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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hoogstraten Verw arming B.V.

01-08-2019
1

Gegevens onderneming
Hoogstraten Verw arming B.V., handelsnaam Hoogstraten Groep
Totaalinstallateur
Van W eerden Poelmanw eg 5 b
7602 PC Almelo

01-08-2019
1

Bron: Kamer van Koophandel

Activiteiten onderneming
Installatie van verw armings- en luchtbehandelingsapparatuur;
Groothandel in machines en apparaten voor de w armte-, koel- en
vriestechniek;
Loodgieters- en fittersw erk; installatie van sanitair;
Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling.
De verkoop en installeren van centrale verw armingsinstallaties en de handel in
alle daarmede verband staande artikelen. Loodgietersw erk, sanitair, w ater- en
gasinstallaties, ventilatie, elektra, verlichting, domotica, data,
servicew erkzaamheden, zorginstallaties, geisers, gas- en gevelkachels, zinken koperw erk, duurzame technieken.
Bron: Kamer van Koophandel

01-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 4.311.365,00

€ 5.457,00

€ 1.225.868,00

2017

€ 3.227.638,00

€ 1.628,00

€ 679.920,00

2016

€ 3.156.071,00

€ -26.681,00

€ 1.097.364,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn overgenomen uit de jaarrekening 2017 en de
concept jaarrekening 2018.

01-08-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
33

01-08-2019
1

Boedelsaldo
€ 207.405,51

01-08-2019
1

€ 227.503,50

31-10-2019
2

€ 188.672,98

31-01-2020
3

€ 188.677,72

29-04-2020
4

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt (E) 188.677,72. Op de
(geblokkeerde) bedrijfsrekening van Hoogstraat staat nog een bedrag van
ruim (E) 56.000,-. Dit bedrag bestaat uit betalingen van debiteuren,
boedeldebiteuren en een tegemoetkoming uit de W et tegemoetkomingen
loondomein (W tl). Een deel van het bedrag komt de koper van de activa toe en
een deel de boedel.

€ 181.501,40

26-10-2020
5

Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt (E) 181.501,40. Daarnaast bedraagt
het saldo op de geblokkeerde bedrijfsrekening ruim (E) 56.000,-.
Volledigheidshalve w ordt verw ezen naar de toelichting in het vierde verslag.

€ 181.673,69
Toelichting
Het saldo op de boedelrekening bedraagt (E) 181.673,69. Daarnaast bedraagt
het saldo op de geblokkeerde bedrijfsrekening ruim (E) 56.000,-. Dit bedrag zal
binnenkort w orden bijgeschreven op de boedelrekening. Volledigheidshalve

26-01-2021
6

w ordt verw ezen naar de toelichting in het vierde verslag.

€ 240.028,45

21-04-2021
7

Toelichting
Het bedrag op de geblokkeerde bedrijfsrekening van ruim (E) 56.000,- is
inmiddels bijgeschreven op de boedelrekening en verw erkt in het financieel
verslag.

€ 142.717,80

13-09-2021
8

Toelichting
Diverse boedelvorderingen zijn reeds bij voorrang voldaan.

€ 142.659,36

11-03-2022
9

€ 97.829,28

10-06-2022
10

Toelichting
Diverse faillissementskosten en boedelvorderingen zijn reeds (gedeeltelijk)
voldaan.

Verslagperiode
van
17-7-2019

01-08-2019
1

t/m
30-7-2019
van
31-7-2019

31-10-2019
2

t/m
28-10-2019
van
29-10-2019

31-01-2020
3

t/m
28-1-2020
van
29-1-2020

29-04-2020
4

t/m
27-4-2020
van
28-4-2020
t/m
22-10-2020

26-10-2020
5

van
23-10-2020

26-01-2021
6

t/m
24-1-2021
van
25-1-2021

21-04-2021
7

t/m
19-4-2021
van
20-4-2021

13-09-2021
8

t/m
10-9-2021
van
11-9-2021

11-03-2022
9

t/m
10-3-2022
van
11-3-2022

10-06-2022
10

t/m
9-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

147 uur 18 min

2

91 uur 42 min

3

29 uur 48 min

4

61 uur 30 min

5

100 uur 48 min

6

16 uur 18 min

7

10 uur 6 min

8

75 uur 42 min

9

12 uur 6 min

10

9 uur 0 min

totaal

554 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De bestede uren tijdens de eerste verslagperiode (17.07.2019 t/m
30.07.2019) zien met name op inventarisatiew erkzaamheden en
w erkzaamheden rondom de verkoop aan- en doorstart van de onderneming
door Morrenhof Jansen.

