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Algemene gegevens
Naam onderneming
I'tension B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I'tension B.V.,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52028593. De
onderneming w as laatstelijk gevestigd en hield kantoor te Enschede aan de
Marssteden 102.
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Activiteiten onderneming
Het leveren van een softw are omgeving voor zorginstellingen voor de
planning en administratie.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.238.582,00

€ -294.414,00

€ 652.213,00

2018

€ 1.462.928,00

€ -112.350,00

€ 866.193,00

2017

€ 1.424.956,00

€ 225.696,00

€ 809.028,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

07-11-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement had het bedrijf 8 personeelsleden.
De zus van w ijlen bestuurder heer Schut (Mw . E. de Bie-Schut) w as ook in
loondienst, tevens gevolmachtigde en leidde de onderneming ten tijde van
het faillissement.

Boedelsaldo
€ 77.939,50
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Toelichting
De afgelopen verslagperiode heeft er een doorstart/verkoop van (een deel
van) de onderneming plaatsgevonden. De opbrengst hiervan is reeds betaald
op de boedelrekening evenals de opbrengst van andere activa. Daarnaast
zijn diverse noodzakelijke kosten gemaakt voor behoud van softw are
(draaiende) om doorstart mogelijk te maken en taxatiekosten NTAB.

Verslagperiode
van
15-7-2020
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t/m
30-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

95 uur 0 min

totaal

95 uur 0 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode zijn de meeste uren besteed aan de doorstart
en verkoop van de onderneming. Een doorstart w as voor alle partijen de
beste oplossing; zow el voor de klanten, alsook voor het personeel. Nu het
ging om het verkoop van data en softw are (applicatie die door
zorginstellingen w ordt gebruikt) w as het noodzaak snel te handelen. Indien
uiteindelijk om w at voor reden dan ook de systemen zouden uitvallen, zou dit
voor alle klanten een rampzalig gevolg zijn gew eest. Tevens is de afgelopen
verslagperiode tijd besteed aan contact met de financier, contact en ontslag
van het personeel, UW V, belastingdienst, koper activa ivm overzetten diverse
lopende overeenkomsten, personeel o.a. ivm vragen pensioenen, klanten
i.v.m. aanbod koper om contracten over te zetten etc. en de inventarisatie.
Tot slot is er veelvuldig contact gew eest met de bank i.v.m. de (volgorde van)
uitw inning zekerheden bij de hoofdelijke schuldenaren. Een groot deel van
de w erkzaamheden heeft plaatsgevonden in aanvang m.b.v. mr. M. Inan. Dit
i.v.m. de aanstaande vakantie van de curator. Nadien is op 14 september
2020 de curator mr. J. Klomp op eigen verzoek ontslagen en is mr. M. Inan in
dit faillissement door de rechtbank aangesteld als curator. De nieuw e curator
heeft diverse actiepunten moeten oppakken, inlezen en ook (nader) moeten
uitzoeken (zie hiervoor). Er is ook met de medew erker van het notariskantoor
dat belast is met de vereffening van de nalatenschap van w ijlen bestuurder
dhr. Schut, uitvoerig contact gew eest.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer Jan W illem Schut w as enig aandeelhouder en bestuurder van (de
holding) IJssel Beheer B.V. en I’tension B.V. Hij is in februari 2020 overleden.
Nadien heeft zijn zus Esther de Bie (in loondienst) en toen al w erkzaam bij
I'Tension de directie gevoerd.
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1.2 Lopende procedures
niet bekend met de aanw ezigheid van gerechtelijke procedures
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1.3 Verzekeringen
De gebruikelijke bedrijfsverzekering zijn na de doorstart opgezegd. Er heeft
nog een restitutie van vooruitbetaalde premies ten gunste van de boedel
plaatsgevonden.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De kantoorruimte w erd gehuurd. De huurovereenkomst is opgezegd en na /
met de doorstart is de huur m.i.v. 1-8-2020 voor rekening van de
koper/doorstartende partij. Boedel(huur)schuld is daarmee bespaard evenals
kosten voor leeg maken en ontruimen van het gehuurde. Daarbij is koper
inmiddels vertrokken en heeft de curator nog aanw ezig administratie
gecontroleerd op AVG, archief/vernietiging of bew aren. Na overleg met
nabestaanden van bestuurder is aan koper meegedeeld dat de mee te
nemen oude administratie dient te w orden vernietigd en vastgelegd is dat
AVG w etgeving in acht genomen dient te w orden als het gaat om data van
personeel (klanten zijn alle zakelijk).

