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R-C
Curator

mr. S. Boot
mr R.C. Faase

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bureau Beckers B.V., handelende onder de naam Op Koers Begeleiding

26-10-2021
1

Gegevens onderneming
Graafsew eg 274 - unit 3.16, 6532 ZV Nijmegen
w w w .bureaubeckers.nl
w w w .opkoersbegeleiding.nl

26-10-2021
1

Activiteiten onderneming
Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten;
Het (doen) uitoefenen van een onderneming op het gebied van begeleiding
aan mensen met autisme en/of ADHD.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 650.998,00

€ -36.591,00

€ 187.786,00

2018

€ 597.888,00

€ -6.949,00

€ 129.087,00

2019

€ 537.335,00

€ -25.234,00

€ 41.048,00

Toelichting financiële gegevens

26-10-2021
1

Toelichting financiële gegevens
In onderzoek

26-10-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

26-10-2021
1

Boedelsaldo
€ 104.393,22

26-10-2021
1

€ 41.016,92

20-05-2022
3

€ 44.348,28

11-08-2022
4

€ 43.880,17

09-11-2022
5

Verslagperiode
van

26-10-2021
1

10-9-2021
t/m
20-10-2021
van

20-05-2022
3

8-2-2022
t/m
18-5-2022
van

11-08-2022
4

19-5-2022
t/m
10-8-2022
van
11-8-2022
t/m
8-11-2022

09-11-2022
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

208 uur 0 min

2

255 uur 48 min

3

105 uur 42 min

4

36 uur 54 min

5

55 uur 12 min

totaal

661 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bureau Beckers B.V., gevestigd te Nijmegen, is op 10 september 2021 op eigen
aangifte door de Rechtbank Gelderland in staat van faillissement verklaard.

26-10-2021
1

Gefailleerde is op 3 februari 2014 opgericht; de aandeelhouders dreven
aanvankelijk een vennootschap onder firma, en de onderneming van die
vennootschap onder firma is ingebracht in gefailleerde. De aandelen in
gefailleerde w orden gehouden door mevrouw H. Boogers en de heer D.J.
Beckers. Op de faillissementsdatum vormden mevrouw Boogers en mevrouw
J.M.A.M. de W ijs volgens het handelsregister het bestuur van gefailleerde.
Mevrouw De W ijs is evenw el ziekgemeld.
De raad van commissarissen, bestaande uit de heren L.J. Lekkerkerk en I.P.C.
Sindram, heeft enkele maanden voorafgaand aan de faillissementsdatum een
interim-bestuurder aangesteld, te w eten mevrouw M.D.C. Pijpers-Karnaat.
Mevrouw Boogers heeft verklaard dat de financiële problemen van gefailleerde
hun oorzaak vinden in meerdere gebeurtenissen en situaties. Zo zijn onder
meer de echtscheiding tussen beide aandeelhouders, een disfunctionerende
medew erker en een misstap van een functionaris binnen de organisatie
aangevoerd als oorzaken.
De curator doet zelf onderzoek naar de oorzaken van het faillissement, w elk
onderzoek onderdeel uitmaakt van de rechtmatigheidsonderzoeken. Zo nodig
zal curator in een volgend verslag terugkomen op dit onderw erp.
De curator heeft zich in de afgelopen periode beziggehouden met het
realiseren van een doorstart.
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met zorg samengesteld. De
curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het
is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk
dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen.
Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.
Verslag 5:
Dit verslag is door de curator en zijn medew erkers met grote zorg
samengesteld. De curator kan echter niet instaan voor de volledigheid en
juistheid daarvan. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet
geopenbaard kan w orden of nog niet beschikbaar is. Daarnaast is het
mogelijk dat achteraf gegevens in dit verslag moeten w orden bijgesteld. Dit
kan ingrijpende gevolgen hebben voor verschillende partijen. Aan dit verslag
kunnen geen rechten w orden ontleend.

09-11-2022
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer D.J. Beckers en mevrouw H. Boogers zijn ieder voor 50%
aandeelhouder in gefailleerde. Het bestuur van gefailleerde w ordt gevormd
door mevrouw Boogers, mevrouw J.M.A.M. De W ijs en mevrouw M.D.C. PijpersKarnaat. De raad van commissarissen w ordt gevormd door de heren L.J.

26-10-2021
1

Lekkerkerk en I.P.C. Sindram.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met op de faillissementsdatum aanhangige, door of
tegen gefailleerde ingestelde gerechtelijke procedures.

