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Algemene gegevens
Naam onderneming
Textiel Service Euregio B.V. (in liquidatie)

05-02-2021
1

Gegevens onderneming
Textiel Service Euregio B.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te W intersw ijk,
gevestigd te (7102 DW ) W intersw ijk aan de Ambachtsstraat 37, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52967069.

05-02-2021
1

Activiteiten onderneming
Vanuit de gefailleerde vennootschap w erd een w asserette geëxploiteerd.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 164.738,85

€ -51.401,40

2019

€ 178.956,00

€ -43.540,00

€ 115.087,00

2018

€ 165.942,00

€ -42.602,00

€ 130.811,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

05-02-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over de jaren 2019 en 2018 volgen uit de conceptjaarrekening 2019.
De cijfers over het jaar 2020 volgen uit een kolommenbalans uit de
administratie van de gefailleerde vennootschap.

05-02-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

05-02-2021
1

Boedelsaldo
€ 19.500,00

05-02-2021
1

€ 39.305,83

05-05-2021
2

€ 46.861,79

04-08-2021
3

€ 16.891,63

04-11-2021
4

€ 17.041,63

04-02-2022
5

€ 17.325,71

04-05-2022
6

€ 17.378,16

04-11-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van

05-02-2021
1

5-1-2021
t/m
5-2-2021
van

05-05-2021
2

6-2-2021
t/m
5-5-2021
van

04-08-2021
3

6-5-2021
t/m
4-8-2021
van

04-11-2021
4

5-8-2021
t/m
4-11-2021
van

04-02-2022
5

5-11-2021
t/m
4-2-2022
van

04-05-2022
6

4-2-2022
t/m
4-5-2022
van
5-5-2022
t/m
4-11-2022

Bestede uren

04-11-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

50 uur 24 min

2

37 uur 36 min

3

13 uur 18 min

4

26 uur 0 min

5

20 uur 12 min

6

16 uur 54 min

7

8 uur 0 min

totaal

172 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen in de gefailleerde vennootschap w erden gehouden door W innor
Holding B.V. Middellijk bestuur is de heer Nijman (tevens één van de personen
achter de aandeelhouder).

05-02-2021
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen zijn, voor zoveel bekend, beëindigd.

05-02-2021
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde het bedrijfspand aan de Ambachtsstraat
37 te W intersw ijk. De huurverplichtingen zijn overgenomen door de
doorstarter (zie ook onderdeel 6). Met de doorstarter zijn afspraken gemaakt
over de teruggave van de door de gefailleerde vennootschap gestorte
w aarborgsom.

05-02-2021
1

De w aarborgsom ad € 5.414,51 is inmiddels op de boedelrekening ontvangen
(zie ook punt 3.8).

05-05-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Vanuit de gefailleerde vennootschap w erd een w asserette geëxploiteerd. De
bestuurder betreft een registeraccountant. De onderneming is de door de
bestuurder gestart als een 'MVO project’. Er w erkten namelijk hoofdzakelijk
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de bestuurder w as zelf één
dag in de w eek bij de w asserette.