01-08-2019
1

De bestede uren tijdens de tw eede verslagperiode (31.07.2019 t/m
28.10.2019) zien met name op de w erkzaamheden met betrekking tot de
crediteuren (en eigendomsvoorbehoud) en (correspondentie met) debiteuren,
correspondentie met de bank en w erkzaamheden met betrekking tot het
(afronden van) de overname door Morrenhof Jansen.

31-10-2019
2

De bestede uren tijdens de derde verslagperiode (29.10.2019 t/m 28.01.2020)
zien met name op de w erkzaamheden met betrekking tot de correspondentie
met diverse debiteuren en het monitoren van de betalingen van de debiteuren.

31-01-2020
3

De bestede uren tijdens de vierde verslagperiode (29.01.2020 t/m 27.04.2020
) zien met name op de w erkzaamheden met betrekking tot de correspondentie
met diverse debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek.

29-04-2020
4

De bestede uren tijdens de vijfde verslagperiode (28.04.2020 t/m 22.10.2020)
zien eveneens met name op de w erkzaamheden met betrekking tot de
correspondentie / besprekingen met diverse debiteuren en het
rechtmatigheidsonderzoek.

26-10-2020
5

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op de
w erkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso.

26-01-2021
6

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op de
w erkzaamheden met betrekking tot de debiteurenincasso en diverse
correspondentie.

21-04-2021
7

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op de
w erkzaamheden met betrekking tot het afronden van de debiteurenincasso en
het controleren voor diverse (boedel)vorderingen ter voorbereiding op de
afw ikkeling van het faillissement.

13-09-2021
8

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op de
w erkzaamheden met betrekking tot het controleren van diverse
boedelvorderingen in verband met de afw ikkeling van het faillissement.

11-03-2022
9

De bestede uren tijdens deze verslagperiode zien met name op het
controleren van boedelvorderingen in verband met de afw ikkeling van het
faillissement.

10-06-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

Hoogstraten Almelo Vastgoed B.V. is de enig aandeelhouder. De heer R.F.H.
Hoogstraten en Hoogstraten Almelo Vastgoed B.V. zijn de zelfstandig bevoegd
bestuurders.

01-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
De bestuurder heeft tijdens de intake aangegeven dat er geen lopende
procedures zijn.

01-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen ten tijde van het uitspreken van het faillissement:

01-08-2019
1

diverse voertuigen;
rechtsbijstand;
inventaris / goederen;
bedrijfselektronica / reconstructie;
w erkgeversaansprakelijkheid;
ziekteverzuim;
w erk- en landbouw materiaal;
ongevallen;
bedrijfsaansprakelijkheid.
De assurantietussenpersoon heeft bevestigt dat de verzekeringen nog
dekking bieden.
Met uitzondering van de w erkgeversaansprakelijkheidsverzekering en de
ongevallenverzekering zijn de verzekeringen inmiddels beëindigd.
De verzekeringen zijn reeds beëindigd.

31-01-2020
3

1.4 Huur
Het pand aan de Van W eerden Poelmanw eg 5b te Almelo w erd gehuurd van
Hoogstraten Almelo Vastgoed B.V. De huurovereenkomst is reeds opgezegd
door de curator met een beroep op artikel 39 Fw . In het kader van de
doorstart is afgesproken dat Morrenhof Jansen vanaf 1 september een
huurovereenkomst sluit met de verhuurder.

