aarna het faillissement naar verw achting
gereed zal zijn voor afw ikkeling.

03-03-2022
5

Verslag 6
In de onderliggende verslagperiode heeft de curator opnieuw contact gehad
met de Officier van Justitie inzake de strafzitting die voor onbepaalde tijd is
aangehouden. Thans is de verw achting dat de behandeling van de zaak
medio november 2022 zal plaatsvinden. De curator is niet voornemens om de
behandeling van de zaak af te w achten en heeft daarom een voorstel
gedaan aan de pandhouder om tot een praktische oplossing te komen. De
curator is in afw achting van een reactie van de pandhouder. Naar
verw achting zal het faillissement op korte termijn gereed zijn voor
afw ikkeling.

03-06-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1
Nog niet bekend.

29-01-2021
1

Verslag 2
Nog niet bekend.

29-04-2021
2

Verslag 3
Nog niet bekend.

29-07-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2022

03-06-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor

29-01-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

