Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

R-C
Curator

2
10-09-2021
F.08/21/47
NL:TZ:0000184272:F001
23-03-2021

mr. M.M. Verhoeven
mr G. Hendriks

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Dijk Support B.V. (hierna: VDS)

10-05-2021
1

Gegevens onderneming
Dieselstraat 12C
8263 AE Kampen
w w w .dijksupport.com

10-05-2021
1

Activiteiten onderneming
W erkzaamheden op het gebied van verkeersregeling en het bieden van eerste
hulp op (bedrijfs)feesten en evenementen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

10-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
VDS is gestart in 2020. Er zijn nog geen jaarcijfers. Op dit moment w ordt de
administratie over het eerste kw artaal afgerond, w aarna btw -aangifte kan
w orden gedaan. Het is de bedoeling vervolgens de administratie over 2020 af
te ronden. Daarbij moet ook w orden vastgesteld hoe de overgang tussen
eenmanszaak en BV is geadministreerd.

10-05-2021
1

De btw -aangifte over het eerste kw artaal is ingediend. Het afronden van de
administratie over 2020 is gestagneerd. De curator krijgt momenteel moeilijk
contact met bestuurder en laatstgenoemde heeft ook nagelaten om
toegezegde betalingen te verrichten aan de boekhouder. Dit dient op korte
termijn te w orden opgepakt.

10-09-2021
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
10

10-05-2021
1

Toelichting
VDS is ongeveer 10 maanden actief gew eest en kende een w isselend
personeelsbestand. Dit is dus een ruw e schatting.

Boedelsaldo
€ 22.919,89

10-05-2021
1

€ 29.035,88

10-09-2021
2

Verslagperiode
van
23-3-2021

10-05-2021
1

t/m
9-5-2021
van
10-5-2021

10-09-2021
2

t/m
10-9-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

51 uur 24 min

2

17 uur 54 min

totaal

69 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer B.C.F. van Dijk is bestuurder en enig aandeelhouder van VDS.

10-05-2021
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1.2 Lopende procedures
Voor zover nu bekend w aren er geen lopende procedures ten tijde van de
faillietverklaring. W el zijn er kort voor faillissement drie uitspraken gedaan in
zaken die door w erknemers zijn aangespannen. Dit betreffen tw ee
toegew ezen loonvorderingen d.d. 18 maart 2021 (kort geding) en 23 maart
2021 (kantonrechter bij verstek op faillissementsdatum) en een vernietiging
van een ontslag op staande voet op 5 maart 2021.

10-05-2021
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1.3 Verzekeringen
Er zijn/w aren diverse objecten verzekerd:
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- Inventaris/goederen (Geroyeerd 23-03-2021)
- Bestelauto 77-BX-XP (Geroyeerd 01-03-2021)
- Personenauto 23-GT-XT (Geroyeerd 01-03-2021)
- Personenauto 05-ZVT-1 (Geroyeerd 01-03-2021)
- Aanhanger W H-JB-64 (Geroyeerd 01-03-2021)
- Personenauto 96-LK-FR (Geroyeerd 01-03-2021)
- Bestelauto 4-VND-36 (Geroyeerd 01-03-2021)
- Bestelauto VHH-27-D (Geroyeerd 01-03-2021)
- Aansprakelijkheid (Geroyeerd 01-03-2021)
- Quad, de polis loopt via De Vereende en is nog niet geroyeerd.
De laatste nog lopende verzekering kan eveneens w orden geroyeerd.
Op 10 mei 2021 is verzocht om royement van de laatste verzekering. Er bleek
sprake van een premie-achterstand, dus er is geen restitutie ontvangen.

10-09-2021
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1.4 Huur
VDS huurde de bedrijfsruimte aan de Dieselstraat 12C. De huurovereenkomst
is per 1 april 2021 met w ederzijds goedvinden geëindigd en het gehuurde is
conform de gemaakte afspraken opgeleverd door de bestuurder.