01-08-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat de afgelopen jaren enkele lucratieve
duurovereenkomsten zijn geeindigd nadat deze zijn aanbesteed. Verder bleek
het lastig om personeel te vinden, w aardoor telkens (dure) zzp'ers moesten
w orden ingehuurd. Ook overigens w erd de onderneming geconfronteerd met
stijgende (inkoop)prijzen, terw ijl de opdrachten w aren aangenomen tegen
oude prijzen. Diverse projecten bleken verlieslatend te zijn. De halfjaarcijfers
2019 lieten een fors verlies zien, hetgeen heeft geleid tot het besluit eigen
aangifte te doen van het faillissement.

01-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33

01-08-2019
1

Toelichting
Het personeel heeft in opdracht van de curator doorgew erkt tot de bouw vak
(26 augustus). De activa en de bedrijfsactiviteiten zijn per 26 augustus
overgedragen aan doorstarter Morrenhof Jansen, w elke in ieder geval 25
w erknemers in dienst zal nemen c.q. een arbeidsovereenkomst zal aanbieden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
33

01-08-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-7-2019

33

Met machtiging van de rechter-commissaris is het personeel op
18.07.2019 het ontslag aangezegd.

totaal

33

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, ontslag, het laten doorw erken van personeel, overleg over
vakantie/bouw vak etc.

01-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie, onderzoek kadaster.

01-08-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

31-01-2020
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris (bodemzaken)

€ 43.049,62

Inventaris (niet-bodemzaken)

€ 51.011,43

totaal

€ 94.061,05

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De inventaris, bestaande uit kantoorinventaris, w erkplaatsinventaris,
gereedschap en materieel in bedrijfsw agens is verkocht in het kader van de
doorstart.

01-08-2019
1

Omdat de koper van alle roerende zaken de koopprijs van EUR 215.000 niet
nader heeft gespecificeerd is de koopprijs naar rato van de getaxeerde
liquidatiew aarden uitgesplitst.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

01-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie en verkoop van de bedrijfsmiddelen in het kader van de
doorstart.

01-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden

€ 38.762,49

totaal

€ 38.762,49

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is verkocht in het kader van de doorstart.
Omdat de koper van alle roerende zaken de koopprijs van EUR 215.000 niet
nader heeft gespecificeerd is de koopprijs naar rato van de getaxeerde
liquidatiew aarden uitgesplitst.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

01-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie en verkoop van de voorraden in het kader van de doorstart.

01-08-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rollend materieel

€ 82.176,46

Immateriele activa

€ 35.000,00

Vergoeding ongerechtvaardigde verrijking
totaal

Boedelbijdrage

€ 5.000,00
€ 122.176,46

€ 0,00

Toelichting andere activa
De volledige immateriële activa, zoals handelsnaam, goodw ill, domeinnaam,
mailadressen, telefoonnummers, lopende- en toekomstige projecten, etc. is
verkocht in het kader van de doorstart.
Het rollend materieel, bestaande uit 22 bedrijfsw agens, zes aanhangers en
tw ee personenw agens, is eveneens verkocht in het kader van de doorstart.

01-08-2019
1

Omdat de koper van alle roerende zaken de koopprijs van EUR 215.000 niet
nader heeft gespecificeerd is de koopprijs naar rato van de getaxeerde
liquidatiew aarden uitgesplitst.
Enkele jaren geleden zijn er op kosten van Hoogstraten Verw arming
zonnepanelen gemonteerd op het bedrijfspand van Hoogstraten Almelo
Vastgoed B.V.. Er is discussie ontstaan over de eigendom van de
zonnepanelen. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt voor betaling van (E)
5.000,- uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking. Door middel van deze
regeling hebben partijen eveneens de discussie met betrekking tot de
regresvordering afgerond.

26-10-2020
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie en verkoop van de immateriële activa en het rollend materieel in
het kader van de doorstart.

01-08-2019
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

31-01-2020
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteuren

€ 403.744,81

€ 55.285,64

Boedelbijdr.

