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Algemene gegevens
Naam onderneming
De naamloze vennootschap N.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE W ITTENBURG
(hierna:

26-04-2018
5

De naamloze vennootschap N.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE W ITTENBURG
(hierna: "De failliet")

04-12-2018
7

Gegevens onderneming
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 27071886
Statutair gevestigd te: W assenaar

26-04-2018
5

Vestigingsadres:
Landgoed De W ittenburg 1
2244 BV W assenaar

Activiteiten onderneming
De exploitatie van het landgoed "De W ittenburg"
als horecaonderneming.

Financiële gegevens

26-04-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 1.334.229,00

2014

€ 1.730.180,00

2015

€ 1.613.889,00

2013

€ 1.771.499,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
27

26-04-2018
5

Boedelsaldo
€ 24.480.229,00

26-04-2018
5

€ 244.802,29

27-07-2018
6

€ 250.925,09

04-12-2018
7

Toelichting
Het boedelsaldo dat is vermeld bij verslag 5 bevat een schrijffout. Het juiste
bedrag dient te zijn: € 244.802,29.
€ 255.426,97

11-04-2019
8

€ 227.995,67

26-11-2019
9

€ 230.624,43

19-10-2020
10

€ 237.267,63

08-03-2021
11

€ 237.262,33

01-06-2021
12

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-1-2018

26-04-2018
5

t/m
17-4-2018
van
18-4-2018

27-07-2018
6

t/m
25-7-2018
van
26-7-2018

04-12-2018
7

t/m
16-11-2018
van
17-11-2018

11-04-2019
8

t/m
7-3-2019
van
26-12-2019

26-11-2019
9

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

19-10-2020
10

t/m
19-10-2020
van
20-10-2020

08-03-2021
11

t/m
31-1-2021
van
1-2-2021
t/m
28-5-2021

Bestede uren

01-06-2021
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

8 uur 48 min

6

17 uur 24 min

7

11 uur 48 min

8

3 uur 18 min

9

6 uur 18 min

10

28 uur 48 min

11

23 uur 0 min

12

5 uur 6 min

totaal

104 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Totaal uren: 708,0

26-04-2018
5

Totaal uren: 725,4

27-07-2018
6

Totaal uren: 737,6

04-12-2018
7

Totaal uren: 740,9

11-04-2019
8

Totaal uren: 747,2

26-11-2019
9

Totaal uren: 776,0

19-10-2020
10

Totaal uren: 798,9

08-03-2021
11

Totaal uren: 805,8

01-06-2021
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliet is opgericht op 20 december 1965 en heeft laatstelijk op 7 juli 2005
haar statuten
gew ijzigd.
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Haar maatschappelijk kapitaal is € 1.350.000,-- w aarvan € 852.750,-- is
geplaatst.
Ongeveer 85% van de aandelen is in handen van de Vereniging Internationaal
Ontvangstcentrum van het Bedrijfsleven "De W ittenburg" (hierna: "de
Vereniging"); de meeste andere aandeelhouders zijn 'zoek'. Mogelijk zijn er
aandelen uitgegeven aan -inmiddels- oud-medew erkers.
Enig bestuurder is de heer R.A. Meppelder (1969), vanaf 1 mei 2011.
Er zijn tw ee commissarissen, de heren H. van Eesteren (1947) en H.P. Bart de
Jonge (1952), beiden ook bestuurder van de Vereniging.
De commissarissen zijn tevens de bestuurders van Hotel Maatschappij De
W ittenburg B.V.,
opgericht in 1966 ("de BV"). De BV w as tot eind december 2016 eigenaar van
het Landgoed
"De W ittenburg" te W assenaar ("het Landgoed"). Dit landgoed is verkocht en
geleverd aan L.S. Hu Holding B.V. en vervolgens aan Remfly Investment
Company Ltd. te Macau. De BV
verhuurde het Landgoed aan de failliet. De BV is in staat van faillissement
verklaard op 7
februari 2017 met aanstelling van dezelfde curator.
De onderneming van de failliet is een kleine onderneming met 27 w erknemers 17 fte - die
zich toelegt op de exploitatie van het Landgoed, met name van het daarop
gebouw de 'kasteel' (uit 1900). In het kasteel bevinden zich tien hotelkamers