10-05-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van VDS vertelde het volgende over de oorzaak van het
faillissement:
De bestuurder had sinds 2018 een redelijk goed lopende eenmanszaak,
w aarin hij veel w erk had. Hij w ilde graag een volgende stap zetten en
uitbreiden qua personeelsbestand. De bestuurder kreeg toen het advies een
BV te starten uit aansprakelijkheidsoogpunt.

10-05-2021
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VDS is opgericht per 14 mei 2020, dus in Coronatijd. Echter, destijds leek de
situatie te verbeteren en in de zomer kon toch het een en ander aan
evenementen plaatsvinden. In die periode heeft VDS haar personeelsbestand
uitgebreid en zijn er investeringen gedaan middels een lening via Sw ishfund.
Vervolgens kw am Corona in alle hevigheid terug en viel het w erk volledig w eg.
Hoew el het niet ongebruikelijk is dat in de w intermaanden minder omzet
behaald kan w orden, w as nu sprake van een bijna volledige stop van
inkomsten. Daarbij speelde ook mee dat een grotere klus met
w egw erkzaamheden, w aarvoor ook bebording en aanverw ante materialen
w aren aangekocht, niet doorging omdat de vergunning w erd ingetrokken
w egens Corona.
Gelet op het voorgaande zat bijna al het personeel thuis, terw ijl de kosten
doorliepen. Vervolgens ontstonden ook nog moeilijkheden bij het verkrijgen
van NOW -betaling. Dit had te maken met het feit dat de BV nog maar recent
w as gestart. Uiteindelijk is dit rechtgetrokken omdat ook is gekeken naar de
voorafgaande periode van de eenmanszaak.
De eerste NOW -betaling w erd uiteindelijk in november ontvangen, maar op dat
moment liep VDS al achter de feiten aan en ging de NOW -betaling direct op
aan achterstallig loon. Vervolgens ontstond een nieuw e loonachterstand over
de periode met ingang van december 2020, in feite tot aan de
faillissementsdatum van 23 maart jl. Een tw eede NOW -betaling w erd
aangevraagd in februari, maar is uiteindelijk pas op 1 april uitbetaald, toen het
faillissement al w as uitgesproken.
De curator heeft nog gevraagd w aarom de volgende NOW -betaling niet is
afgew acht. Daarop liet de bestuurder w eten dat er te w einig vooruitzichten
w aren om verder te gaan. Ontvangst van de NOW -betaling had dan alleen
maar geleid tot het deels inlopen van de loonachterstand, w aarna direct
w ederom problemen zouden ontstaan.
Het pleit voor hem dat niet de betaling is geëind, althans als een van de
w erknemers (samen met zijn partner), had hij ook zijn eigen loon kunnen
uitbetalen maar daar heeft hij niet voor gekozen. De bestuurder vertelde ook
het UW V te hebben gew aarschuw d dat het faillissement w as aangevraagd,
maar kreeg te horen dat niets meer kon w orden gedaan aan de uitbetaling.
Dat is natuurlijk w el curieus en getuigt niet van een kritische, zuinige houding
bij het UW V. De NOW -betaling vond überhaupt meer dan een w eek na de
faillietverklaring plaats. Op dat moment w as het faillissement al gemeld en w as
er al contact met het UW V in het kader van de loonovername.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de vraag of de uitleg van het
ontstaan van de problemen, correct is. Op het eerste gezicht strookt de uitleg
w el met de feiten, hoew el gesteld zou kunnen w orden dat w ellicht met iets te
veel optimisme is gestart met de b.v. en met het aannemen van personeel en
het aangaan van leningen, investeringen en (lease)verplichtingen.
Desalniettemin heeft het w egvallen van w erk door Corona ontegenzeggelijk
zijn w eerslag gehad.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