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

totaal

€ 403.744,81

€ 55.285,64

Boedelbijdr.
€ 0,00

Toelichting debiteuren
Doorstarter Morrenhof Jansen zal tegen een vergoeding van 25% van het te
incasseren bedrag de incasso van de debiteuren voor de curator uitvoeren. Er
zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van eventuele
garantiew erkzaamheden en de (vaste) kosten daarvan. De curator en
Morrenhof Jansen hebben periodiek overleg over de incasso. Ultimo 2019 zou
de incasso afgerond moeten zijn.

01-08-2019
1

De debiteuren zijn door Morrenhof Jansen reeds aangeschreven. Tot op heden
is de totale opbrengst van de debiteurenincasso EUR 40.149,11. Morrenhof
Jansen ontvangt een vergoeding van 25%. De curator en Morrenhof Jansen
hebben binnenkort overleg om de ontw ikkelingen met betrekking tot de
debiteurenincasso te bespreken.

31-10-2019
2

Het bedrag ad EUR 16.097,43, genoemd onder punt 5.1 van het verslag, w as
ten onrechte geplaatst onder "Debiteuren". Tot op heden is de opbrengst van
de debiteurenincasso EUR 37.160,08.

31-01-2020
3

Opbrengst debiteuren: EUR 37.265,84. De curator is met een aantal
debiteuren in gesprek over de hoogte van de vordering.

29-04-2020
4

De curator is nog met een aantal debiteuren in gesprek over de hoogte van de
vordering.

26-10-2020
5

Per datum faillissement bestond er een debiteurenpositie van EUR 403.744,81.
Daarvan had een bedrag ad EUR 345.314,00 betrekking op een drietal grote
projecten. In verband met forse schadeposten, vertragingsschade en
garanties blijken - een deel van - deze openstaande vorderingen oninbaar,
althans voor verrekening in aanmerking te komen. Op deze projecten is - tot
nu toe - slechts een minimaal deel geïncasseerd. De curator is met één partij
nog in overleg. Het saldo van ca. € 56.000 op de geblokkeerde
bedrijfsrekening bestaat voor een deel uit betalingen van debiteuren die, na
ontvangst op de boedelrekening, als zodanig zullen w orden verw erkt in het
verslag.

26-01-2021
6

Inmiddels heeft de curator met de meeste debiteuren overeenstemming
bereikt, met één debiteur is de curator nog in overleg. Na afronding hiervan,
resteert enkel nog de financiële afrekening met Morrenhof Jansen met
betrekking tot de debiteurenincasso en inzet van het personeel.
De curator is nog altijd met één debiteur in overleg met betrekking tot - de
hoogte van - de vordering. Na afronding hiervan, resteert de financiële
afw ikkeling met Morrenhof Jansen met betrekking tot de debiteurenincasso en
de inzet van het personeel tijdens de boedelperiode.

21-04-2021
7

De curator heeft ook met de laatste debiteur overeenstemming bereikt. De
financiële eindafrekening - met betrekking tot de debiteurenincasso en de inzet
van het personeel tijdens de boedelperiode - met Morrenhof Jansen heeft
reeds plaatsgevonden.

13-09-2021
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, afspraken over de incasso.

01-08-2019
1

Debiteurenincasso

31-01-2020
3

Debiteurenincasso;
Financiële afrekening Morrenhof Jansen.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

21-04-2021
7

13-09-2021
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 42.594,49

01-08-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de ABN AMRO Bank NV bedroeg ten tijde van het faillissement
EUR 42.594,49 na saldering van diverse rekening-couranten en leningen.
Hoogstraten Verw arming B.V. w as mede hoofdelijk aansprakelijk voor schulden
van Hoogstraten Almelo Vastgoed B.V. De curator onderzoekt in dit kader of
sprake is van een regresvordering.
ABN AMRO Bank NV heeft een pandrecht op alle de roerende zaken en
vorderingen. Haar vordering van EUR 42.594,49 kon volledig w orden voldaan
uit de verkoopopbrengst van de inventaris (niet-bodemzaken). Het restant is
vrij boedelactief.
De bank heeft derhalve geen vordering meer in het faillissement.
Een geblokkeerde (G-)rekening had per datum faillissement een creditsaldo
van EUR 64.081,43. De curator w acht de vordering en eventuele afroming van
dit saldo door de Belastingdienst af. Een surplus valt vrij in de boedel.

