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Gegevens onderneming
Sterren Service Centrum B.V. met als statutaire zetel gemeente Harderw ijk is
gevestigd en kantoorhoudende te (8082 AA) Elburg aan De Rietkraag 9.
Sterren Service Centrum B.V., tevens handelend onder de naam Sterren
Service Centrum Verkoop, is ingeschreven in het handelsregister van de KvK
onder nummer: 08226634.
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Activiteiten onderneming
De activiteiten van Sterren Service Centrum B.V. bestaan volgens de
bedrijfsomschrijving uit het handelsregister uit: "Handel in en reparatie van
personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuw e). Reparatie,
rebuilding van voertuigen. Het bedrijfsmatig en in opdracht van derden
herstellen en/of bew erken van voertuigen. Ter beschikking stellen van
arbeidskrachten." Concreet richt de onderneming zich op
reparatiew erkzaamheden en technisch onderhoud van auto's (w aaronder
oldtimers) (van het merk Mercedes-Benz) in opdracht van klanten.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 1.604.686,00

€ 25.406,00

€ 547.232,00

2019

€ 722.818,00

€ 3.871,00

€ 451.569,00

2020

€ 550.739,00

€ -197.754,00

€ 294.047,00

2018

€ 787.936,00

€ -54.674,00

€ 435.297,00

Toelichting financiële gegevens
Verslag 1: De bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen
over de boekjaren 2017 tot en met 2019. Over het boekjaar 2020 is er geen
jaarrekening gepubliceerd. Er is w el een conceptjaarrekening. Zie verder
volgnummer 7.2.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
6
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Toelichting
Verslag 1: De curator verw ijst naar volgnummer 2 van dit verslag.

Boedelsaldo
€ 63.615,03
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Toelichting
Verslag 1: Verw ezen w ordt naar het bij dit verslag gevoegd tussentijds
financieel verslag.
€ 40.879,50
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Toelichting
Verslag 2: Het huidige boedelsaldo is € 40.879,50. Verder w ordt erop
gew ezen dat in het tussentijds financieel verslag een typefout w as geslopen
bij de vermelding van het bedrag ter zake van prefaillissementsdebiteuren,
w aardoor bij de vermelding van het boedelsaldo bij verslag 1 abusievelijk
een onjuist saldo w as vermeld. Dat moest zijn € 63.611,03.

Verslagperiode
van
25-6-2021
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t/m
15-9-2021
van
16-9-2021
t/m
27-12-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 36 min