10-05-2021
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Toelichting
Het genoemde aantal is inclusief de bestuurder en dienst partner. Ook is de
w erknemer meegeteld w iens ontslag op staande voet w as vernietigd.
Overigens zou het grootste deel van de personeelsleden per 15 maart 2021
ontslag hebben genomen en in dienst zijn getreden bij een andere w erkgever.
Dat geldt ook voor de bestuurder. Aangezien deze opzeggingsbrieven nog niet
boven w ater zijn gekomen, zijn alle w erknemers hier meegeteld. Ook is aan
alle personeelsleden (zekerheidshalve) een ontslagbrief gezonden. Het UW V
onderzoekt de juridische gevolgen van de overstap van het
personeelsbestand in het kader van opvolgend w erkgeverschap.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15

10-05-2021
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Toelichting
Er zijn 5 personeelsleden bekend die eerder in dienst zijn gew eest, maar al
w aren vertrokken.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-4-2021

1

vernietiging oosv w erd later bekend aan curator

30-3-2021

9

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Na een machtiging te hebben verkregen van de rechter-commissaris, zijn de
arbeidsovereenkomsten met de w erknemers opgezegd. Het faillissement is
gemeld bij het UW V, zodat het personeel zo snel mogelijk overname van de
loonbetalingsverplichting en W W kon aanvragen (voor zover nodig).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

10-05-2021
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Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-05-2021
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
computer, extra scherm en slimme deurbel

Verkoopopbrengst
€ 992,30

verkeersborden, zandzakken, etc.

€ 4.452,80

totaal

€ 5.445,10

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De beschreven bedrijfsmiddelen zijn inmiddels verkocht. Verder is nog sprake
van diverse zaken die w erden aangetroffen in het bedrijfspand:
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- kamersteiger
- rolsteiger
- enkele bureau's
- enkele tafels en kasten
- enkele stellingen
- beeldscherm
- kachels in pand
In het pand stonden ook enige zaken die privé-eigendom w aren en w aarvan
dat inmiddels ook is aangetoond. Dat geldt nog niet voor al deze zaken, zoals:
- zonnepanelen (voor camper)
- stofzuiger
- scooter
Verder zijn er in de administratie transacties aangetroffen die duiden op
aankopen van zaken die niet aanw ezig w aren in het pand. Dit betreft onder
andere de verkochte zaken (computer/deurbel en
zandzakken/verkeersborden). Andere zaken zijn:
- diverse kleding
- diverse portofoons
- IKEA-kast
- verw armde jas met accu
De kleding en portofoons w as de curator aan het verkopen aan de overnemer
van het personeel, maar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst van de
bestuurder bij dit bedrijf, lijkt dit geen mogelijkheid meer. De curator heeft de
bestuurder verzocht deze spullen te verzamelen, zodat een en ander kan
w orden verkocht.
Daarnaast zijn er nog diverse kentekens en voertuigen aangetroffen, zow el
fysiek als in de administratie. Dit zal in de aankomende verslagperiode w orden
uitgezocht en afgerond.

Dit onderw erp dient op korte termijn verder te w orden gebracht en tot
afronding te komen. Er is op dit moment echter geen contact met de
bestuurder die ook heeft nagelaten één termijn van de koopovereenkomst
betreffende computer, extra scherm en deurbel te betalen. Als gevolg
daarvan is hij de overeengekomen boete van € 5.000,00 verschuldigd. De
curator gaat deze innen en ook anderszins de druk opvoeren.

10-09-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er zijn zaken aangetroffen op de bodem van VDS die kw alificeren als
bodemzaken. Het gaat met name om het kantoormeubilair.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

10-05-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verdere inventarisatie en verkoop van de bedrijfsmiddelen.

10-05-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraad, behoudens de bedrijfskleding en portofoons
(zie 3.3.)