Toelichting vordering van bank(en)
Na de afroming / verrekening van de Belastingdienst, valt een bedrag ad EUR
16.097,43 vrij in de boedel, in verband met het saldo op de geblokkeerde Grekening. Dit bedrag is door de Belastingdienst reeds overgemaakt naar de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten

31-10-2019
2

5.2 Leasecontracten
Een kopieermachine en een koffiemachine w orden gehuurd. De curator doet de
overeenkomsten niet gestand, heeft de verhuurders geïnformeerd over de
doorstart en in overleg met doorstarter Morrenhof Jansen verw ezen naar
Morrenhof Jansen in verband met eventuele overname van het contract.

01-08-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De zekerheden van de bank bestaan uit:

01-08-2019
1

verpanding van de bedrijfsinventaris;
verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden;
verpanding van alle vorderingen op derden;
hoofdelijke mede aansprakelijkheid van Hoogstraten Almelo Vastgoed
B.V.;
bankhypotheek op de onroerende zaken aan de Van W eerden
Poelmanw eg 5b, Almelo

5.4 Separatistenpositie
De bank heeft als pandhouder een separatistenpositie. De bank is echter
reeds gelost uit de verkoopopbrengst van de roerende zaken, zodat de
resterende opbrengst vrij boedelactief is.

01-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn op dit moment 8 crediteuren die een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud.

01-08-2019
1

De crediteuren die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud w orden
verzocht alle relevante informatie aan te leveren, om aan de hand daarvan na
te gaan op sprake is van een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, w aarna zij
na de bouw vak nader zullen w orden geïnformeerd of er nog goederen
aanw ezig zijn w aarop een eigendomsvoorbehoud rust.
De rechter-commissaris in het faillissement heeft een afkoelingsperiode van 2
maanden afgekondigd, geldend vanaf datum faillissement.
De aanleverde informatie met betrekking tot een beroep op
eigendomsvoorbehoud is reeds gecontroleerd. Daar w aar sprake w as van een
rechtsgeldig beroep op eigendomsvoorbehoud en w aar de goederen nog
aanw ezig (en specificeren / identificeren) w aren, is toestemming gegeven de
goederen op te halen.

31-10-2019
2

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing, voor zover bekend.

01-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing, voor zover bekend.

5.8 Boedelbijdragen

01-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, controle vordering bank en zekerheidsrechten, lossing bank. De
w erkzaamheden met betrekking tot de bank zijn inmiddels afgerond.
Inventarisatie en controle crediteuren met een vermeend
eigendomsvoorbehoud.

01-08-2019
1

De w erkzaamheden met betrekking tot een vermeend eigendomsvoorbehoud
zijn reeds afgerond, evenals de w erkzaamheden met betrekking tot de
vordering van de bank. Een mogelijke regresvordering zal nog onderzocht
moeten w orden.

31-10-2019
2

De curator onderzoekt een mogelijke regresvordering.

29-04-2020
4

Het onderzoek met betrekking tot een mogelijke regresvordering is afgerond.

26-10-2020
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris is het bedrijf voortgezet tot de
bouw vak. De curator heeft met tw ee opdrachtgevers afspraken gemaakt over
het beschikbaar stellen van personeel tegen een uurtarief. Na de doorstart
heeft Morrenhof Jansen het bedrijf voortgezet.

01-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
De financiële administratie is volledig voortgezet gedurende de periode dat het
bedrijf is voortgezet.

01-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie, kosten/baten inzichtelijk maken, afspraken maken met
opdrachtgevers en met Morrenhof Jansen.