2

33 uur 48 min

totaal

129 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Bij vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen d.d. 25 juni
2021 is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Sterren
Service Centrum B.V. Daarbij w erd mevrouw mr. S. Boot 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 gedurende de eerste
verslagperiode die loopt van 25 juni 2021 tot en met 15 september 2021.
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. De curator is voor het verzamelen
van informatie veelal afhankelijk van de medew erking van derden. Dit kan
invloed hebben op de bevindingen van de curator. Daarnaast is het 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 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.
In de afgelopen verslagperiode hebben de inspanningen van de curator zich
voornamelijk gericht op correspondentie met de bank als pandhouder in het
kader van afdracht en voortgang te verrichten w erkzaamheden.
Nu de curator verder geen w erkzaamheden heeft te verrichten, draagt zij dit
faillissement voor aan de rechter-commissaris voor beëindiging. Gelet op de
hoogte van de vordering van de boedeldebiteuren en de hoogte van het
saldo op de boedelrekening, is dat een opheffing w egens gebrek aan baten
zoals bedoeld in artikel 16 Faillissementsw et. Als het verzoek tot opheffing
van het
faillissement door de rechter-commissaris w ordt goedgekeurd, is dit verslag
tevens het eindverslag.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: De vennootschap Sterren Service Centrum B.V., hierna genoemd
“gefailleerde”, is opgericht op 8 juli 2010. De eerste inschrijving in het
handelsregister vond plaats op 14 juli 2010. Uit de akte van oprichting volgt
dat de besloten vennootschap van gefailleerde w erd opgericht door de
besloten vennootschap Mariekolf B.V., w elke vennootschap w ettelijk w ordt
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vertegenw oordigd door haar bestuurder, de heer G.G.F. van Dijkhuizen. De
besloten vennootschap Mariekolf B.V. is bestuurder en enig aandeelhouder van
gefailleerde.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: Er w aren per datum faillissement, voor zover de curator bekend,
geen lopende procedures aanhangig.
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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 W IAw erknemersverzekering, een inventaris- en goederenverzekering, een
milieuschade- en bedrijfsschadeverzekering, een brandverzekering en een
garageverzekering. De lopende verzekeringen zijn na verkoop van de activa
opgezegd, dan w el tegen de vroegst mogelijke datum beëindigd. Er is een
gering bedrag van € 369,41 ter zake van premierestitutie op de
boedelrekening gestort.
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Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode w erd een klein bedrag van € 46,87
ter zake van premierestitutie op de boedelrekening gestort. De curator
verw acht geen andere ontw ikkelingen ten aanzien van dit onderw erp meer.
Zij beschouw t dit onderdeel als afgerond.
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1.4 Huur
Verslag 1: Tussen gefailleerde als huurster en de besloten vennootschap Van
Dijkhuizen Properties B.V. als verhuurster w as een huurovereenkomst gesloten
ter zake van de bedrijfsruimte gelegen te (8082 AA) Elburg aan De Rietkraag 9.
De huurprijs bedroeg op datum faillissement € 4.804,99 per maand (excl. BTW ).
Nadat de verhuurster had aangegeven dat zij zo spoedig mogelijk w eer vrij
over haar bedrijfsruimte w ilde kunnen beschikken, is de curator met haar in
overleg getreden. Ten aanzien van de huurovereenkomst is afgesproken dat
deze met w ederzijds goedvinden (vervroegd) per datum betaling volledige
koopsom activa (zie volgnummer 3) zou zijn beëindigd, concreet per 11
augustus 2021.
Dit onderw erp zal in de volgende verslagen niet meer aan de orde komen.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: De curator heeft gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen,
w aaronder de w erknemers en de (middellijk) bestuurder van gefailleerde.
Van de middellijk bestuurder van gefailleerde heeft de curator tijdens het
eerste oriënterend gesprek dat kort na datum faillissement plaatsvond het
volgende begrepen.
De onderneming van gefailleerde w as gespecialiseerd in het onderhoud en de
reparatie van voertuigen (w aaronder oldtimers) van het merk Mercedes-Benz.
De middellijk bestuurder vertelde dat het de eerste jaren na oprichting heel
goed ging met het bedrijf, maar dat de onderneming de laatste jaren (vanaf
2018) verlieslatend w as. Hij zegt dat de coronacrisis aan de omzetdaling heeft
bijgedragen: vraaguitval in de markt (oldtimers van het merk Mercedes-Benz
w erden niet meer ingezet voor begrafenissen, bruiloften en andere speciale
gebeurtenissen, w aardoor opdrachten voor reparatie en onderhoud uitbleven),
terw ijl de kosten gelijk bleven. Hij benadrukte dat hij vanaf circa begin 2021
heeft getracht om een koper voor de onderneming te vinden en dat hij in dat
kader met enkele partijen gesprekken heeft gevoerd, maar dat het niet lukte
om met alle relevante partijen tot een overeenstemming te komen. De
bestuurder geeft aan dat hij, nu de onderneming van gefailleerde reeds
langere tijd verlieslatend w as zonder een reëel uitzicht op herstel op korte
termijn, geen mogelijkheden zag om met de huidige resultaten de schulden te
kunnen voldoen. Op grond daarvan w erd het faillissement van de onderneming
aangevraagd. Het faillissement w erd op 25 juni 2021 door rechtbank
Gelderland, zittingsplaats Zutphen uitgesproken.
Het onderzoek naar de (belangrijkste) omstandigheden die hebben geleid tot
het faillissement op eigen verzoek zal in de komende verslagperiode(n)
w orden voortgezet.
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Verslag 2: Voor de oorzaken en omstandigheden van het faillissement w ordt
verw ezen naar verslag 1. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode
geen reden gekregen om aan te nemen dat er andere feiten of
omstandigheden (mede)oorzaak zouden kunnen zijn van het faillissement. Zij
beschouw t dit onderw erp daarom als afgerond.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-6-2021