05-02-2021
1

Uit de gesprekken die zijn gevoerd, blijkt dat er in het verleden diverse
arbeidsconflicten zijn gew eest. Het lijkt erop dat het laatste conflict de directe
aanleiding tot het faillissement is gew eest. In september 2020 hebben drie
medew erkers (die op datum faillissement nog in dienst zijn) zich namelijk
tegelijkertijd ziek gemeld. Tot een onderlinge oplossing is het helaas niet
gekomen en tw ee van deze medew erkers hebben het faillissement
aangevraagd. Door de coronacrisis en de vele jaren w aarin al verlies w as
gemaakt, w as er geen c.q. onvoldoende liquiditeit aanw ezig om deze (en/of
andere) vorderingen te voldoen.
Een bijzonder punt van aandacht is dat de bestuurder, nadat het personeel
zich heeft ziek gemeld, in november 2020 de gefailleerde vennootschap heeft
geliquideerd maar vanaf dat moment de activiteiten w el zijn doorgezet. De
curator zal de juridische gevolgen hiervan nader onderzoeken.
Het onderzoek ten aanzien van de juridische gevolgen van de ‘liquidatie’ in
combinatie met het voortzetten van de activiteiten is inmiddels afgerond. Uit
het onderzoek is naar voren gekomen dat de gefailleerde vennootschap na
ontbinding niet is opgehouden te bestaan. Uit de rechtspraak kan w orden
opgemaakt dat de feitelijke situatie bepaalt of de rechtspersoon na ontbinding
ophoudt te bestaan. De feitelijke situatie w as dat er op het moment van
ontbinding baten aanw ezig w aren. In dat geval dient er vereffening te volgen
en houdt de rechtspersoon niet dadelijk bij de ontbinding op te bestaan. Dat
de bestuurder van de gefailleerde vennootschap bij de opgaaf van de
ontbinding bij het Handelsregister heeft aangegeven dat er op het moment
van ontbinding geen bekende baten aanw ezig w aren, maakt deze conclusie
niet anders.
Dit betekent dat de rechtspersoon blijft voortbestaan voor zover dit voor de
vereffening van zijn vermogen nodig is. In dit geval is er sprake gew eest van
een ‘geen batig saldo’ (de baten (vermoedelijk) de schulden overtreffen) en
dient er alsnog faillissement te w orden aangevraagd, tenzij alle bekende
schuldeisers desgevraagd instemmen met voorzetting van de vereffening
buiten faillissement. De gefailleerde vennootschap is vervolgens op aangifte
van een van haar w erknemers alsnog failliet verklaard.
De curator komt op grond van bovenstaande tot de conclusie dat de
bestuurder niet de aangew ezen juridische w eg heeft bew andeld door de
gefailleerde vennootschap te ontbinden en aan te geven dat er geen bekende
baten aanw ezig zijn, maar vervolgens w el de activiteiten van de vennootschap
enige tijd voort te zetten. Vanuit het perspectief van de boedel ziet de curator
echter geen aanleiding om aan deze handelsw ijze nadere juridische gevolgen
te verbinden jegens de bestuurder. De gezamenlijke schuldeisers zijn door
deze handelsw ijze niet benadeeld. Voorts is het geen belangrijke oorzaak
gew eest van het faillissement.

2. Personeel

05-05-2021
2

2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

05-02-2021
1

4
Toelichting
Na verkregen toestemming is aan vier personeelsleden het ontslag
aangezegd. Volgens de bestuurder w as daarvan een aantal personeelsleden
inmiddels uit dienst. Het UW V heeft dit aspect opgepakt.
Personeelsleden

05-05-2021
2

4
Toelichting
Het UW V heeft dit onderdeel nog in onderzoek. Dit heeft mede te maken met
de ‘liquidatie’ van de vennootschap, w aardoor bijvoorbeeld ook de vraag
speelt in hoeverre de vennootschap daarna nog een beroep op de NOW kon
doen.
Personeelsleden

04-08-2021
3

4
Toelichting
In de afgelopen periode heeft er overleg tussen UW V en de curator
plaatsgevonden ten aanzien van de NOW . Op basis van dit overleg en (nader)
aangeleverde stukken, heeft het UW V alsnog een deel NOW voldaan (€
2.766,00). De eindafrekening aangaande deze toegekende NOW dient nog w el
plaats te vinden. Dit zal echter pas kunnen na 1 oktober a.s. ten gevolge van
de regelgeving aangaande de NOW .

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

05-02-2021
1

6

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

7-1-2021

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie met w erknemers en UW V.

05-02-2021
1

Correspondentie met w erknemers en bestuurder, alsmede bestudering.

05-05-2021
2

Bestudering regelgeving NOW -regeling alsmede opstellen van de berekening.

04-08-2021
3

De curator heeft een aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW
(1.0) bij het UW V ingediend. Om deze gereed te kunnen maken is een
derdenverklaring nodig. Hiervoor is een uitstel gegeven door het UW V van 14
w eken. De curator zal onderzoeken in hoeverre het opportuun is deze kosten
te maken (en w at deze kosten zijn) en hierover in overleg met de rechtercommissaris treden. Verder dient nog te w orden onderzocht w at de invloed
van de gelieerde vennootschappen is c.q. kan zijn op de definitieve vaststelling
van de NOW en eventueel daaraan gekoppelde ontvangsten.

04-11-2021
4

De curator heeft nader onderzoek verricht naar de definitieve vaststelling van
de NOW 1.0. De curator zal op korte termijn in overleg treden met de RechterCommissaris omtrent het al dan niet maken van de kosten voor een
derdenverklaring.