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde w as w erkzaam in de zorg en ontw ikkelde softw areproducten,
w aaronder CareAssist
voor zorg gerelateerde instellingen. CareAssist is een softw areproduct dat
primaire processen van
zorginstellingen automatiseert en verbindt. I'Tension w as daarbij sterk
afhankelijk van een aantal
grote opdrachtgevers.
Na het overlijden van de heer Jan W illem Schut op 2 februari 2020 is de
omzet sterk afgenomen. Het w egvallen van de consultancyomzet van de heer
Schut w as daar de oorzaak van. Deze w as al fors teruggelopen vanw ege
ziekte van de heer Schut voorafgaande aan zijn overlijden.
Nadien is tevergeefs getracht een overnamekandidaat te vinden en is
tevergeefs op zoek gegaan naar investeerders om de positie van de heer
Schut in te vullen.
Voorafgaande aan het overlijden van de heer Schut heeft verzoekster nog
een
reorganisatie ondergaan, w aarbij 7 medew erkers zijn afgevloeid, teneinde
de continuiteit van
verzoekster te w aarborgen. Maar doordat enkele grote opdrachtgevers zijn
overgestapt naar een
andere softw areoplossing dan w el voornemens w aren over te stappen naar
een andere leverancier heeft de reorganisatie onvoldoende effect gehad om
de financiële situatie van I'Tension te verbeteren.
De financieel slechte toestand heeft zich verder doorgezet met verder
oplopen van de schuldpositie van I'Tension. De substantiële vordering op
IJssel Beheer B.V. (in rekening courant) van ruim € 472.000,00 bleek niet
meer inbaar gezien de schuldenlast in de nalatenschap van de heer Schut,
w aardoor niet op korte termijn enige betaling vanuit de nalatenschap w as te
verw achten.
Intussen w aren steeds meer opdrachtgevers overgestapt op een ander
softw areproduct. De orderportefeuille liep daardoor sterk terug en I'Tension
w as niet meer in staat aan de schuldenlast alsmede de financiële
verplichtingen te voldoen.
Zodoende is op eigen verzoek het faillissement aangevraagd en
uitgesproken op 15 juli 2020 met aanstelling van mr. J. Klomp als curator.
Omdat het faillissement vlak voor de vakantie van de curator is uitgesproken
is met toestemming van de rechter-commissaris mr. M. Inan (collega van de
curator) ingeschakeld om mede i.v.m. de te realiseren doorstart te assisteren
cq w aar te nemen. Na de vakanties is de curator op eigen verzoek door de
rechtbank op 14 september 2020 ontslagen en is gelijktijdig mr. M. Inan als
curator aangesteld.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8
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Toelichting
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er 8 w erknemers in
dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11
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Toelichting
Voorafgaand aan het faillissement w as er al een reorganisatie doorgevoerd,
w aardoor enkele personeelsleden voor het faillissement al w aren ontslagen
of w aarvan het contract niet is verlengd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-7-2020

8

totaal

8

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Direct na de uitspraak van het faillissement heeft de curator het bedrijf
bezocht en de aanw ezige personeelsleden toegesproken. Zij w aren op de
hoogte van de situatie van de onderneming en van de aanvraag van het
faillissement. Diezelfde dag is op verzoek van de curator machtiging verleend
door de rechter-commissaris om de w erknemers te mogen ontslaan. Op 16
juli 2020 is het ontslag aangezegd, w aarna contact is opgenomen met het
UW V. Vanw ege de corona crisis w as een intakegesprek met het UW V op
locatie niet mogelijk. Nadien is met een aantal w erknemers nog telefonisch of
per mail contact gew eest omtrent een aantal vragen. Ook heeft de curator
een w eek na het faillissement nog een gesprek gehad met het personeel.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t. het bedrijfspand w erd gehuurd
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
inventaris