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: De curator heeft de w erknemers kort na de faillissementsdatum
tijdens een persoonlijk gesprek geïnformeerd over de gevolgen van het
faillissement. Alle w erknemers zijn door de curator met machtiging van de
rechter-commissaris ontslagen tegen de vroegst mogelijke datum. Op 28 juni
2021 w erd door de curator aan de w erknemers per brief, die op voorhand per
e-mail w erd verzonden, hun ontslag aangezegd. De curator heeft het UW V
verzocht de loonvorderingen over te nemen op grond van de
Loongarantieregeling. De w erknemers w erden door de
buitendienstmedew erker van het UW V nader geïnformeerd tijdens de
collectieve intake die plaatsvond via teams op 7 juli 2021. Gedurende de
eerste periode na datum faillissement is onder meer door de
(faillissementsmedew erkster van de) curator overleg gevoerd met de
buitendienstmedew erker van het UW V en gecorrespondeerd met w erknemers.
Op dit moment zijn alle w erkzaamheden ter zake van dit onderw erp 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

€ 9.718,74

€ 1.294,30

bedrijfsinventaris (bodemzaken)

€ 29.131,25

€ 0,00

totaal

€ 38.849,99

€ 1.294,30

bedrijfs- en personenvoertuigen (marge)

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: De bedrijfsmiddelen van gefailleerde kunnen w orden onderverdeeld
in bodemzaken (w aaronder de inventaris in de w erkplaats, de receptie,
show room en de ontvangkamer voor klanten in de bedrijfsruimte gelegen aan
De Rietkraag 9 te Elburg, zoals tafels, kasten, stoelen, diverse
gereedschappen, w aaronder speciaal voor Mercedes, gereedschapsw agens,
magazijnstellingen, printer, computers, camerasysteem, diverse pneumatische
en handbediende vatpompen) en niet-bodemzaken (bestaande uit tw ee
bedrijfsw agens en tw ee personenauto's). De bedrijfsmiddelen zijn verpand
aan de ING Bank N.V., hierna in dit verslag genoemd "de bank".
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1: De bedrijfsinventaris behoort tot de bodemzaken overeenkomstig
het bepaalde in artikel 21 jo. 22 lid 3 Inv. 1990. 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: In de eerste verslagperiode heeft de curator afgesproken dat zij
namens de bank als pandhouder de verkoopw erkzaamheden ter zake van de
bedrijfsmiddelen en de voorraad ter hand zou nemen. In verband daarmee is
afgesproken dat voor de door haar verrichte inspanningen aan de curator een
boedelbijdrage zal w orden voldaan van 15% over de netto door de bank te
ontvangen bedragen. Daarnaast is met de bank overeengekomen dat de
kosten ten behoeve van de inschakeling van de taxateurs (NTAB en Puper)
zullen w orden gedeeld naar rato van de opbrengst voor een ieder.
In overleg met diverse partijen zijn taxateurs van Puper en NTAB verzocht om
een w aardebepaling te verrichten. Omdat door onvoorziene omstandigheden
door de taxateurs aanvankelijk niet van dezelfde uitgangspunten w erd
uitgegaan, vertoonden de taxatierapporten van Puper en NTAB ten aanzien
van de w aardebepaling van enkele activabestanddelen opvallende verschillen
(diverse bedragen liepen fors uiteen). Met instemming van de relevante
partijen heeft de curator ervoor gezorgd dat er in de bedrijfsruimte van
gefailleerde gelijktijdig een hertaxatatie door beide taxateurs w erd verricht. De
curator heeft onderhandelingen gevoerd met de serieus gegadigde.
Uiteindelijk w erden de bedrijfsmiddelen en de voorraad (zie volgnummer 3.6)
met toestemming van de rechter-commissaris en goedkeuring door de bank
verkocht voor de totaalbedrag van € 47.787,49. Dit bedrag w ordt
onderverdeeld in verschillende bedragen voor de activabestanddelen en de
voorraad, te w eten € 29.131,25 voor de bedrijfsinventaris, € 3.437,50 voor de
bedrijfsvoertuigen, € 8.937,50 voor de voorraad en € 6.281,24 voor de marge
personenauto's. De koopsom is betaald op de boedelrekening.
In de volgende verslagperiode w orden de op grond van haar pandrecht aan
haar toekomende bedragen aan de bank afgedragen.
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Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode is uit de opbrengst na verkoop van
de activa en voorraad totaal een bedrag van € 15.462,50 aan de bank
afgedragen in verband met haar pandrecht. De curator verw ijst tevens naar
hetgeen is aangegeven onder volgnummer 5.1 van dit verslag. Nu alle
w erkzaamheden zijn afgerond, komt dit onderw erp niet meer aan de orde.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad (zie toelichting)