en een aantal zalen. De zalen w orden verhuurd voor trouw partijen, recepties,
feesten, lunch en diner. De helft van de gebruikers is lid van de (hiervoor
genoemde) Vereniging en geniet daarmee privileges zoals het niet hoeven
betalen van zaalhuur. In ruil daarvoor betaalt de Vereniging jaarlijks een
bedrag ter hoogte van ongeveer k€ 100 aan de failliet. Leden van de
Vereniging zijn grote bedrijven zoals Shell en Siemens, kleinere bedrijven en
particulieren.
De exploitatie zit al jarenlang 'in het slop' omdat er steeds minder bedrijven lid
van de
Vereniging zijn en zow el het bedrijfsleven als de overheid minder gebruik
maken van het
Landgoed. Dit is zeer mogelijk zow el veroorzaakt door de economische malaise
van de
afgelopen jaren als door gew ijzigde inzichten van meer structurele aard bij de
gebruikers.
Direct na de bekendmaking van het faillissement is overgegaan tot het
inventariseren van deboedel (artikel 94 Fw .). De locaties w aar de activa zich
bevinden zijn door of namens de
curator bezocht. De boedel is getaxeerd door Van Beusekom.
Er is informatie opgevraagd bij banken, RDW , de belastingdienst, de externe
administrateur en bij het Ministerie van Justitie.
Direct na de uitspraak zijn bew arende maatregelen genomen (artikel 92 Fw .).
De fysieke
administratie is geïnventariseerd. Van de digitale administratie zijn afschriften
bekomen en er is een kopie gemaakt van de harde schijf van de server.
Gew iste bestanden, w aaronder emails, zijn voorzover dat nog mogelijk w as,
hersteld.
De curator heeft geen redenen gezien om de boedel te doen verzegelen
(artikel 93 Fw .).

De bekende schuldeisers zijn aangeschreven (artikel 96 Fw .). Zij zijn verzocht
hun vorderingen in te dienen via w w w .crediteurenlijst.nl. Aan schuldeisers is
de mogelijkheid gegeven hun rechten op hun eigendommen, die ten tijde van
het faillissement gehouden w erden door de failliet, uit te oefenen.
De onderneming is voortgezet (artikel 98 Fw .).
Er is een postblokkade ingesteld (artikel 99 Fw .).
De bestuurder verschaft tot op heden de gevraagde inlichtingen (artikel 105
juncto 106 Fw .).

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het faillissement w as er een verzoekschriftprocedure aanhangig
tegen een
w erknemer - een ontslagkw estie. In die zaak zijn door de kantonrechter in de
rechtbank Den
tw ee tussenbeschikkingen gew ezen. Van één van de tw ee beschikkingen
heeft de w erknemer hoger beroep ingesteld. Er is een zitting bij het
gerechtshof Den Haag
geagendeerd op 19 april 2017. De curator is voor die zitting opgeroepen. In de
kw estie die nog in behandeling is bij de kantonrechter, zal een zitting w orden
bepaald.
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Tw eede verslag:
(1) De zitting bij het Hof is aangehouden en
(2) in de procedure bij de kantonrechter is een getuigenverhoor bepaald op 23
oktober 2017.
Derde verslag:
Ad (2): het getuigenverhoor is gehouden op 13 september 2017. De zaak is
verw ezen naar de rol van 18 oktober 2017 voor conclusie na enquête van
beide partijen.
Vierde verslag:
Ad (1) Zie 9.
Ad (2) De conclusies na enquête zijn genomen, w aarna de kantonrechter op 16
november 2017 een eindbeschikking heeft gew ezen. De kantonrechter heeft
bepaald dat
de arbeidsovereenkomst met de w erknemer op zijn laatst van rechtsw ege is
geëindigd op 4 december 2016, dit door het verstrijken van de bepaalde tijd.
Tegen de uitspraak
die heeft geleid tot een eerdere einddatum, te w eten 29 oktober 2016, dit op
grond van
een voorw aardelijke ontbinding door de kantonrechter, loopt een hoger
beroep,
ingesteld, door de w erknemer. De curator neemt deze procedure niet over.