04-02-2022
5

Uit onderzoek is gebleken dat de daadw erkelijke omzetdaling fors lager ligt
dan de verw achte omzetdaling. Het UW V zal derhalve bij de definitieve
vaststelling NOW 1.0 oordelen dat de gefailleerde vennootschap teveel
voorschot heeft ontvangen en derhalve een deel van het voorschot NOW 1.0
terug moet betalen. Het UW V zal derhalve een (concurrente) vordering op de
gefailleerde vennootschap uit hoofde van onverschuldigde betaalde NOW subsidies krijgen. Gelet op die omstandigheden is het niet in het belang van de
gezamenlijke schuldeisers om (extra) kosten te maken voor het verkrijgen van
een (verplichte) derdenverklaring. Immers, de boedel zal geen baat hebben bij
de definitieve vaststelling NOW 1.0. Steker nog, de gezamenlijke schuldeisers
w orden zelf benadeeld, nu er kosten w orden gemaakt zonder dat dit een
positief resultaat voor de boedel oplevert. Gelet op het voorgaande is – met
toestemming van de Rechter-Commissaris – besloten geen derdenverklaring bij
een externe deskundige aan te vragen en te overleggen aan het UW V.

04-05-2022
6

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met het UW V en het
Ministerie van Sociale Zaken ten aanzien van de definitieve vaststelling
NOW 1.0.

04-11-2022
7

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving
Niet van toepassing.

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Machines en overige bedrijfsmiddelen

€ 14.500,00

totaal

€ 14.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aanw ezige bedrijfsmiddelen bestonden hoofdzakelijk uit (verouderde)
machines en linnengoed. Een deel van deze goederen w as kort voor het
faillissement verkocht aan een gelieerde vennootschap. De curator heeft deze
rechtshandeling vernietigd, w aarin door de koper is berust. De goederen zijn
voorts getaxeerd en verkocht aan de doorstarter (zie onderdeel 6).

05-02-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxatie, onderzoeken kw estie overdracht en verkoop goederen.

05-02-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De (w aarde van de) aanw ezige voorraad w as zeer beperkt. Datzelfde geldt
voor het onderhanden w erk. De opbrengst van de verkoop van de voorraad zit
verw erkt in de opbrengst van de bedrijfsmiddelen (zie 3.3) en de opbrengst
van de verkoop van het onderhanden w erk zit verw erkt in de opbrengst voor
de goodw ill (zie 3.8 en onderdeel 6).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

05-02-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie en verkoop ervan.

05-02-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

goodw ill

€ 5.000,00

Restitutie w aarborgsom huur

€ 5.414,51

totaal

€ 10.414,51

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De doorstarter heeft een bedrag van € 5.000,00 voldaan voor de goodw ill (zie
ook onderdeel 6).

05-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de w aarborgsom voor de huur op de
boedelrekening ontvangen.

05-05-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onderdeel 6.

05-02-2021
1

Correspondentie met betrekking tot de w aarborgsom.

05-05-2021
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenlijst per datum faillissement

€ 28.537,31

€ 18.770,40

totaal

€ 28.537,31

€ 18.770,40

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenlijst per datum faillissement sluit op € 28.537,31. Blijkens de
stukken die de curator van de bank heeft ontvangen, heeft een deel hiervan
inmiddels - na datum faillissement - op de bankrekening van de gefailleerde
vennootschap betaald. Voorts is het van belang om op te merken dat deze
debiteurenlijst nog dient te w orden opgeschoond. Er staan oninbare
vorderingen op van enkele jaren oud, alsmede staan er vorderingen op een
aantal medew erkers op, w aar geen enkele juridische grondslag aan ten grond
ligt. De curator verw acht in de komende w eken dit inzichtelijk te krijgen en de
incasso verder op te kunnen pakken. Het bedrag dat is betaald op de
voormalige bankrekening van de gefailleerde vennootschap is nog niet
doorgestort op de boedelrekening.

05-02-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is een aanvang gemaakt met de
debiteurenincasso. Dit heeft ertoe geleid dat een totaalbedrag ad € 13.543,64
op de boedelrekening is ontvangen (inclusief de debiteuren die kort na datum
faillissement op de geblokkeerde bankrekening hebben betaald).

05-05-2021
2

Een aantal debiteuren heeft naar aanleiding van het verzoek van de curator op
de (geblokkeerde) bankrekening van de gefailleerde vennootschap betaald.
Deze betalingen zijn (nog) niet op de boedelrekening bijgeschreven. In de
komende verslagperiode zal dit w orden afgehandeld, tezamen met een aantal
debiteurenbetalingen die bestemd zijn voor de doorstarter.
Met een drietal debiteuren loopt een betalingsregeling. Ten aanzien van de
overige debiteuren zal in de komende verslagperiode nadere actie w orden
ondernomen.
In de afgelopen verslagperiode heeft er w eer een aantal debiteuren voldaan,
voor een totaalbedrag van € 3.892,98. Met een aantal debiteuren loopt nog
een betalingsregeling. De curator streeft ernaar dit aspect in de komende
verslagperiode te kunnen afw ikkelen.