€ 8.937,50

€ 1.340,63

Onderhanden w erk (zie toelichting)

€ 1.854,84

totaal

€ 10.792,34

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 1.340,63

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: T.a.v. voorraad: Bij de voorraad van gefailleerde die zich bevond in
de magazijnen in de bedrijfsruimte kan w orden gedacht aan diverse
onderdelen en accessoires voor Mercedes-Benz en smeermiddelen. De
voorraad is verpand aan de bank. De voorraad valt onder de niet-bodemzaken.
T.a.v. onderhanden w erk: Op datum faillissement zijn aan het einde van de
dag de w erkzaamheden gestaakt. Voor alle w erkzaamheden die op datum
faillissement zijn verricht en/of afgerond zijn op of vlak na datum faillissement
door gefailleerde facturen aan klanten verzonden. Ook die facturen zijn
vermeld op de debiteurenlijst die aan de curator w erd overhandigd. De curator
verw ijst naar hetgeen zij daarover heeft opgemerkt in volgnummer 4.2. Niet
alle opdrachten w aren op datum faillissement afgerond. Door de curator zijn de
reeds verrichte w erkzaamheden en de gebruikte onderdelen alsnog
gefactureerd.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: T.av. voorraad: De curator heeft gecorrespondeerd met de bank als
pandhouder, taxateurs en (de advocaat van) de koper. De netto-opbrengst
voor de voorraad bedraagt € 8.937,50. Voor een nadere toelichting van de
door haar verrichte w erkzaamheden verw ijst de curator naar volgnummer 3.5.
T.a.v. onderhanden w erk: Zie volgnummer 3.6. De curator heeft onder meer
gecorrespondeerd met klant en (de gevolmachtigde van) de (middellijk)
bestuurder en ervoor gezorgd dat na betaling van het op grond van verrichte
w erkzaamheden verschuldigde bedrag het voertuig door de klant kon w orden
opgehaald.
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Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode is uit de opbrengst na verkoop van
de activa en voorraad totaal een bedrag van € 15.462,50 aan de bank
afgedragen in verband met haar pandrecht. De curator verw ijst tevens naar
hetgeen is aangegeven onder volgnummer 5.1 van dit verslag. Nu alle
w erkzaamheden zijn afgerond, komt dit onderw erp niet meer aan de orde.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verslag 1: n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Opdrachtgevers van gefailleerde. Status
verslag 2.