10-05-2021
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Voor w at betreft het onderhanden w erk geldt dat de bestuurder en de
personeelsleden per 15 maart 2021 in dienst zijn getreden bij een concurrent.
De bestuurder heeft aangegeven dat alle w erkzaamheden tot die datum zijn
gefactureerd binnen VDS. Tot op heden is er geen indicatie dat dat niet klopt.
Ongetw ijfeld zullen daarna echter w erkzaamheden zijn uitgevoerd voor de
vaste klanten van VDS, onder de vlag van de overnemende partij. In hoeverre
daar sprake w as van reeds toegew ezen opdrachten c.q. onderhanden w erk is
tot op heden niet duidelijk. In het volgende verslag zal de curator hier mogelijk
meer over kunnen zeggen. Onder andere zal het onderzoek van het UW V (zie
nr. 7.7) van belang kunnen zijn.
De uitkomsten van het onderzoek van het UW V zijn niet ontvangen. Deze
zullen w orden opgevraagd. Zo nodig doet de curator ook zelf (aanvullend)
onderzoek.

10-09-2021
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nader onderzoek.

10-05-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bijschrijvingen G-rekening tijdens faill.

Boedelbijdrage

€ 250,25

NOW -betaling UW V

€ 16.101,00

totaal

€ 16.351,25

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zie voor de bijschrijving G-rekening 5.1

10-05-2021
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De NOW -betaling is benoemd in 1.5. Deze aanvraag dateert uit februari 2020
en is uitbetaald op de bedrijfsrekening op 1 april 2021.
De aanvraag voor NOW dateerde uit februari 2021 en niet 2020 zoals per
abuis w erd vermeld in verslag 1.

3.9 Werkzaamheden andere activa

10-09-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

G-deel in openstaande facturen debiteuren

€ 4.114,55

€ 2.864,55

totaal

€ 4.114,55

€ 2.864,55

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
VDS maakt gebruik van factoring en had hiervoor een overeenkomst gesloten
met DBS2 Nederland B.V. Op grond van die overeenkomst w erden alle facturen
gecedeerd en ontving VDS een voorschot daarvoor. De cessie heeft geen
betrekking op het G-deel (30%). Dat deel w erd door de debiteuren
overgemaakt op de G-rekening.

10-05-2021
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Er is contact gew eest met de debiteuren en DBS2. Op basis daarvan is aan de
debiteuren bericht dat het G-deel kan w orden overgemaakt naar de
faillissementsrekening (aangezien de G-rekening is opgeheven) en dat de rest
van de bedragen kunnen w orden overgemaakt aan DBS2. Verder vindt nog
een afrekening plaats tussen DBS2 en de boedel, aangezien één van de
debiteuren volledig heeft betaald op de faillissementsrekening, terw ijl een
andere debiteur het G-deel juist heeft overgemaakt op de rekening van DBS2.
Op dit moment zijn er nog tw ee debiteuren die nog betalingen dienen te
verrichten. Eén van deze debiteuren heeft aangegeven eerst duidelijkheid te
w illen over de mogelijke inlenersaansprakelijkheid, alvorens het G-deel aan de
boedel te w illen betalen. Hierover vindt op dit moment overleg plaats.
De andere debiteur is op 6 mei jl. nogmaals aangeschreven met het verzoek
om tot betaling over te gaan. Uit eerdere contacten met de betreffende
debiteur lijkt te kunnen w orden aangenomen dat deze debiteur bereid is om
tot betaling over te gaan.
Er is nog één debiteur over die nog niet volledig heeft betaald. Voor de
resterende € 1.250,00 loopt een betalingsregeling.

10-09-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De openstaande debiteuren zijn in beeld gebracht en er is overlegd met de
factoringmaatschappij. De debiteuren zijn verzocht om over te gaan tot
betaling van het G-deel en de betreffende bedragen moeten w orden geïnd.
Vervolgens kan w orden afgerekend met DBS2.

10-05-2021
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Er is afgerekend met DBS2 en in overleg met DBS2 w erden de G-bedragen
rechtstreeks geïnd. Zie 4.1 voor stand van zaken.