04-08-2021
3

In de afgelopen verslagperiode heeft er w eer een aantal debiteuren voldaan,
voor een totaalbedrag van € 847,25. Met een tw eetal debiteuren loopt nog
een betalingsregeling. De curator streeft ernaar dit aspect in de komende
verslagperiode te kunnen afw ikkelen.

04-11-2021
4

In de afgelopen verslagperiode is betaling ad in totaal € 150,00 ontvangen. De
betalingsregelingen zijn nog niet afgerond.

04-02-2022
5

In de afgelopen verslagperiode is een bedrag ad in totaal € 284,08 ontvangen.
Er loopt thans nog één betalingsregeling, w elke regeling nog één
termijnbetaling behelst. Na deze laatste betaling zal de debiteurenincasso zijn
afgerond.

04-05-2022
6

De laatste betalingsregeling is afgerond, w aarmee de debiteurenincasso
(ook) is afgerond.

04-11-2022
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren debiteurenportefeuille.

05-02-2021
1

Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de incasso van de debiteuren,
w aaronder correspondentie en overleg met de bestuurder.

05-05-2021
2

Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de incasso van de debiteuren,
w aaronder correspondentie met debiteuren en overleg met de bestuurder.

04-08-2021
3

Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de incasso van de debiteuren,
w aaronder correspondentie met debiteuren.

04-11-2021
4

Correspondentie met debiteuren.

04-02-2022
5

Correspondentie met debiteuren.

04-05-2022
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

05-02-2021
1

Per datum faillissement w as er sprake van een positieve saldo van € 65,11 op
de bankrekening die de gefailleerde vennootschap aanhoudt bij de Rabobank.
De bank is verzocht dit saldo op de boedelrekening over te maken.

Toelichting vordering van bank(en)

05-05-2021
2

Het saldo van de bankrekening is inmiddels op de boedelrekening
overgemaakt. Overigens bleek het saldo hoger te zijn dan aanvankelijk
gedacht. Op de boedelrekening is een bedrag ad € 847,68 overgemaakt.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4 Separatistenpositie

05-02-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

05-02-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Contact bank.

05-02-2021
1

Correspondentie met de bank.

05-05-2021
2

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De Rechter-Commissaris heeft geen toestemming verleend voor het tijdelijk
voortzetten van de activiteiten. Doordat de bestuurder de vennootschap heeft
geliquideerd voorafgaand aan het faillissement w as er onduidelijkheid over de
dekking van de verzekering. Deze onduidelijkheid in combinatie met de geringe
te verw achte opbrengsten w aren reden om de onderneming niet tijdelijk voort
te zetten.

6.2 Financiële verslaglegging

05-02-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg Rechter-Commissaris.

05-02-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De materiële en immateriële activa zijn overgedragen. De materiële activa
bestaat uit een aantal (verouderde) w asmachines, kantoorinventaris,
linnengoed en andere goederen. De immateriële activa is beperkt en ziet in
feite op een boedelbijdrage voor de goodw ill, het klantenbestand en
aanw ezige onderhanden w erk.

05-02-2021
1

6.5 Verantwoording
Naast de doorstarter hadden zich tw ee andere gegadigden bij de curator
gemeld. Een daarvan betrof een (vermoedelijk) oud w erknemer die € 1.200,00
voor de goederen bood. De andere partij betrof een branchegenoot. Deze
heeft uiteindelijk telefonisch, nadat feiten met hem zijn gedeeld, afstand
gedaan van het doen van een bieding. Voorts geldt dat bij een alternatieve
verkoop van de roerende goederen de opbrengst hoogstw aarschijnlijk lager
zijn gew eest (nu de bieding 110% van getaxeerde w aarde betreft) en er geen
vergoeding voor de immateriële activa zal zijn ontvangen door de boedel.

05-02-2021
1

Bijkomend voordeel van deze deal is dat de verplichtingen uit de
huurovereenkomst w erden overgenomen en er dus geen boedelvordering
ontstaat ten aanzien van de huur en, nu er een w aarborgsom is gestort in het
verleden, deze deal zelfs tot extra actief leidt.
Ten slotte zorgde deze deal ervoor dat de discussie ten aanzien van de
overdracht van een deel van roerende goederen direct kon w orden beslecht.