€ 50.027,76

€ 40.413,68

€ 2.574,65

totaal

€ 50.027,76

€ 40.413,68

€ 2.574,65

Toelichting debiteuren
Verslag 1: Volgens opgave namens gefailleerde bedroeg de omvang van de
debiteurenportefeuille op datum faillissement € 70.754,84. Uit een eerste,
voorlopig onderzoek door de curator volgde onder meer dat op de
debiteurenlijst tevens facturen zijn geplaatst ter zake van w erkzaamheden die
op datum faillissement feitelijk nog niet door gefailleerde w aren uitgevoerd en
derhalve dienen te w orden gekw alificeerd als onderhanden w erk. De curator
heeft deze facturen uit de openstaande postenlijst verw ijderd. Tevens stonden
debiteuren op de lijst die hun vordering inmiddels hadden voldaan.
Er w ordt uitgegaan van een openstaand bedrag op datum faillissement van €
50.027,76.
De debiteurenportefeuille is verpand aan de bank.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: De curator heeft met de bank concrete afspraken gemaakt over de
omvang van haar w erkzaamheden ter zake van de debiteurenincasso. Er is
onder meer overeengekomen dat aan de curator voor de eerste
incassow erkzaamheden een boedelbijdrage w ordt betaald van 10% van de
netto opbrengst in aansluiting op het bepaalde in de separatistenregeling.
Omdat enkele debiteuren na datum faillissement hun vordering op de zakelijke
rekening van gefailleerde hadden voldaan, is met de bank onder meer een
datum afgesproken w aarvan voor de berekening van de boedelbijdrage die zal
w orden betaald voor de inspanningen van de curator zal w orden uitgegaan.
Vervolgens is de curator gestart met de eerste incassow erkzaamheden.
Op dit moment bedraagt het door debiteuren op de boedelrekening en de
zakelijke rekening betaalde bedrag vanaf datum faillissement totaal €
30.313,68.
W elk bedrag daarvan valt onder het pandrecht van de bank en hoe hoog de
boedelbijdrage is, moet nog w orden vastgesteld. Op de debiteurenlijst zijn
bijvoorbeeld facturen vermeld die zijn verzonden op dan w el na datum
faillissement. Mede naar aanleiding daarvan zullen met de bank nadere
afspraken w orden gemaakt. In aansluiting daarop zal in de volgende
verslagperiode het aan de bank op grond van haar pandrecht aan haar
toekomende bedrag aan haar w orden afgedragen.
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Verslag 2: Aan het einde van verslagperiode 2 bedraagt het totaalbedrag
van de door prefaillissementsdebiteuren op de zakelijke rekening en
boedelrekening verrichte betalingen € 40.413,68. In de afgelopen
verslagperiode heeft de curator nader onderzoek verricht naar de status van
de diverse posten die op de debiteurenlijst w aren vermeld. Naar aanleiding
daarvan heeft zij aanvullende afspraken met de bank gemaakt, onder meer
over de vraag w elke posten al dan niet onder het pandrecht van de bank
vallen. In aansluiting daarop w erd een afrekening gemaakt met inachtneming
van de gemaakte afspraken. Uit hoofde van de eerste tranche is een bedrag
van € 8.625,90 in verband met haar pandrecht aan de bank afgedragen.
Over de al dan niet door de curator te verrichten aanvullende
incassow erkzaamheden moesten nadere afspraken w orden gemaakt. Het
restant van de openstaande debiteuren na afronding van de eerste
incassow erkzaamheden door de curator bedroeg totaal € 19.800 (afgerond).
Deze groep van openstaande posten bestond uit debiteuren die helemaal
niet hadden gereageerd op de eerste sommatiebrief van de curator, dan w el
de vordering van gefailleerde gemotiveerd hebben betw ist, dan w el een
beroep deden op verrekening. Met toestemming van de rechter-commissaris
en instemming van de bank is het restant van de debiteurenportefeuille
verkocht (gecedeerd) aan de bestuurder van gefailleerde voor een bedrag
van € 10.000. Van deze opbrengst is, na aftrek van de overeengekomen
boedelbijdrage van 10% conform de separatistenregeling, een bedrag van
totaal € 8.790,00 afgedragen aan de bank. Daarmee beschouw t de curator
dit onderw erp als afgerond.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 745.571,99

17-09-2021

Toelichting vordering van bank(en)
De bank (ING Bank N.V.) heeft aan diverse ondernemingen een groepskrediet
verstrekt. In verband met deze kredietfaciliteit w erd tussen de bank en de
hiervoor bedoelde ondernemingen, w aaronder de onderneming van
gefailleerde, een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst
(hierna genoemd: "CJMO") gesloten. Op grond van deze CJMO is iedere
onderneming die deel uitmaakt van de groep hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige vordering van de bank. Tot de groep behoort, naast gefailleerde,
onder meer ook de bestuurder van gefailleerde, Mariekolf B.V.
Daarop gelet, heeft de bank na datum faillissement de kredietfaciliteit met de
groep opgezegd en een vordering op gefailleerde aangemeld op datum
faillissement groot € 745.571,99 (exclusief vervallen rente, provisies en
kosten). Dit totaalbedrag is opgebouw d uit het creditsaldo op een rekeningcourantrekening ten name van gefailleerde van € 374,01, alsmede de
debetsaldi op een rentevaste lening en tw ee Euroflex leningen die ten name
staan van de bestuurder van gefailleerde (Mariekolf B.V.) van totaal € 745.946.
€ 712.693,59