1.3 Verzekeringen
Er liepen diverse verzekeringen, die alle zijn opgezegd. Bij de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is de uitloopdekking met tw ee jaren
verlengd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De failliet huurde het kasteel van de eigenaar van het Landgoed. De huur is
geëindigd in het
kader van de in onderdeel 6.3 van dit verslag te bespreken doorstart.
Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten met
betrekking tot de
roerende zaken beëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
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Tw eede verslag:
Nog in onderzoek.
Tiende verslag:
De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van het faillissement
van de gelieerde vennootschap Hotel Maatschappij De W ittenburg B.V. Gelet
op de uitgebreidheid van dat onderzoek, is de curator van mening dat hij zich
ook een oordeel kan vormen over de oorzaken van het faillissement van N.V.
Exploitatiemaatschappij De W ittenburg. (De conclusies uit) het
oorzakenonderzoek zullen eerst gedeeld w orden met de rechter-commissaris
en daarna, mede afhankelijk van de stappen die de curator geraden acht, met
de betrokkenen bij het faillissement.

19-10-2020
10

Elfde verslag:
De curator komt tot de conclusie dat de bestuurders en commissarissen op tijd
hebben geconstateerd dat het financieel niet goed ging met de onderneming
en dat de oorzaak hiervan structureel van aard w as. Achteraf gezien hadden
de maatregelen w ellicht voortvarender genomen kunnen w orden, maar de
vertraging leidt mijn inziens niet tot de conclusie dat er sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur w aarvan er persoonlijk ernstig verw ijt is te maken. Bij de
vraag of er voortvarend genoeg is gehandeld, is meegenomen dat het
oplossen van de problemen met betrekking tot de verlieslatendheid van de
exploitatie, sterk samenhing met een eventuele verkoop van de onroerende
zaak "Landgoed De W ittenburg".

08-03-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
27

26-04-2018
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Toelichting
(17 fte)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
27

26-04-2018
5

Toelichting
(17 fte)

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-1-2017

totaal

Toelichting
Het UW V heeft een gezamenlijke 'intake' gehouden op het
Landgoed

0

2.4 Werkzaamheden personeel
0,7 uur

19-10-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Beschrijving:
De inventaris, die door Van Beusekom getaxeerd is op, exclusief BTW , €
176.200,-(marktw aarde) en € 76.200,-- (liquidatiew aarde). De inventaris is verpand,
maar de vordering
van de fiscus overtreft de w aarde van de inventaris.
Verkoopopbrengst:
Zie hierna onder onderdeel 6.3 en verder (Doorstart) van dit verslag.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De fiscus heeft bodemvoorrecht. Voor de vordering van de fiscus, zie onderdeel
8.2 van dit
verslag.
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De fiscus had ook bodembeslag gelegd. Dat trof met name een (deels
zeventiende eeuw se)
schilderijencollectie, die in bruikleen w as van het Haags Historisch Museum.
Over deze
collectie heeft de curator goed overleg gehad met het Museum.
In overleg met de Ontvanger zijn deze schilderijen vrijgegeven aan het
Museum. Het Museum maakt nieuw e afspraken met de nieuw e eigenaar.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as een (zeer) beperkte voorraad.
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Het onderhanden w erk is door de curator inmiddels gefactureerd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
0,8 uur

27-07-2018
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verkoopopbrengst:
Niet geconstateerd.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
1,3 uur