26-10-2021
1

1.3 Verzekeringen
De curator heeft geconstateerd dat gefailleerde diverse verzekeringen had
afgesloten. Deze verzekeringen zijn gebruikelijk voor de onderneming die
gefailleerde dreef. Direct na zijn aanstelling heeft de curator geïnventariseerd
of de verzekeringen nog dekking boden. Dat bleek ten aanzien van de voor de
voortzetting van de activiteiten relevante verzekeringen het geval te zijn. Als
gevolg daarvan kon de curator de exploitatie van de onderneming gedurende
enige tijd voortzetten.

26-10-2021
1

Door gefailleerde aangegane verzekeringen zijn door curator beëindigd.

09-02-2022
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurde bedrijfsruimten in Arnhem en Nijmegen. De curator heeft
deze huurovereenkomsten opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van maximaal drie maanden. Zo mogelijk w orden de bedrijfsruimten eerder
opgeleverd met als doel de opzegtermijn te verkorten.

26-10-2021
1

De bedrijfsruimte van gefailleerde in Arnhem is geheel en de bedrijfsruimte in
Nijmegen is gedeeltelijk eerder opgeleverd. Door gefailleerde betaalde
w aarborgsommen zijn door de verhuurders met de openstaande vorderingen
verrekend. Ter zake de bedrijfsruimte te Nijmegen geldt dat de door
gefailleerde betaalde w aarborgsom gedeeltelijk is gerestitueerd.

09-02-2022
2

Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de verhuurder van
het bedrijfspand te Nijmegen over de eindafrekening servicekosten 2021. Dit
heeft geresulteerd in een door de boedel ontvangen bedrag van € 409,85.

09-11-2022
5

1.5 Oorzaak faillissement
Voor de door het bestuur genoemde oorzaken w ordt verw ezen naar de
inleiding van dit verslag. De curator zal in de komende verslagperiode nader
onderzoek doen naar mogelijke andere oorzaken van het faillissement.

26-10-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

26-10-2021
1

15

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
26-10-2021
1

Toelichting
In onderzoek
Personeelsleden

09-02-2022
2

16
Toelichting
Voor zover curator kan nagaan had gefailleerde het jaar voor faillissement 16
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

15-9-2021

15

totaal

15

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventariseren gegevens w erknemers, contacten met UW V, correspondentie
met w erknemers, intake UW V.

26-10-2021
1

Correspondentie met w erknemers en UW V.

09-02-2022
2

Correspondentie met voormalig w erkneemster.

20-05-2022
3

Correspondentie met UW V over W IA oud-w erknemer.

11-08-2022
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Inventariszaken, telecommunicatiemiddelen

€ 4.218,50

€ 0,00

totaal

€ 4.218,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventariszaken bestonden uit de voor een kantooromgeving gebruikelijke
zaken. Verder maakten de w erknemers gebruik van telefoons en laptops van
gefailleerde.

26-10-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

26-10-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie en inventarisatie bedrijfsmiddelen, biedingsproces.

26-10-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving
Goodw ill
Kas

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 32.500,00

€ 0,00

€ 16,75

Banksaldo op faillissementsdatum

€ 2.602,13

Uitkering verzekeringspenningen

€ 4.930,92

W AZO-uitkering w erknemer

€ 1.246,26

Restitutie w aarborgsom bedrijfsruimte Nijmegen

€ 5.294,11

Mogelijke onverschuldigde betaling
totaal

Toelichting andere activa

€ 624,64
€ 47.214,81

€ 0,00

Toelichting andere activa
De ontvangen W AZO-uitkering van een w erknemer van gefailleerde, is aan de
betreffende w erknemer doorbetaald. Daarnaast is ter zake een andere
w erknemer ook een W AZO-uitkering ontvangen.

09-02-2022
2

In de afgelopen verslagperiode is ook een bedrag van € 624,64 op de
bankrekening van gefailleerde voldaan. Curator heeft in onderzoek of sprake is
van een onverschuldigde betaling in de zin van het arrest Hamm
q.q./Ontvanger en het bedrag aan de betreffende derde moet w orden
terugbetaald.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich ertoe ingespannen om
voor gefailleerde bestemde tegemoetkomingen naar de boedel te leiden.

20-05-2022
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek naar mogelijke andere activa, ontvangst bedragen.