10-09-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.360,12

10-05-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
VDS had een lopende rekening bij de Rabobank met daaraan gekoppeld een
spaarrekening. Daarnaast w as sprake van een G-rekening.
Lopende rekening en spaarrekening:
Op de faillissementsdatum vertoonden deze per saldo een debetstand van €
4.360,12. Deze vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende
schuldvorderingen.
G-rekening:
Deze vertoonde een positief saldo van € 3.840,93. Het saldo is op verzoek van
de belastingdienst overgemaakt aan de fiscus, w aarna de G-rekening is
opgeheven.
Een tw eetal bijschrijvingen op de G-rekening dateerden echter van na
faillissementsdatum. Deze bijschrijvingen vallen daarom niet onder het
pandrecht van de fiscus en zijn, op verzoek van de curator, door de fiscus
overgemaakt op de faillissementsrekening. Dit betreft een bedrag van €
250,25.

Toelichting vordering van bank(en)
Er is bezw aar gemaakt tegen de ambtshalve aanslagen loonheffingen over
het eerste kw artaal van 2021, aangezien deze salarissen zijn overgenomen
door het UW V, zodat het UW V de loonheffingen heeft afgedragen. Dit heeft
geresulteerd (tezamen met de btw -aangifte) in een aantal teruggaven, mede
omdat de aanslagen ondertussen w aren verrekend met het saldo van de Grekening.

5.2 Leasecontracten

10-09-2021
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5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leasecontracten aangetroffen. Het gaat om de volgende
voertuigen:

10-05-2021
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05-ZVT-1: Volksw agen Crafter, Hiltermann Lease, geretourneerd.
4-VND-36: Opel Combo, Hiltermann Lease, geretourneerd.
Met betrekking tot de bovenvermelde voertuigen is sprake van een restschuld
van € 2.845,03. Er is een boedelbijdrage betaald van € 363,00 (incl BTW ).
VHH-27-D Ford Transit, Volksw agen PON Financial Services B.V.
Vanw ege trage reacties van de zijde van de leasemaatschappij is dit voertuig
nog niet geretourneerd. Er is een boedelbijdrage overeengekomen van €
302,50 (incl BTW ).
ZP-385-D Quad, Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Het voertuig is ingenomen, maar de eindafrekening is nog niet ontvangen. Het
voertuig w ordt op 14 mei a.s. geveild. Er is een boedelbijdrage betaald van €
302,50 (incl BTW ).
Inmiddels is ook de boedelbijdrage van Volksw agen PON Financial Services
B.V. ontvangen.

10-09-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn voor zover nu bekend geen zekerheden gevestigd, althans in ieder
geval geen zekerheden w aarop aanspraak is gemaakt door rechthebbenden.
Dit behoudens het pandrecht van de fiscus op de G-rekening.

10-05-2021
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing (behoudens fiscus).
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 968,00

10-05-2021
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Toelichting
Zie 5.2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn contacten gelegd met de leasemaatschappijen over het retourneren van
de voertuigen. Er is correspondentie gew eest met de bank en de fiscus.

10-05-2021
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-05-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op de faillissementsdatum w as de onderneming reeds gestaakt. Een groot
deel van de personeelsleden en de bestuurder w aren overgestapt naar een
ander bedrijf in dezelfde branche. In hoeverre dat een doorstart of overgang
van onderneming kan w orden genoemd, is nog in onderzoek, maar dit betreft
in ieder geval geen doorstart onder de vlag van de curator.