01-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een doorstart w eten te realiseren met Morrenhof Jansen. De
bedrijfsactiviteiten en alle activa zijn met ingang van 26 juli 2019 overgedragen
aan Morrenhof Jansen, die zich jegens de curator heeft verplicht ten minste 25
w erknemers in dienst te nemen c.q. een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

01-08-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 2.500,00

01-08-2019
1

Toelichting
Voor het beschikbaar stellen van personeel aan tw ee opdrachtgevers
gedurende de periode dat de curator het bedrijf heeft voortgezet (zie 6.1, 18
juli - 26 juli) zal Morrenhof Jansen EUR 2.500 excl. btw aan de curator voldoen.
Morrenhof Jansen zal de financiële afw ikkeling met de tw ee (boedel)debiteuren
verzorgen.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie, inrichten dataroom, gesprekken met gegadigden,
onderhandelingen, afspraken met de koper, doorstart bew erkstelligen en
afw ikkelen.

01-08-2019
1

De doorstart door Morrenhof Jansen is reeds gerealiseerd.

31-01-2020
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De opgevraagde administratie is aangeleverd bij de curator. De administratie
lijkt op orde, aan de boekhoudplicht lijkt op het eerste gezicht te zijn voldaan.

01-08-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen tot en met 2017 zijn tijdig gedeponeerd. Aan de
deponeringsplicht is voldaan.

01-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gezien de omvang van de onderneming.

01-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu de vennootschap op 31 mei 1990 en dus meer dan 5 jaar geleden is
opgericht, is nader onderzoek niet opportuun.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

01-08-2019
1

Er zijn nog geen aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-08-2019
1

Toelichting
Er zijn nog geen paulianeuze handelingen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal de gebruikelijke onderzoeken verrichten.

01-08-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie.

01-08-2019
1

Gebruikelijke onderzoeken.

31-10-2019
2

De curator zal de gebruikelijke onderzoeken verrichten.

31-01-2020
3

De curator is reeds begonnen met de gebruikelijke
rechtmatigheidsonderzoeken.

29-04-2020
4

De gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond.

26-10-2020
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 124,03

01-08-2019
1

Toelichting
ClaimsAgent.nl, de kosten voor het gebruik van crediteurenlijst.nl

€ 232,93
Toelichting

31-10-2019
2

Kosten voor het gebruik van crediteurenlijst.nl.

€ 192.648,91

31-01-2020
3

Toelichting
Betreft de ingediende vordering van het UW V en de kosten voor gebruik van
crediteurenlijst.nl.

€ 209.860,01

29-04-2020
4

Toelichting
Betreft de ingediende vordering van het UW V en de kosten voor gebruik van
crediteurenlijst.nl.

€ 209.603,65

26-10-2020
5

Toelichting
Betreft de ingediende vordering van het UW V.
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: P.M.

€ 144.903,39

13-09-2021
8

Toelichting
Diverse boedelvorderingen zijn bij voorrang voldaan. De huidige
boedelvorderingen betreffen met name de (voorlopig erkende)
boedelvorderingen van diverse w erknemers en een deel van de
boedelvordering van het UW V.
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: P.M.

€ 153.867,00

11-03-2022
9

Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: P.M.
De huidige boedelvorderingen betreffen met name de boedelvorderingen van
diverse w erknemers en de boedelvordering van het UW V.

€ 113.867,00
Toelichting
Salaris curator: P.M.
Claimsagent: P.M.
Een deel van de boedelvorderingen is reeds voldaan. De huidige
boedelvorderingen betreffen met name boedelvorderingen van diverse
w erknemers en (nog een deel van) de boedelvordering van het UW V.

10-06-2022
10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

01-08-2019
1

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

€ 1.276,00

31-01-2020
3

€ 57.392,07

29-04-2020
4

€ 49.988,00

26-10-2020
5

€ 49.981,00

11-03-2022
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

01-08-2019
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 52.769,48

31-01-2020
3

€ 94.961,06

29-04-2020
4

€ 52.769,48

26-10-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

01-08-2019
1

Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend.

€ 11.422,77

31-10-2019
2

Toelichting
28.10.2019
Eén van de w erknemers heeft een preferente vordering ingediend.

€ 25.727,49

31-01-2020
3

Toelichting
Door een aantal w erknemers is een preferente vordering ingediend.