4. Debiteuren

27-07-2018
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4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Opbrengst:
De facturen w erden vanuit het boekingssysteem gemaakt en vervolgens
doorgeboekt naar
Exact. Op faillissementsdatum w aren overigens niet alle facturen naar Exact
doorgeboekt,
w aardoor er een onjuist beeld bestond van het debiteurensaldo. Verder is de
boekhouding in
2016 overgezet vanuit een ander softw arepakket w aardoor er nog gegevens
in het oude
pakket achtergebleven w aren. Daar kw am nog bij dat niet alle betalingen
verw erkt w aren, dat w il zeggen niet w aren toegerekend aan de
desbetreffende facturen. Dit gaat om een bedrag ter hoogte van ongeveer €
50.000,--.
De curator heeft uit de genoemde drie bronnen en op basis van de laatste
bankafschriften een "debiteurenlijst"opgesteld.
De curator incasseert thans de debiteuren.
Van het in de administratie van de failliet opgenomen debiteurensaldo ter
hoogte van
€ 165.732,02 resteert na aftrek van reeds voor de faillissementsdatum
betaalde maar niet
verw erkte vorderingen, de verw erking van creditfacturen en vermeerderd met
nog niet door de failliet gefactureerde posten, een bedrag ter hoogte van €
141.086,58. Hiervan kw alificeert de curator voorlopig als oninbaar een bedrag
ter hoogte van € 27.309,25 en is inmiddels per bank betaald een bedrag ter
hoogte van € 44.079,32. Te incasseren is dus nog een bedrag ter hoogte van
€ 79.698,01.
Tw eede verslag:
De actuele stand van zaken is als volgt:
VORDERINGEN VAN VOOR HET FAILLISSEMENT
Vorderingen op datum faillissement volgens de administratie
€ 165.732,02
Betaald voor de faillissementsdatum maar nog niet in de
administratie verw erkt op de faillissementsdatum
€ -38.252,86
Correctie voor creditfacturen
€
66,16
Na de faillissementsdatum door de curator gefactureerd
€ 9.361,93
SUBTOTAAL € 136.907,25
Oninbaar vanw ege ouderdom
Oninbaar vanw ege onjuistheid en minieme bedragen
Betaald door verrekening
Betaald per kas
Betaald op de bankrekening van de failliet
Betaald op de boedelrekening
Nog te incasseren

€ 6.398,07
€ 3.496,90
€ 193,51
€€ 47.955,72
€ 13.496,42
€ 65.366,63

Derde verslag:
Tussen 21 mei en 1 oktober 2017 zijn er nog bedragen ter hoogte van in totaal
€ 2.269,27
bijgeschreven op de faillissementsrekening. In een volgend verslag zal de
curator dat bedrag
verantw oorden.
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Vierde verslag:
De Vereniging w eigert tot op heden het bedrag van € 2.900,00 over te maken
naar de
faillissementsrekening. Sinds het laatste verslag is een bedrag van €
11.831,31 door
debiteuren betaald. Een aantal debiteuren heeft niet inhoudelijk gereageerd.
Deze
debiteuren zullen eventueel gedagvaard w orden.
VORDERINGEN VAN VOOR HET FAILLISSEMENT
Vorderingen op datum faillissement volgens de administratie € 165.732,02
Betaald voor de faillissementsdatum maar nog niet in de administratie verw erkt
op de
faillissementsdatum € -55.995,60
Correctie voor creditfacturen € 32,91
Na de faillissementsdatum door de curator gefactureerd € 9.361,93
Subtotaal € 119.131,26
Oninbaar vanw ege ouderdom € 6.453,47
Oninbaar vanw ege onjuistheid en minieme bedragen € 6.857,20
Betaald door verrekening € 396,31
Betaald per kas € Betaald op de bankrekening van de failliet € 49.110,67
Betaald op de boedelrekening € 24.212,16
Nog te incasseren € 32.101,45
Vijfde verslag:
In deze verslagperiode is een bedrag van € 1.970,-- door debiteuren betaald.
Thans resteert een nog te incasseren bedrag van afgerond € 27.285,--. Van
voornoemd bedrag hebben zes debiteuren, voor een totaalbedrag van €
13.500,--, de factuur betw ist dan w el vragen zij om een nadere onderbouw ing.
De curator zal hiervoor nog nader onderzoek doen in de administratie van
failliet. Ten aanzien van een nog niet betaald bedrag ter hoogte van € 16.000,-, overw eegt de curator het treffen van verdere incassomaatregelen.
Zevende verslag:
Tw ee debiteuren hebben een bedrag betaald, te w eten € 4.989,80 en €
1.133,00.