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 9.000,00

immateriële activa

€ 70.000,00

totaal

€ 79.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De w aarde van de onderneming bestond vooral uit de immateriële activa. Het
bedrijf beschikte over patenten, softw are, een uitgebreid klantenbestand en
personeel met specifieke kennis van de softw are. Tevens w as de inventaris
eigendom van failliet. De immateriële activa, althans de softw are en het
klantenbestand en de inventaris zijn verkocht. De kopende partij heeft
tevens enkele personeelsleden in dienst genomen.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met relevante vordering van de fiscus, geldt t.a.v. de inventaris
het bodemvoorrecht van de fiscus. Getracht is contact te krijgen met de
fiscus. De inventaris w as verpand. Met de pandhouder is een boedelbijdrage
overeengekomen ter hoogte van 10% van de verkoopprijs met inachtneming
van het bodemvoorrecht van de fiscus zodat de opbrengst hiervan door de
boedel loopt.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
in de eerste w eken na het faillissement is er vooral (veel) tijd besteed aan
het realiseren van een doorstart. De curator heeft toestemming gekregen
van de rechter-commissaris om de onderneming te mogen voortzetten om
een mogelijke doorstart te realiseren. Indien dit niet het geval zou zijn
gew eest, zouden op de dag van het faillissement alle systemen w orden
stopgezet en het personeel naar huis w orden gestuurd, hetgeen voor
klanten van de onderneming ernstige gevolgen zou hebben.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

facturen over periode 15-7 / 31-7

€ 1.677,26

totaal

€ 1.677,26

Boedelbijdrage

€ 0,00
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Tijdens de periode dat er voor de boedel nog is doorgew erkt heeft er nog
een aantal consulten plaatsgevonden voor klanten, en zijn enkele technische
problemen behandeld voor klanten, hetgeen heeft geresulteerd in een
opbrengst van € 1.677,26. Deze opbrengst dient nog van de rekening van
failliet naar de boedelrekening te w orden overgemaakt.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor onder 3.6.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

restitutie premie verzekeringen
banktegoed ING
totaal

Boedelbijdrage

€ 1.523,26
€ 483,75
€ 2.007,01

€ 0,00

Toelichting andere activa
Door opzegging van de verzekeringen na de datum doorstart heeft de boedel
(reeds vooruit betaalde) premie gerestitueerd gekregen. Ook het geringe
banktegoed bij de ING is bijgeschreven.
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De debiteurenportefeuille is verpand aan de Rabobank. De Rabobank heeft
de curator te kennen gegeven in eerste instantie zelf deze te w illen
incasseren. Hierover meer onder hfd. 4.
Ten tijde van het faillissement beschikte de onderneming over een
aanzienlijke creditsaldo op de lopende rekening bij de Rabobank. De bank
beroept zich op de algemene bank voorw aarden. Hierover en over de
uitw inning van de zekerheden (de volgorde daarin alsmede ook de uitw inning
van de zekerheden jegens de andere hoofdelijk aansprakelijke partij (de
holding van w ijlen dga de heer Schut) is de curator nog in overleg met de
bank.
Zie verder hst. 5.