€ 0,00

13-09-2021
8

Toelichting
De door de w erknemers ingediende vorderingen lijken vooralsnog
boedelvorderingen in plaats van preferente vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
41

01-08-2019
1

75

31-10-2019
2

80

31-01-2020
3

81

26-10-2020
5

83

13-09-2021
8

80

11-03-2022
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 678.755,36

01-08-2019
1

€ 1.054.881,30

31-10-2019
2

€ 1.059.562,45

31-01-2020
3

€ 1.101.754,03

26-10-2020
5

€ 1.097.663,39

13-09-2021
8

€ 1.092.778,93

11-03-2022
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niet bekend.

01-08-2019
1

Verw achte w ijze van afw ikkeling: opheffing bij gebrek aan baten (negatieve
boedel)

26-01-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie, aanschrijven crediteuren, crediteurenadministratie.

01-08-2019
1

Controleren boedelvorderingen.

13-09-2021
8

Controleren boedelvorderingen;
Verloning boedelvorderingen w erknemers;
Afw ikkeling.

Verloning boedelvordering w erknemers;
Afw ikkeling faillissement.

11-03-2022
9

10-06-2022
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

01-08-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasso debiteuren (overleg/afw ikkeling met doorstarter), afw ikkelen Grekening, onderzoek regresvordering, afw ikkelen vermeende
eigendomsvoorbehouden, rechtmatigheidsonderzoek,
crediteurenadministratie, afw ikkeling faillissement.

Incasso debiteuren;
Periodiek overleg in verband met debiteurenincasso;
Onderzoek regresvordering;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie;
Afw ikkeling faillissement.

Incasso debiteuren + afronden;
Onderzoek regresvordering;
Rechtmatigheidsonderzoek;
Crediteurenadministratie;
Afw ikkeling faillissement.

(Afronden) debiteurenincasso;
Crediteurenadministratie;
Afw ikkeling faillissement.

(Afronden) debiteurenincasso;
Financiële afrekening Morrenhof Jansen;
Afw ikkeling faillissement.

(Afronden) debiteurenincasso;
Financiële afrekening Morrenhof Jansen;
Afw ikkeling faillissement.

01-08-2019
1

31-10-2019
2

29-04-2020
4

26-10-2020
5

26-01-2021
6

21-04-2021
7

Beoordelen boedelvorderingen;
Afw ikkelen faillissement.

Controleren boedelvorderingen;
Verloning boedelvorderingen w erknemers;
Afw ikkeling.

Verloning boedelvorderingen w erknemers;
Afw ikkeling faillissement.

13-09-2021
8

11-03-2022
9

10-06-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
6-12 maanden, met name afhankelijk van de voortgang van de
debiteurenincasso en de vraag of er nog procedures tegen debiteuren moeten
w orden gevoerd.

01-08-2019
1

6-12 maanden, met name afhankelijk van de voortgang van de
debiteurenincasso en de vraag of er nog procedures tegen debiteuren moeten
w orden gevoerd.

21-04-2021
7

6 - 12 maanden

13-09-2021
8

6 - 12 maanden

11-03-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Disclaimer
Dit openbaar faillissementsverslag en het daarbij behorende financieel verslag
zijn op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer (de
bestuurder(s) van) de schuldenaar, zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. De
curator kan echter niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan
de verslagen ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Het kan
voorkomen dat bepaalde informatie nog niet openbaar gemaakt kan w orden.
De curator staat daarom ook niet in voor de volledigheid of juistheid van het
verslag en de bijlagen. Aan dit verslag en de bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend en schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de
vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen w ijzigen als gevolg van
nieuw e of gew ijzigde informatie en/of inzichten. Aan de opname op een
crediteurenlijst kunnen geen rechten w orden ontleend.
De lezer dient met het voorgaande rekening te houden en ervoor te w aken te
gemakkelijk gebruik te maken van de geboden informatie voor andere
doeleinden dan w aarvoor het verslag is opgesteld, namelijk het globaal
informeren over de toestand van de boedel als bedoeld in artikel 73a
Faillissementsw et.

01-08-2019
1

Bijlagen
Bijlagen