1

28-12-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden van de
curator ten behoeve van de bank met betrekking tot verkoop van activa en
incasso van de aan de bank verpande vorderingen beëindigd. Verw ezen
w ordt naar volgnummers 3.5 en 4.2. Het totaal aan de bank afgedragen
bedrag is € 32.878,40. Daarbij is rekening gehouden met de aan de curator
in verband met haar inspanningen overeengekomen boedelbijdragen en de
overeengekomen verrekening van de taxatiekosten. De (restant)vordering
van de bank op gefailleerde bedraagt € 712.693,59.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Met de bank w erd een CJMO gesloten (zie volgnummer 5.1). De bank heeft
daarnaast opgave gedaan van de volgende door gefailleerde aan haar
verstrekte zekerheden:
- Pandrecht op alle roerende zaken, met inbegrip van de algehele
bedrijfsuitrusting, inclusief machines en transportmiddelen;
- Pandrecht op alle handelsvoorraden;
- Pandrecht op alle vorderingen van gefailleerde op derden.

17-09-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: Het pandrecht van bank is door de curator onderzocht en erkend.

17-09-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.

5.6 Retentierechten

17-09-2021
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een retentierecht.

17-09-2021
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: Er is geen beroep gedaan op een recht van reclame.

17-09-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1: De totale omvang van de boedelbijdragen moet nog w orden
vastgesteld. De curator verw ijst naar hetgeen is vermeld onder volgnummers
3.8, 3.13 en 4.3 van dit verslag. In het volgende verslag komt de curator op dit
onderw erp terug.
€ 5.209,58

17-09-2021
1

28-12-2021
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Toelichting
Verslag 2: Met de bank is een boedelbijdrage van 15% over de opbrengst na
verkoop van de voorraad en activa (zie volgnummer 3.3 en 3.6) en 10% over
de netto-opbrengst na inning van de aan de bank verpande vorderingen (zie
volgnummer 4.2) overeengekomen. De ontvangen boedelbijdrage bedraagt
totaal (€ 2.634,93 + € 1.574,65 + € 1.000,00=) € 5.209,58
(exclusief BTW ).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gecorrespondeerd
met de bank in verband met de uitw inning van haar zekerheden en in verband
daarmee de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de voorraad, en de incasso
van de vorderingen. De curator verw ijst tevens naar hetgeen is opgemerkt
onder volgnummers 3.5, 3.7 en 4.2.
In de komende verslagperiode w ordt nader overleg gevoerd met de bank
inzake de afw ikkeling van de debiteuren en opbrengst na verkoop van de
activa en zal de curator de opbrengst van de activa en de debiteuren met
inachtneming van de afspraken die daarover met de bank zijn gemaakt,
afdragen aan de bank.

17-09-2021
1

Verslag 2: Nadat alle w erkzaamheden van de curator ter zake van de
debiteurenincasso ten behoeve van de bank en de verkoop van het restant
van de debiteurenportefeuille w aren afgerond, heeft de curator, na aftrek
van de afgesproken boedelbijdragen en verrekening van de taxatiekosten
(zie volgnummer 5.1 en 5.8), het aan de bank toekomende bedrag van totaal
€ 32.878,40 (in meerdere tranches) gestort op het door haar opgegeven
rekeningnummer (zie volgnummers 3, 4 en 5.1). De curator beschouw t dit
onderw erp als afgerond.

28-12-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: Dit is niet aan de orde. Alle bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn
per
datum faillissement (aan het einde van die dag) gestaakt.

17-09-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

17-09-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1: Er heeft zich geen serieus gegadigde gemeld bij de curator die de
activiteiten van gefailleerde in het kader van een doorstart w ilde voortzetten.