6.6 Opbrengst
€ 19.500,00

05-02-2021
1

Toelichting
Roerende goederen: € 14.500,00
goodw ill: € 5.000,00

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

05-02-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventariseren activa bestanddelen, discussie aangaande overgedragen
goederen, voeren onderhandelingen, overleg Rechter-Commissaris en
opstellen overeenkomst.

05-02-2021
1

Correspondentie met overnemende partij.

05-05-2021
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit aspect dient nog nader te w orden onderzocht door de curator.

05-02-2021
1

Dit onderzoek loopt nog.

05-05-2021
2

Dit onderzoek loopt nog.

04-08-2021
3

Dit onderzoekt loopt nog. De curator heeft in de afgelopen periode financiële
stukken doorgenomen en aan de hand hiervan nadere vragen geformuleerd
voor de bestuurder. De curator verw acht in het volgende faillissementsverslag
hier meer over te kunnen delen.

04-11-2021
4

Dit onderzoek loopt nog. De curator verw acht, naar aanleiding van de door
hem geformuleerde vragen, in de komende verslagperiode nadere antw oorden
te ontvangen van de bestuurder.

04-02-2022
5

Dit onderzoek loopt nog. De curator heeft van de bestuurder nadere
antw oorden en nadere stukken ontvangen naar aanleiding van een aantal
door hem geformuleerde vragen. De curator verw acht dit onderzoek in de
komende maand(en) af te kunnen ronden.

04-05-2022
6

In de afgelopen verslagperiode is gecorrespondeerd met de bestuurder. De
curator heeft de bestuurder uitgenodigd voor een bespreking en verw acht dit
aspect in de komende verslagperiode af te w ikkelen.

04-11-2022
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2019 is
niet (meer) gedeponeerd.

05-02-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-02-2021
1

Dit aspect dient nog nader te w orden onderzocht door de curator.

Toelichting

05-05-2021
2

Dit onderzoek loopt nog.

Toelichting

04-08-2021
3

Dit onderzoek loopt nog.

Toelichting

04-11-2021
4

Zie ook punt 7.1. Dit onderzoek loopt nog.

Toelichting

04-02-2022
5

Dit onderzoek loopt nog. Zie ook punt 7.1.

Toelichting

04-05-2022
6

Dit onderzoek loopt nog. Zie ook punt 7.1.

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog. Zie ook punt 7.1.

7.6 Paulianeus handelen

04-11-2022
7

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-02-2021
1

Toelichting
Dit aspect dient nog nader te w orden onderzocht door de curator. Tijdens de
eerste dagen is w el naar boven gekomen dat een deel van de roerende
goederen kort voor datum faillissement w as overgenomen door een gelieerde
holding. De curator heeft zich ter zake op het standpunt gesteld dat deze
overdracht niet had mogen plaatsvinden. De bestuurder heeft hierin berust,
w aarna dit aspect alsnog is afgehandeld bij de overname van de activa en
activiteiten (zie ook onderdeel 6).

In onderzoek

05-05-2021
2

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.

In onderzoek

04-08-2021
3

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.

In onderzoek

04-11-2021
4

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog (zie ook hiervoor).

In onderzoek

04-02-2022
5

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog.

In onderzoek

04-05-2022
6

Toelichting
Dit onderzoek loopt nog. Zie ook punt 7.1.

In onderzoek
Toelichting
Dit onderzoek loopt nog. Zie ook punt 7.1.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

04-11-2022
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.6. Daarnaast dient dit onderdeel nog nader te w orden onderzocht door
de curator. De liquidatie van de vennootschap en juridische gevolgen hiervan
zullen ook onderdeel zijn van dit onderzoek.

05-02-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

05-05-2021
2

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

04-08-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

04-11-2021
4

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

04-02-2022
5

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. De curator verw acht dit onderzoek ik
de komende maand(en) af te kunnen ronden.

04-05-2022
6

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. De curator verw acht dit onderzoek
ik de komende maanden af te kunnen ronden.

04-11-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Beoordelen administratie en gesprekken bestuurder.

05-02-2021
1

W erkzaamheden in verband met het rechtmatigheidsonderzoek, w aaronder
onderzoek naar de liquidatie en de juridische gevolgen hiervan, alsmede studie
administratieve stukken.

05-05-2021
2

Bestudering.

04-08-2021
3

Doornemen administratieve stukken en contact bestuurder.

04-11-2021
4

Doornemen administratieve stukken en contact bestuurder.