3.9 Werkzaamheden andere activa
zie hierover 3.8.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille is verpand aan de Rabobank. De Rabobank heeft
de curator te kennen gegeven in eerste instantie zelf deze te w illen
incasseren.
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Hierover, over verrekening met het creditsaldo van de rekening van I'tension
en over de andere zekerheden van de bank alsmede over de (volgorde van
uitw inning van) zekerheden van de bank jegens de andere hoofdelijk
aansprakelijke schuldenaar, heeft de curator (na 14-9-2020) veelvuldig
contact gehad met de Rabobank om te bezien of met de bank een passende
regeling kon w orden getroffen. De curator stelt dat de bank tevens tot
verrekening van haar vordering met het creditsaldo van de andere
hoofdelijke schuldenaar, te w eten beheersmaatschappij Aan de Ijssel BV,
moet overgaan en dat zij andere zekerheden eerst behoort uit te w innen
mede ivm haar zorgplicht jegens I'Tension. Hierover en over de vraag of de
curator de debiteuren voor de bank zal incasseren, is nog geen
overeenstemming met de bank.
De stand van de debiteuren bedroeg daags voor faillissement € 35.300,20.
Het is bekend dat na faillissementsdatum betalingen zijn ontvangen van
debiteuren op de (bij hen reeds bekende) rekening van failliet bij de
Rabobank. W ordt vervolgd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hieronder 4.1.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 112.514,00
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering van € 112.514,00, w aarvoor door failliet
een aantal zekerheden zijn afgegeven, w aaronder een pandrecht op de
inventaris en de debiteurenportefeuille. Tevens is er nog een staatsgarantie
afgegeven door RVO. Er is na 14-09-2020 met de Rabobank meermaals
contact gew eest over de verpande debiteuren, de vordering en het beroep
op verrekening van de bank met het creditsaldo, alsook over de afgegeven
staatsgarantie en de verpandingen en uitw inning van zekerheden jegens de
andere hoofdelijke schuldenaar (beheersmaatschappij) Aan den Ijssel Bv
mede i.v.m. de zorgplicht van de bank.
Hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld zijn failliet en de
beheersmaatschappij (Aan de Ijssel Beheer BV) van w ijlen de heer Schut.
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Er is geen geen rangorde in debiteuren cq inzake uitw inning zekerheden
afgesproken.
Op die beheersmaatschappij heeft de boedel zeer w aarschijnlijk een niet
verhaalbare vordering van ruim € 472.000. Dit is uiteraard onderw erp van
onderzoek, maar voor nu relevant i.v.m. het beroep van de bank op haar
"zorgplicht".
Het bevroren creditsaldo van de rekening van Ijssel Beheer bedraagt ruim €
14.000,-.
Het saldo van de rekening van failliet bij de Rabobank bedroeg op 23 juli jl. €
107.615,68 en op 30 september jl. € 119.874,46.
Toename saldo is o.a. het gevolg van creditmutaties van na datum
faillissement die deels het gevolg is van betalingen van prefaillissementsdebiteuren en (na overleg tussen curator en de bank) van
betalingen van klanten aan w ie na faillissement in opdracht van de curator
het onderhanden w erk is gefactureerd.
Als de bank zich beroept op verrekening met het creditsaldo van de rekening
van failliet dan moet dat ook gebeuren jegens de hoofdelijk aansprakelijk
Aan de Ijssel Beheer BV in ieder geval voor genoemd creditsaldo op haar
rekening ad ruim € 14.000,De bank stelt dat het pandrecht op vorderingen w ordt vrij gegeven nadat de
vordering van de bank op voren beschreven w ijze aan haar is voldaan. De
vordering van failliet op derden bedroegen op datum faillissement ca €
32.000,- w aarvan een deel ongetw ijfeld inmiddels op de rekening van failliet
heeft betaald. Aan de bank is voorgehouden dat de boedel de debiteuren
tegen gebruikelijke boedelbijdrage w il incasseren onder gelijktijdige afspraak
inzake genoemde verrekening van creditsaldi op de rekening van failliet en
van de beheersmaatschappij.

Er is een voorstel aan de bank gedaan maar daarop moet nog een reactie
w orden ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Failliet beschikte over een aantal leasecontracten voor een aantal lease
auto's. Zow el bij Leaseplan als Huiskes Kokkeler w erden bedrijfsauto's
geleased o.b.v. operational lease. De contracten zijn opgezegd en de auto's
zijn geretourneerd.
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Eveneens w as er een leasecontract voor een kopieermachine. Dit contract is
eveneens opgezeg en het apparaat is opgehaald (althans koper activa staat
daarvoor in).

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie boven: Verpanding van de voorraden, inventaris en vorderingen op
derden. alsook een door de (voormalig) bestuurder afgegeven borgstelling,
een afgegeven staatsgarantie.