17-09-2021
1

6.5 Verantwoording
Verslag 1: Dit is niet aan de orde.

17-09-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: Dit onderw erp w ordt nog door de curator onderzocht.

17-09-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: Uit informatie uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
volgt de hierna volgende informatie:
De jaarrekening over het boekjaar 2017 w erd op 22 november 2018
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2018 w erd op 23 december 2019
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2019 w erd op 15 december 2020
gedeponeerd.
De jaarrekening over het boekjaar 2020 is in het bezit van de curator. Deze
w erd niet gedeponeerd.

17-09-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1: Dit is gelet op de omvang van gefailleerde niet van toepassing.

17-09-2021
1

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

17-09-2021
1

Verslag 2: Daaraan w erd voldaan.

28-12-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1: De curator kan op dit moment nog geen uitspraken doen over de
vraag of er al dan niet sprake is gew eest van onbehoorlijk bestuurlijk
handelen. Dit w ordt door de curator onderzocht.
Nee
Toelichting
Verslag 2: De curator heeft geen aanleiding aan te nemen dat er sprake is
gew eest van onbehoorlijk bestuurlijk handelen.

7.6 Paulianeus handelen

17-09-2021
1

28-12-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

17-09-2021
1

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

28-12-2021
2

Toelichting
Verslag 2: Van enig paulianeus handelen is niet gebleken.

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

17-09-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: De curator zal in de komende verslagperiode een begin maken met
het rechtmatigheidsonderzoek.

17-09-2021
1

Verslag 2:De curator heeft haar rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Dit
onderw erp zal niet meer aan de orde komen.

28-12-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

17-09-2021
1

Toelichting
Verslag 1: Naast de faillissementskosten (w aaronder salaris curator dat nog
dient te w orden vastgesteld), heeft het UW V een boedelvordering ter zake
overnameverplichtingen personeel. De omvang van deze boedelvordering moet
nog w orden vastgesteld.
€ 31.047,41
Toelichting
Verslag 2: In de tw eede verslagperiode heeft het UW V een vordering
aangemeld ter zake van
overnameverplichtingen personeel ad totaal € 31.047,41. Dit bedrag bestaat
uit € 26.443,19 ter zake van een loonvordering ex artikel 66 lid 1 W W en €
4.604,22 ter zake van premie w erkgeversdeel sociale verzekeringen (SV) ex
artikel 66 lid 3 W W .

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-12-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 105.161,00

17-09-2021
1

Toelichting
Verslag 1: De belastingdienst heeft een vordering aangemeld van totaal €
105.161,00.
Deze vordering heeft betrekking op omzetbelasting over het eerste en tw eede
kw artaal 2020, loonheffingen over diverse perioden over 2020 en 2021 en
motorrijtuigenbelasting ten aanzien van diverse voertuigen met betrekking tot
verschillende aanslagen.
€ 105.215,00

28-12-2021
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Toelichting
Verslag 2: In de tw eede verslagperiode heeft de belastingdienst een
vordering
aangemeld van totaal € 54,00. Deze vordering heeft betrekking op
motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

17-09-2021
1

Toelichting
Verslag 1: Het UW V heeft tot op heden geen vordering ingediend in het
faillissement.
€ 1.434,67

28-12-2021
2

Toelichting
Verslag 2: Het UW V heeft een preferente vordering aangemeld ad totaal €
1.434,67. Dit
bedrag bestaat uit € 1.221,38 ter zake van een loonvordering ex artikel 66 lid
1 W W (deze vordering is preferent op grond van het bepaalde in artikel
3:288 sub e W W ) en € 213,29 ter zake van de premie w erkgeversdeel
sociale verzekeringen (SV) zoals bedoeld in artikel 66 lid 3 W W .