26-10-2021
1

Overdracht domeinnamen, diverse w erkzaamheden W AZO-uitkering,
onverschuldigde betaling.

09-02-2022
2

W erkzaamheden tegemoetkomingen.

20-05-2022
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Pre-faillissementsdebiteuren (volgens
debiteurenlijst bij faillissementsaanvraag)
Boedeldebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.855,62

€ 53.897,99

€ 0,00

€ 99.572,69

€ 90.861,79

€ 0,00

€ 105.428,31

€ 144.759,78

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator merkt op dat de bij de eigen aangifte overgelegde debiteurenlijst
niet congrueert met de daadw erkelijk voorafgaand aan de faillissementsdatum
verzonden facturen. Dat verklaart het verschil.

26-10-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de incasso van vorderingen op
boedeldebiteuren een aanvang genomen. Dit heeft enige tijd in beslag
genomen omdat voor het declareren van de door gefailleerde verleende zorg
via een digitaal platform bepaalde beveiligingscertificaten benodigd w aren.

09-02-2022
2

Niet alle vorderingen op debiteuren zijn vooralsnog geïnd. Daarvoor zijn
gegevens benodigd die zich w elisw aar in het boekhoudsysteem bevinden,
maar die niet door de curator te ontsluiten zijn. De curator spant zich ertoe in
om deze gegevens alsnog te kunnen presenteren, zodat de thans nog
openstaande vorderingen kunnen w orden geïnd.

20-05-2022
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator door tussenkomst van een
voormalige w erkneemster van gefailleerde die inmiddels in dienst is getreden
van de doorstartende partij het boekhoudsysteem kunnen ontsluiten, w aarna
de inning van de vorderingen op debiteuren kon w orden voortgezet. Nog niet
alle vorderingen zijn geïnd, reden w aarom de curator de
incassow erkzaamheden voortzet.

11-08-2022
4

Verslag 5:
De voormalig w erkneemster van gefailleerde heeft deze verslagperiode haar
w erkzaamheden ter zake de door diverse gemeente afgekeurde declaraties
afgerond. Hierover is verantw oording afgelegd aan de boedel.

09-11-2022
5

Er resteert thans nog een door de boedel te innen bedrag van € 1.946,85,
w elk bedrag uitstaat bij drie verschillende gemeenten. De curator zal de
incasso de komende verslagperiode voortzetten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

26-10-2021
1

Correspondentie beheerders digitaal platform, correspondentie verstrekker
beveiligingscertificaat, incasso debiteuren.

09-02-2022
2

Incasso vorderingen op debiteuren.

20-05-2022
3

Incasso vorderingen op debiteuren.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Correspondentie voormalig w erkneemster, financiële w erkzaamheden,
correspondentie gemeenten

09-11-2022
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

26-10-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankierde bij Rabobank, en op de faillissementsdatum vertoonden
de bankrekeningen positieve saldi.

Toelichting vordering van bank(en)

09-02-2022
2

In de afgelopen verslagperiode op de door gefailleerde bij Rabobank
aangehouden bankrekeningen ontvangen bedrage zijn naar de boedel geleid.

€ 0,00

20-05-2022
3

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

26-10-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde heeft zekerheden verstrekt aan Rabobank. Omdat Rabobank
evenw el geen gelden van gefailleerde te vorderen heeft, zijn de zekerheden
daarmee vervallen.

26-10-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

26-10-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator zijn geen claims bekend.

26-10-2021
1

5.6 Retentierechten
De curator zijn geen claims bekend.

26-10-2021
1

5.7 Reclamerechten
De curator zijn geen claims bekend.

5.8 Boedelbijdragen

26-10-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

26-10-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek bankposities, correspondentie met banken.

26-10-2021
1

Correspondentie bank.

09-02-2022
2

Correspondentie bank, beoordeling bancaire mutaties.

20-05-2022
3

Correspondentie bank, beoordeling bancaire mutaties.

11-08-2022
4

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten
voortgezet. Dat w as niet alleen van belang in het kader van onderzoeken of
het mogelijk w as om een doorstart te realiseren, maar met name om de zorg
aan cliënten gedurende enige tijd te kunnen continueren en zo mogelijk over
te laten gaan naar een derde partij.

26-10-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
De facturen over de periode van voortzetten zullen kort na het uitbrengen van
dit verslag w orden verzonden.