04-12-2018
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Achtste verslag:
De boedel is verrijkt met het creditsaldo bij ABN Amro ter hoogte van
€ 4.565,08. In onderzoek is of dit saldo tot stand is gekomen door betalingen
van debiteuren.

11-04-2019
8

Tiende verslag:
In deze verslagperiode zijn er geen betalingen meer gedaan door debiteuren.
Aan een aantal debiteuren zijn concept-dagvaardingen toegezonden.

19-10-2020
10

Elfde verslag:
Het toesturen van conceptdagvaardingen heeft succes gehad: er is in totaal
nog € 6.643,20 betaald.

08-03-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
5,6 uur

26-04-2018
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7,0 uur

27-07-2018
6

10,3 uur

04-12-2018
7

0,3 uur

11-04-2019
8

1,6 uur

26-11-2019
9

19,9 uur

19-10-2020
10

22,6 uur

08-03-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w orden nog steeds bedragen voor de doorstarter overgemaakt op de
bankrekeningen van de failliet.

26-11-2019
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5.2 Leasecontracten
De, operationele, leasecontracten zijn geëindigd. Het gaat om de huur van een
printer, een
koffiezetapparaat en een auto voor de directeur.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
De BV heeft een vordering op de failliet ter hoogte van ongeveer M€ 1,6. Deze
vordering is
verpand aan de bank. Op grond hiervan heeft de bank zich aanvankelijk op het
standpunt
gesteld dat zij de vordering van de failliet uit hoofde van het hierboven
genoemde creditsaldo mag verrekenen met de vordering van de BV op de
failliet.
Voor deze stellingname heeft de bank zich kennelijk laten inspireren door HR 9
december
2016, JOR 2017/25, w aarin geoordeeld w ordt dat de openbaar pandhouder
'gebruik kan
maken' van de 'schuldeisersbevoegdheid' van de pandgever om het
faillissement van de
debiteur aan te vragen. De bank is van mening dat als dat zo is, zij ook gebruik
mag maken
van de schuldeisersbevoegdheid van de BV om te verrekenen. Van deze
gepretendeerde
bevoegdheid heeft de bank overigens uiteindelijk geen gebruik gemaakt.
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De BV heeft een eerste en de bank een tw eede pandrecht op de inventaris,
die (vrijw el)
uitsluitend uit bodemzaken bestaat. Het pandrecht van de bank dient als
zekerheid tot
voldoening door de BV van de vordering die de bank op de BV heeft.
Het pandrecht van de bank is gevestigd op 12 juni 2014. De eerste indruk van
de curator is dat het hierbij gaat om een onverplichte rechtshandeling van de
failliet, verricht voor het uitspreken van het faillissement. De curator zal
mogelijk nader onderzoek verrichten naar de vraag of er sprake is van
benadeling en de w etenschap daarvan. Met betrekking tot het laatste kan van
belang zijn dat er al jaren sprake w as van een verlieslijdende exploitatie.

5.4 Separatistenpositie
De pandhouders hebben - ten aanzien van de inventaris - geen gebruik
gemaakt van hun
separatistenpositie.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet geconstateerd.
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5.6 Retentierechten
Niet geconstateerd.

5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
0,2 uur

04-12-2018
7

0,8 uur

11-04-2019
8

2,0 uur

26-11-2019
9

0,8 uur

19-10-2020
10

0,1 uur
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de activiteiten, het
restaurant en enkele evenementen, voortgezet tot en met 21 februari 2017.
Het resultaat lijkt (aanzienlijk) beter te zijn dan de door de curator opgestelde
prognose.
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Opmerkelijk is dat het faillissement niet heeft geleid tot afzeggingen voor
reeds geboekte
reserveringen. Gedurende de voortzetting zijn er, onder voorbehoud, veel
nieuw e
reserveringen gemaakt.
Vrijw el alle leveranciers hebben hun leveranties voortgezet na van de curator
de toezegging te hebben gekregen dat uit de opbrengsten van de voortzetting
als eerste - dat w il zeggen voor belastingdienst, UW V, de curator et cetera voldaan zullen w orden de vorderingen van de leveranciers met betrekking tot
leveranties vanaf dinsdag 10 januari 2017.
Over het algemeen gedroegen de w erknemers tijdens de voortzetting goed
gemotiveerd. Zij
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van de
onderneming tijdens de
voortzetting en daarna, in het kader van de in onderdeel 6.3 te bespreken
doorstart.