07-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor bij bank en beschrijving zekerheden.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t. Het bedrijf beschikte enkel over softw are en een klantenbestand. Er
heeft zich niemand beroepen op een eigendomsvoorbehoud (behoudens
genoemde goederen inzake operational lease).
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5.6 Retentierechten
niet gebleken
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nog onbekend. De komende verslagperiode zal verder overleg w orden
gevoerd met de bank.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie hierboven. De komende verslagperiode zal (verder) overleg w orden
gevoerd met de bank.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Direct, op 15 juli 2020, is na een gesprek met de bestuurder duidelijk
gew orden dat er voor een doorstart/ verkoop van de onderneming door
verschillende partijen interesse is getoond. Gezien de immateriële activa en
het feit dat de softw are en het klantenbestand, in combinatie met de kennis
van het personeel de w aarde van de onderneming vertegenw oordigden, is
door de curator toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris met het
oog op een eventuele doorstart de onderneming te mogen voortzetten.
Uiteindelijk heeft begin augustus (met terugw erkende kracht vanaf 1
augustus 2020) een doorstart/verkoop van (delen van) de onderneming
plaatsgevonden.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Opbrengsten:
- verkoopopbrengst immateriële activa: € 70.000,00
(verkoopopbrengst inventaris € 9.000,00)
- € 1.677,26 nog te ontvangen gefactureerde consultancy uren etc vanaf
datum faillissement en overige opbrengsten periode 15-07-2020 tot 01-082020 (nog te ontvangen van rekening van failliet - Rabobank)
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Kosten
- kosten taxatie: € 1.761,76
- leveranciers softw are/platforms, datacenter etc achterstanden ivm
dreigende stopzetting systemen:
€ 1.131,70
- kosten na d.d. faillissement; € 753,83.
- PM
Hier kunnen nog nadere kosten bijkomen nu met de doorstartende partij is
overeengekomen dat lopende contracten (verplichtingen (v.a.
faillissementsdatum) tot 1-8-2020 voor rekening van de boedel zijn en van
daarna voor de koper.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De curator heeft om een doorstart te realiseren de onderneming van 15 juli
2020 t/m 31 juli 2020 voortgezet. Zie verder hieronder bij 6.4.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Zoals meerdere keren in dit verslag is aangegeven is de curator (dan w el
tijdens de vakantie de w aarnemer) in de eerste w eken erg druk gew eest met
het realiseren van een doorstart. Uiteindelijk hadden zich een aantal partijen
gemeld die interesse hadden in een eventuele overname van de
onderneming. Het bod van de uiteindelijke koper w as het meest in het
belang van de boedel en dat bod is geaccepteerd.
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Tijdens de onderhandelingen w as er een aantal essentiële systemen die
dreigden uit te vallen w aardoor I'tension niet meer de service zou kunnen
aanbieden aan haar klanten. Tevens zou het hele systeem uit kunnen vallen,
w aardoor klanten geen toegang meer zouden hebben tot hun
planningsadministratie en klantadministratie. Hierdoor is tijdens het
faillissement door één van de grootste klanten bevestigd dat een aantal
essentiële facturen zouden w orden betaald, nu op dat moment de boedel
nog niet over actief beschikte.
Uiteindelijk heeft de doorstart plaatsgevonden op 1 augustus 2020 en heeft
de onderneming over de periode van 15 juli tot en met 31 juli 2020 onder
toezicht van de curator doorgew erkt om deze doorstart te realiseren.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat de klanten met de doorstarter een
nieuw e overeenkomst konden sluiten, zodat er toegang bleef tot hun
systemen en de softw are niet ineens zou "uitvallen". Tevens heeft dit geleid
tot afspraken met de verhuurder, w aardoor de boedelvordering ten aanzien
van de huur zeer beperkt zou zijn en heeft dit ertoe geleid dat een aantal
personeelsleden in dienst zijn getreden bij de doorstarter, hetgeen ook heeft
geleid tot een lagere boedelvordering van het UW V.
De komende verslagperiode zal met de doorstarter nog een afrekening
moeten plaatsvinden over eventuele opbrengsten/ kosten over de
boedelperiode en over de periode vanaf 1 augustus 2020.