26-10-2021
1

Zoals in randnummer 4.1 van dit verslag gemeld heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode voor een bedrag van € 99.572,69 aan declaraties
verzonden ter zake de door gefailleerde in de voortzettingsperiode verrichte
w erkzaamheden. Inmiddels is door boedeldebiteuren een bedrag van €
85.637,08 voldaan.

09-02-2022
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventariseren cliëntgegevens, beoordeling exploitatiebegroting en
liquiditeitsprognose, contacten met begeleiders en cliënten.

26-10-2021
1

Inning boedeldebiteuren, contacten met (voormalig) w erknemers en cliënten
van gefailleerde

09-02-2022
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft overeenstemming bereikt met Jan Arends B.V., w elke partij
per 22 oktober 2021 de activiteiten van gefailleerde heeft overgenomen.

26-10-2021
1

6.5 Verantwoording
De curator meent dat met de doorstart de belangen van zow el de cliënten van
gefailleerde als de boedel op de beste manier behartigd zijn. Zou een
doorstart niet mogelijk zijn gew eest, dan w aren de begeleiders van
gefailleerde bij diverse andere entiteiten in dienst zijn getreden, w aardoor
voor de cliënten onzeker zou zijn w ie hen het beste zou kunnen behandelen.
De curator heeft begrepen dat de cliënten ten zeerste gehecht w aren aan hun
begeleiders.

26-10-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de nodige w erkzaamheden verricht om de
doorstart te effectueren. Belangrijk aandachtspunt van de curator daarbij w as
om de zorg aan cliënten van gefailleerde zoveel als mogelijk ononderbroken te
continueren. Ook is de aandacht van de curator uitgegaan naar de
privacyaspecten die daarbij spelen. In dat kader heeft de curator ook enkele
AVG-inzage verzoeken van voormalig cliënten van gefailleerde ontvangen,
w aarop (binnen de daarvoor geldende termijnen) in de komende
verslagperiode w ordt gereageerd.

09-02-2022
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gereageerd op de AVGinzageverzoeken. Voorts heeft de curator met voormalige w erknemers en
cliënten van gefailleerde gecorrespondeerd en gesproken over het verstrekken
van hun cliëntdossiers en het delen van hun gegevens.

20-05-2022
3

De curator ontving van de Nederlandse Zorgautoriteit bericht dat er over het
jaar 2021 een jaarverantw oording diende te w orden afgelegd. Het bleek dat
niet de curator, doch het bestuur hiervoor verantw oordelijk w as, reden
w aarom de curator het bestuur heeft gevraagd verantw oording af te leggen.
Kort voorafgaand aan het uitbrengen van dit verslag ontving de curator van de
bestuurder het bericht dat gefailleerde geen jaarverantw oording meer behoeft
af te leggen.

11-08-2022
4

6.6 Opbrengst

6.6 Opbrengst
€ 36.718,50

26-10-2021
1

Toelichting
De opbrengst bestaat uit de koopsom ter zake de roerende zaken van €
4.218,50 en de goodw ill van € 32.500.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Samenstellen bidbook, correspondentie met in doorstart geïnteresseerde
partijen, onderhandelingen met doorstartende partij, contacten met cliënten
en gemeenten.

26-10-2021
1

Correspondentie met doorstarter en (voormalig) cliënten, privacyaspecten.

09-02-2022
2

Correspondentie met voormalige w erknemers en cliënten, privacyaspecten.

20-05-2022
3

Correspondentie NZa en bestuur.

11-08-2022
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft diverse stukken aangeleverd gekregen. Deze dienen nog nader
te w orden onderzocht.

26-10-2021
1

Curator heeft thans nog niet de beschikking over een complete administratie.
Er zijn nadere stukken opgevraagd en een gedeelte daarvan is ontvangen. Het
bestuur zal de komende verslagperiode in de gelegenheid w orden gesteld een
en ander toe te lichten.

09-02-2022
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het bestuur verzocht om een
toelichting op de overhandigde administratie te geven.

20-05-2022
3

De curator correspondeert met de advocaat van het bestuur. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

11-08-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 2 juni 2020, derhalve buiten de
w ettelijke termijn.
De jaarrekening over 2019 is eveneens gedeponeerd op 2 juni 2020.

26-10-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vennootschap is gelet op haar omvang niet controleplichtig.