10-05-2021
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De arbeidsovereenkomst van de bestuurder met de nieuw e w erkgever, is
overigens recent tot een einde gekomen. W at de vervolgstappen zullen zijn
van de bestuurder, is nog niet bekend. Hij heeft geopperd w ellicht w eer als
eenmanszaak verder te w illen gaan. Mogelijk zal hierover in een volgend
verslag meer bekend zijn.
Voor zover er sprake gew eest zou zijn van een verkapte overgang van
onderneming is daar niet veel van terechtgekomen. Zie verder voorlopig 3.6

10-09-2021
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft toegang tot het online boekhoudpakket van VDS. De
administratie is echter niet bijgew erkt tot aan de datum van faillissement. De
curator is doende ervoor te zorgen dat dat alsnog gebeurt, zodat nog BTW aangifte kan w orden gedaan over het eerst kw artaal van 2021.
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Een volgende stap is ook nog om helderheid te krijgen over de omvang van
het vermogen van de b.v., die VDS heeft gestart in 2020 als opvolger van de
eenmanszaak van de bestuurder. Er is tot op heden geen helderheid over de
vraag in hoeverre vermogensbestanddelen van de eenmanszaak zijn
ingebracht in VDS. Dit moet w orden opgehelderd.
Als deze onderdelen nog op een goede manier w orden afgerond, kan w orden
gezegd dat is voldaan aan de boekhoudplicht. In de huidige stand van zaken is
de boekhouding echter onvolledig.
Zie toelichting financiële gegevens. Hier zit op dit moment geen bew eging in
en dat is niet acceptabel.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2020 is nog niet opgesteld, laat staan gedeponeerd. De
uiterste datum hiervoor is ook nog niet verstreken.

10-05-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit onderdeel w ordt nog nader onderzocht.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-05-2021
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Toelichting
Dit onderdeel w ordt nog nader onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zoals aangegeven in de onderdelen 2.1 en 6.4 is de bestuurder en een groot
deel van de personeelsleden overgestapt naar een andere
w erkgever/concurrent. Het UW V is een onderzoek gestart naar die overstap,
mede in het kader van de door een aantal w erknemers aangevraagde
overname van de loonbetalingsverplichtingen.

10-05-2021
1

Het UW V onderzoekt daarbij ook in hoeverre omzet en/of opdrachtgevers zijn
meegenomen naar de nieuw e w erkgever. In dat kader heeft het UW V de
informatie gevorderd bij de curator. Ook vindt een bezoek plaats bij de
bestuurder van VDS, w aarbij de administratie van VDS w ordt doorgelicht.
De curator zal op de hoogte w orden gehouden van de uitkomsten van dit
onderzoek.
Zie 3.6

10-09-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het doornemen van de online administratie en bankafschriften. Het verzoeken
om nadere informatie.

10-05-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
€ 3.014,21

10-05-2021
1

10-09-2021

Toelichting
Dit betreft een vordering van het UW V betreffende overname van
loonbetalingsverplichtingen.

2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.326,32

10-05-2021
1

Toelichting
Het gaat om loonheffingen en diverse aanslagen motorrijtuigenbelasting. De
aanslagen betreffende loonheffingen dienen mogelijk te w orden teruggedraaid
in het geval het UW V over de betreffende periodes de
loonbetalingsverplichtingen overneemt. Indien nodig w ordt bezw aar gemaakt
door de curator.
€ 1.633,00

10-09-2021
2

Toelichting
Deze vordering is sterk verminderd als gevolg van bezw aren tegen
ambtshalve aanslagen LH 1e kw artaal 2021 en een aangifte OB 1e kw artaal
2021 en daarop volgende verrekeningen. Er resteren vooral aanslagen MRB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De omvang van deze vordering is nog niet bekend en nog niet ingediend.
€ 23.862,48

10-05-2021
1

10-09-2021
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 12.457,46

10-05-2021
1

Toelichting
Dit zijn vorderingen van w erknemers die buiten de overnameperiode vallen van
het UW V.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

10-05-2021
1

22

10-09-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 45.362,90

10-05-2021
1

€ 68.097,84

10-09-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

10-05-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en inventariseren van de crediteuren.

10-05-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere verkoop activa en inning g-deel debiteuren. Afronden administratie en
onderzoek.

10-05-2021
1

Verdere verkoop activa en inning g-deel laatste debiteur. Afronden
administratie en onderzoek.

10-09-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
10-12-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-09-2021
2