04-02-2022
5

Doornemen administratieve stukken en contact bestuurder.

04-05-2022
6

Doornemen administratieve stukken en contact bestuurder.

04-11-2022
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

05-02-2021
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

€ 0,00

05-05-2021
2

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

€ 13.658,88

04-08-2021
3

Toelichting
Dit betreft de vordering van het UW V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 70.901,00

05-02-2021
1

€ 70.871,00

05-05-2021
2

€ 68.379,00

04-08-2021
3

Toelichting
Als gevolg van verrekening van restituties is de vordering van de
Belastingdienst verlaagd.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

05-02-2021
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

€ 0,00

05-05-2021
2

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

€ 13.963,67

04-08-2021
3

€ 16.425,44

04-11-2021
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

05-02-2021
1

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

€ 0,00

05-05-2021
2

Toelichting
(Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

05-02-2021
1

21

05-05-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.937,01

05-02-2021
1

€ 54.088,08

05-05-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Is in dit stadium van het faillissement nog geen eenduidig antw oord op te
geven.

05-02-2021
1

Hierop is in dit stadium van het faillissement nog geen eenduidig antw oord te
geven.

05-05-2021
2

Hierop is in dit stadium van het faillissement nog geen eenduidig antw oord te
geven.

04-08-2021
3

Hierop is in dit stadium van het faillissement nog geen eenduidig antw oord te
geven.

04-02-2022
5

Hierop is in dit stadium van het faillissement nog geen eenduidig antw oord te
geven.

04-05-2022
6

Hierop is in dit stadium van het faillissement nog geen eenduidig antw oord te
geven.

04-11-2022
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

05-02-2021
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

05-05-2021
2

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

04-08-2021
3

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

04-11-2021
4

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder correspondentie met crediteuren.

04-05-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-02-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasso debiteuren;

05-02-2021
1

afhandeling huurovereenkomst (inclusief incasso borgsom);
rechtmatigheidsonderzoek, inclusief onderzoek naar (juridische gevolgen)
liquidatie;
praktische afhandeling overname;
inventariseren schulden.

Afronding incasso debiteuren (inclusief afrekening bank en doorstarter);
afronding rechtmatigheidsonderzoek;
inventarisatie schulden.

Afronding incasso debiteuren;
afronding rechtmatigheidsonderzoek;
afronden NOW .

Afronding incasso debiteuren;
afronding rechtmatigheidsonderzoek;
afronden NOW .

Afronding incasso debiteuren;
afronding rechtmatigheidsonderzoek;
afronden NOW .

Afronden incasso debiteuren;
afronden rechtmatigheidsonderzoek;
afronden NOW .

Afronden rechtmatigheidsonderzoek;
afronden NOW .

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

05-05-2021
2

04-08-2021
3

04-11-2021
4

04-02-2022
5

04-05-2022
6

04-11-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Is op dit moment nog niet bekend.

05-02-2021
1

De curator verw acht in de tw eede helft van dit jaar tot afw ikkeling te kunnen
komen.

05-05-2021
2

De curator verw acht in de tw eede helft van dit jaar tot afw ikkeling te kunnen
komen.

04-08-2021
3

De curator verw acht in (het eerste deel van) 2022 tot een afw ikkeling te
kunnen komen.

04-11-2021
4

De curator spreekt de goede hoop uit in (het eerste deel van) 2022 tot een
afw ikkeling te kunnen komen. Dit zal hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de
antw oorden van de bestuurder inzake het rechtmatigheidsonderzoek.

04-02-2022
5

De curator spreekt de goede hoop uit in 2022 tot een afw ikkeling te kunnen
komen. Dit zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het
rechtmatigheidsonderzoek en afw ikkeling NOW .

04-05-2022
6

De curator spreekt de goede hoop uit in de komende verslagperiode tot een
afw ikkeling te kunnen komen. Dit zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het
rechtmatigheidsonderzoek en afw ikkeling NOW .

04-11-2022
7

10.3 Indiening volgend verslag
4-5-2023

04-11-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden met betrekking tot verslaglegging.

05-02-2021
1

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot verslaglegging.

05-05-2021
2

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot verslaglegging.

04-08-2021
3

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot verslaglegging.

04-11-2021
4

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot verslaglegging.

04-02-2022
5

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot verslaglegging, NOW perikelen en
contact bestuurder.

04-05-2022
6

Diverse w erkzaamheden met betrekking tot verslaglegging, NOW perikelen
en contact bestuurder.

04-11-2022
7

Bijlagen
Bijlagen