26-10-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is in 2014 opgericht. De eventueel nog niet nagekomen
stortingsverplichting is dan ook verjaard, reden w aarom curator hier geen
onderzoek naar heeft verricht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-10-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

26-10-2021
1

Toelichting
De jaarrekening over 2018 is te laat gedeponeerd. Gelet daarop staat vast dat
het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is.
De curator zet de rechtmatigheidsonderzoeken evenw el voort.

Toelichting

09-02-2022
2

Het bestuur is verzocht de ontbrekende stukken van de administratie aan te
leveren. Voorts is curator aangevangen met zijn onderzoek naar de oorzaken
van het faillissement. In de komende verslagperiode zal het bestuur in de
gelegenheid w orden gesteld zijn visie daarop te geven.

Toelichting

20-05-2022
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurders van
gefailleerde verzocht hun visie op de oorzaken van het faillissement te geven.
De bestuurders hebben hierop gereageerd. In de komende verslagperiode zal
de curator zijn conclusies trekken.

Toelichting

11-08-2022
4

De curator correspondeert met de advocaat van het bestuur. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

Ja
Toelichting
Verslag 5:
De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. Vanw ege schending van de
deponeringsplicht staat op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast dat het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt tevens vermoed dat
deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest. Tijdens een bespreking ten overstaan van de
rechter-commissaris heeft het bestuur andere oorzaken van het faillissement
aangedragen dan kennelijk onbehoorlijk bestuur en daarmee het
bew ijsvermoeden ontzenuw d. Er zullen geen nadere maatregelen jegens het
bestuur w orden getroffen

7.6 Paulianeus handelen

09-11-2022
5

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-10-2021
1

Toelichting

09-02-2022
2

Het onderzoek naar paulianeus handelen is in de afgelopen verslagperiode
voortgezet.

In onderzoek

20-05-2022
3

Toelichting

11-08-2022
4

De curator correspondeert met de advocaat van het bestuur. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

Nee

09-11-2022
5

Toelichting
Verslag 5:
Er is geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het inhoudelijke rechtmatigheidsonderzoek dient nog te w orden opgestart.

26-10-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek is aangevangen. In de komende verslagperiode
zal het bestuur w orden uitgenodigd zijn visie te geven op de oorzaken van het
faillissement.

09-02-2022
2

De curator zal in de komende verslagperiode een standpunt innemen ter zake
de rechtmatigheidsonderzoeken.

20-05-2022
3

De curator correspondeert met de advocaat van het bestuur. Het onderzoek is
vooralsnog niet afgerond.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond.

09-11-2022
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Eerste check boekhouding en bankafschriften, nagaan deponeringsdata
jaarrekeningen.

26-10-2021
1

Correspondentie bestuurder, onderzoek administratie, onderzoek oorzaken
faillissement.

09-02-2022
2

Onderzoeken, correspondentie en bespreking met commissarissen,
correspondentie met bestuurders.

20-05-2022
3

Onderzoeken, correspondentie met bestuur.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Onderzoek, correspondentie bestuur, bespreking met bestuur,
correspondentie rechter-commissaris.

09-11-2022
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

26-10-2021
1

De curator verw acht nog opgaaf van de huurvorderingen en de vorderingen
van UW V uit hoofde van de loondoorbetaling na faillissement.

€ 779,90

09-02-2022
2

Toelichting
Na verrekening van de door gefailleerde betaalde w aarborgsom met
openstaande huur, resteert een boedelvordering ex art. 39 Fw van de
verhuurder van de bedrijfsruimte in Arnhem ten bedrage van € 779,90. De
vordering ex art. 39 Fw van de verhuurder in Nijmegen is door verrekening
teniet gegaan en een overschot is aan de boedel overgemaakt.
UW V heeft vooralsnog geen vordering aangemeld.

€ 93.566,65

20-05-2022
3

Toelichting
Hoogpreferente boedelvordering UW V - € 5.235,93
Laagpreferente boedelvordering UW V - € 80.853,68
Huurpenningen verhuurder Arnhem - € 779,90
Verlofuren voormalig w erkneemster - € 6.697,14 (bruto)

€ 89.400,34
Toelichting

11-08-2022
4

Hoogpreferente boedelvordering UW V - € 12.958,07
Laagpreferente boedelvordering UW V - € 68.965,23
Huurpenningen verhuurder Arnhem - € 779,90
Verlofuren voormalig w erkneemster - € 6.697,14 (bruto)

€ 98.516,89

09-11-2022
5

Toelichting
Verslag 5:
UW V heeft een preferente premievordering ad € 12.958,07 en een preferente
loonvordering
ad € 68.965,23. Een voormalig w erkneemster van gefailleerde heeft een
bruto-loonvordering
voor niet opgenomen verlofuren aangemeld van € 6.697,14. UW V heeft
verder een concurrente pensioenpremievordering ad € 9.116,55 aangemeld.
De verhuurder van het bedrijfspand in Arnhem heeft een concurrente
huurvordering aangemeld van € 779,90.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 50.711,00

26-10-2021
1

Toelichting
De ingediende vorderingen betreffen loonheffingen.