6.5 Verantwoording
Zie boven verstrekte toelichting
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6.6 Opbrengst
€ 79.000,00
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Toelichting
Zie reeds al eerder genoemd in dit verslag + en - PM

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie hiervoor al reeds onderbouw d in dit verslag.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor bij 6.4.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
aandelen zijn destijds bij oprichting volgestort
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Voorafgaand aan het faillissement is er recentelijk een bestuursw issel
gew eest. De voormalig bestuurder (en enig aandeelhouder) is enkele
maanden voor het faillissement overleden. Na zijn overlijden is een andere
bestuurder ingeschreven in het handelsregister. Deze bestuurder heeft in de
maanden voorafgaand aan het faillissement geprobeerd om de onderneming
te verkopen en heeft een reorganisatie doorgevoerd.
De komende verslagperiode zal uiteraard de situatie voorafgaand aan het
faillissement nog nader w orden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

07-11-2020
1

Toelichting
Zie hiervoor ook bij 7.5. Het is de curator bekend dat de voormalig (inmiddels
overleden) bestuurder via zijn beheersmaatschappij Aan de Ijssel bv een
forse schuld van ca € 470.000 heeft aan (in rekening-courant verhouding
met) failliet en dat er in de jaren voorafgaand aan het faillissement
aanzienlijke bedragen zijn overgemaakt naar de bankrekening van de
beheersmaatschappij (Aan den Ijssel b.v.). Dit dient de komende
verslagperiode nader te w orden onderzocht. Aan toegevoegd dient te
w orden dat eventueel verhaal op deze beheersmaatschappij of op de
nalatenschap van de overleden bestuurder, zeer klein is. Niet uitgesloten is
echter dat verhaal op derden eventueel aan de orde is.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor bij 7.6.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor bij 7.6.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast salaris curator, is er van het UW V nog een boedelvordering te
verw achten. Deze is nog niet ingediend. Ook de verhuurder heeft over de
periode 15-7 tot 1-8-2020 een boedelvordering w egens huur ingediend ad €
1.313,73
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 171.293,00
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Toelichting
Dit zijn bekende aanslagen doch een deel betreft ambtshalve aanslagen.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft de vordering nog niet ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
13
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Toelichting
Op dit moment hebben zich nog 13 crediteuren bij de curator gemeld samen
ad € 132.143,17.
Het is bekend dat er nog een grote vordering is van een andere crediteur die
zich nog niet heeft gemeld ad ruim € 128.000,-

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 132.143,17
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Toelichting
Hierbij w ordt w el opgemerkt dat de vordering van de Rabobank vooralsnog
niet is meegenomen.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan daar nog geen vooruitzicht in w orden gegeven.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De komende verslagperiode zal naar verw achting de vordering van UW V
w orden ingediend. Of in de komende verslagperiode een beter beeld is van
de verw achte w ijze van afw ikkeling, valt te bezien.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.
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9.2 Aard procedures
n.v.t.
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9.3 Stand procedures
n.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

07-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal verder overleg met de bank moeten w orden
gevoerd inzake afw ikkeling zekerheden (en verrekening saldo rekening failliet
(en beheersmaatschappij). Alsdan kunnen ook de debiteuren w orden
aangeschreven (voor zover nog nodig) i.v.m. het pandrecht van de bank,
danw el de bank gaat zelf dat pandrecht uitw innen.
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Onderzoek dient plaats te vinden naar zaken als rechtmatigheid en de
rekening-courant verhouding met Aan de Ijssel Beheer b.v. Op deze
vennootschap is door een enorme "plundering" in de loop der jaren in
rekening-courant een vordering (of schuld) van bijna 5 ton. Deze gelden zijn
vervolgens door de w ijlen bestuurder (via zijn holding) opgenomen en/of
direct uitgegeven.
Contact met de vereffenaar (notaris) o.a. hierover heeft plaatsgehad. De
vraag is of derden zijn verrijkt met deze enorme uitgaven. Er zijn door de
voormalig bestuurder voertuigen, caravans e.d. gekocht en deze heeft een
nogal luxe levensstijl op nagehouden in de laatste jaren.
W at rechtmatigheid betreft is duidelijk dat de nalatenschap van de w ijlen
bestuurder geen verhaal biedt, echter mogelijk zijn derden verrijkt en/of als
feitelijk bestuurder te bestempelen. In ieder geval dient dit te w orden
onderzocht.
Met de doorstarter Magenta (TSS) zal een afrekening plaatsvinden over de
kosten en opbrengsten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-2-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
zie hierboven
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Bijlagen
Bijlagen