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Verslag 1: Er zijn op dit moment geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

17-09-2021
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

17-09-2021
1

Toelichting
Verslag 1: Aan het einde van de eerste verslagperiode hebben totaal 11
concurrente crediteuren hun vordering op gefailleerde bij de curator
aangemeld. ING Bank N.V. heeft tw ee verschillende vorderingen (een vordering
ter zake van een business card en een vordering in verband met hoofdelijke
aansprakelijkheid op grond van een compte joint een medeaansprakelijkheidsovereenkomst, zie ook volgnummer 5.1) ter verificatie
aangemeld. Daarom is zij tw eemaal op de concurrente crediteurenlijst vermeld.
17

28-12-2021
2

Toelichting
Verslag 2: In de tw eede verslagperiode zijn er totaal 5 nieuw e crediteuren
bijgekomen ten opzichte van verslag 1. Remondis heeft in verslagperiode 2
tw ee vorderingen aangemeld. Daarom staat zij (naast ING Bank bij verslag 1)
ook tw eemaal op de concurrente crediteurenlijst vermeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.286.067,48

17-09-2021
1

Toelichting
Verslag 1: De hoogte van de vordering van de voorlopig door de curator
erkende concurrente crediteuren bedraagt totaal € 1.286.067,48. Dit is
inclusief de vordering van de bank van € 745.571,99 zoals gespecificeerd in
volgnummer 5.1 van dit verslag.
€ 1.280.416,29

28-12-2021
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Toelichting
Verslag 2: De vordering van de bank is aangepast in aansluiting op de
afdracht aan de bank vanaf de boedelrekening (zie volgnummer 5.1). Naast
enkele kleinere vorderingen, is daarnaast in verslagperiode 2 een vordering
van UW V van € 26.424,00 op de lijst met concurrente crediteuren geplaatst.
Die vordering van UW V heeft betrekking op de terugvordering van het in
2020 aan gefailleerde toegekende voorschot inzake de tegemoetkoming
NOW .

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: Over de w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

17-09-2021
1

Verslag 2: De curator zal gelijktijdig met het indienen van dit verslag het
faillissement voordragen bij de rechtbank voor opheffing w egens de toestand
van de boedel (gebrek aan baten) zoals bedoeld in artikel 16
Faillissementsw et.

28-12-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: In de afgelopen verslagperiode zijn de bekende crediteuren
aangeschreven en w erden de ingediende vorderingen op de crediteurenlijst
geplaatst. In de komende verslagperiode zal het verw erken van de
indieningsbrieven van de crediteuren w orden gecontinueerd.

17-09-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: Er w ordt op dit moment geen procedure gevoerd.

17-09-2021
1

9.2 Aard procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

9.3 Stand procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: Dit is niet van toepassing.

17-09-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: In de komende verslagperiode zullen de inspanningen van de
curator onder meer concreet gericht zijn op de volgende punten:

17-09-2021
1

- Rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder (nadere) bestudering van de
administratie van gefailleerde en correspondentie met de middellijk bestuurder
van gefailleerde (volgnummer 7);
- Overleg met de bank in verband met de door gefailleerde aan haar verstrekte
zekerheden
(volgnummer 3.5, 3.7, 4.2 en 5.9);
- Vervolg onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement
(volgnummer 1.5);
-Coördinatie betaling verw achte premierestitutie (volgnummer 1.3).
Daarnaast zal de curator de w erkzaamheden verrichten die gebruikelijk zijn in
faillissementen, w aaronder crediteurenafw ikkeling.
Verslag 2: Nu alle w erkzaamheden in het faillissement zijn afgerond, heeft de
curator geen reden om het langer aan te houden. Gelijktijdig met het
indienen van dit verslag, zal de curator aan de rechter-commissaris
verzoeken om het faillissement aan de rechtbank voor te dragen voor
opheffing op grond van de toestand van de boedel zoals bedoeld in art. 16
Faillissementsw et.

28-12-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: Over de termijn van afw ikkeling kan in dit stadium nog geen
uitspraak w orden gedaan. Deze termijn is onder meer afhankelijk van de
snelheid w aarmee de hierboven genoemde w erkzaamheden kunnen w orden
afgerond.

17-09-2021
1

Verslag 2: Gelet op hetgeen is opgemerkt onder volgnummer 10.1 verw acht
de curator dat dit het eindverslag is.

28-12-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
28-3-2022

28-12-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: Zie volgnummer 10.1.

17-09-2021
1

Bijlagen
Bijlagen