€ 64.594,00

09-02-2022
2

Toelichting
De ingediende vorderingen betreffen loonheffingen.

€ 64.594,00
Toelichting
Verslag 5:
De vorderingen van de Belastingdienst zien op (naheffings)aanslagen
loonheffingen over 2020 en 2021.

8.3 Pref. vord. UWV

09-11-2022
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-10-2021
1

Vooralsnog onbekend.

Toelichting

20-05-2022
3

Hoogpreferente vordering UW V - 13.019,16
Laagpreferente boedelvordering UW V - € 72.634,82
Terugvordering ZW -uitkering - € 725,79

€ 86.379,77

09-11-2022
5

Toelichting
Verslag 5:
UW V heeft een preferente premievordering van € 13.019,16 en een
preferente loonvordering van € 72.634,82 aangemeld. Verder heeft UW V een
terugvordering ZW -uitkering van een voormalig w erkneemster van
gefailleerde, ad € 725,79 aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 17.694,00

26-10-2021
1

Toelichting
Het gaat hier om preferente vorderingen uit hoofde van loon c.a. die niet
w orden gedekt door de loongarantieregeling.

€ 26.423,38

20-05-2022
3

Toelichting
Het gaat hier om preferente vorderingen uit hoofde van loon c.a. die niet
w orden gedekt door de loongarantieregeling.

€ 26.423,38
Toelichting
Verslag 5:
Het gaat hier om preferente vorderingen uit hoofde van loon. Deze bruto
loonvorderingen zijn aangemeld door meerdere voormalig w erknemers van
gefailleerde en w orden niet gedekt door de loongarantieregeling.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

09-11-2022
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

26-10-2021
1

12

09-02-2022
2

11

11-08-2022
4

12

09-11-2022
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 43.166,54

26-10-2021
1

€ 76.597,75

09-02-2022
2

€ 64.950,73

20-05-2022
3

€ 44.173,73

11-08-2022
4

€ 60.428,33

09-11-2022
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

26-10-2021
1

Verslag 5:
Gezien de stand van de boedel verw acht de curator niet dat er een uitkering
aan de concurrente schuldeisers kan plaatsvinden.

09-11-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren, belastingdienst

26-10-2021
1

correspondentie crediteuren, belastingdienst, UW V.

09-02-2022
2

correspondentie crediteuren, belastingdienst, voormalig w erknemers, UW V.

20-05-2022
3

correspondentie crediteuren, belastingdienst.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Correspondentie crediteuren

09-11-2022
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

26-10-2021
1

de afw ikkeling van de verzekeringsovereenkomsten
de inning van de vorderingen op debiteuren
het opzetten van de rechtmatigheidsonderzoeken
de verdere correspondentie met crediteuren
In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden met:

09-02-2022
2

afw ikkeling AVG inzageverzoeken
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek
verdere correspondentie met crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met:
de inning van de vorderingen op de debiteuren van gefailleerde;

20-05-2022
3

de voortzetting van de rechtmatigheidsonderzoeken;
de verdere correspondentie met crediteuren.
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met
het voortzetten van de incassow erkzaamheden en de
rechtmatigheidsonderzoeken.

11-08-2022
4

Verslag 5:
De curator zal de incassow erkzaamheden voortzetten en verw acht deze de
komende verslagperiode te kunnen afronden. Na afronding van deze
w erkzaamheden kan de afw ikkeling van het faillissement w orden ingezet.

09-11-2022
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan curator hierover nog geen uitspraken
doen.

26-10-2021
1

Verslag 5:
De curator verw acht het faillissement de komende verslagperiode te kunnen
afw ikkelen.

09-11-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2023

09-11-2022
5

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

26-10-2021
1

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

09-02-2022
2

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

20-05-2022
3

Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden.

11-08-2022
4

Verslag 5:
Opstellen verslag, financiële w erkzaamheden

09-11-2022
5

Bijlagen
Bijlagen