6.2 Financiële verslaglegging
OMZET
Gefactureerd inclusief BTW € 142.320,52
Betaald per kas € 3.007,75
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Betaald per bank € 77.309,54
Nog te betalen of betaald
op de ING rekening € 62.003,23
KOSTEN
In het kader van de voortzetting zijn er levensmiddelen ingekocht en zijn er
personeel en
andere diensten ingehuurd.
Tot 10 maart 2017 heeft de boedel € 48.684,65 (inclusief € 6.265,07 BTW )
betaald aan
leveranciers. Daarnaast is voor energie een bedrag ter hoogte van € 6.923,08
exclusief BTW
betaald.
Verder is er nog een klein bedrag betaald per de kas. Deze opbrengsten
w orden in het
volgende verslag opgenomen.
Tw eede verslag:
De actuele stand van zaken is als volgt:
VERANTW OORDING DOORDRAAIPERIODE (10 JANUARI TOT EN MET 21 FEBRUARI
2017)
Gefactureerd € 151.617,37
Betaald per kas € 3.007,75
Betaald per ING € 606,30
Betaald per ABN € 99.904,37
Betaald op de boedelrekening € 3.097,05
NOG TE INCASSEREN € 45.001,90
Vierde verslag:
Van het gefactureerde bedrag ter hoogte van € 151.617,37 blijkt een bedrag
van
€ 5.288,25 ten onrechte te zijn gefactureerd. W erkelijk is dus voor de
voortzettingsperiode een bedrag van € 146.329,12 gefactureerd.
In de afgelopen verslagperiode is door debiteuren een bedrag ter hoogte van
€ 15.737,32 betaald.
Eén debiteur heeft € 1.068,50 overgemaakt naar de bankrekening van de
doorstarter.
De doorstarter is gesommeerd om dit bedrag over te maken naar de
boedelrekening,
maar heeft dit op verslagdatum nog niet gedaan. Hierna resteert nog een nog
te
incasseren bedrag van € 1.962,13.
De actuele stand van zaken is als volgt:
Verantw oording doordraaiperiode (10 januari tot en met 21 februari 2017)
Gefactureerd € 146.329,12
Betaald per kas € 3.007,75
Betaald per ING € 865,10
Betaald per ABN € 111.052,84
Betaald op de boedelrekening € 28.372,80
Nog te incasseren € 3.030,63
Verslag 5:
In deze verslagperiode heeft één debiteur van de failliet, niet bevrijdend, een
bedrag van € 1.068,50 betaald op de bankrekening van de doorstarter. De

doorstarter w eigert vooralsnog om het bedrag naar de faillissementsrekening
over te maken.
Op de verslagdatum is een bedrag ter hoogte van € 1.962,13 (nog) niet
geïncasseerd.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Hierover bericht de curator nader. De boekhouding w as ten tijde van het
uitspreken van het
faillissement niet (volledig) bijgew erkt.

26-04-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaar
2015
2014
2013

Publicatiedatum
14 oktober 2016
14 maart 2016
27 februari 2015

Consequentie
Op tijd
Te laat
Te laat

26-04-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-04-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gelet op de ouderdom van de vennootschap is hier geen onderzoek naar
gedaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

26-04-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

26-04-2018
5

Toelichting
Kennelijk onbehoorlijk bestuur staat gelet op de te late deponering van de
jaarstukken vast. Er w ordt nader onderzoek gedaan naar de oorzaken van het
faillissement. Over dit onderw erp w ordt verder verslag gedaan onder
onderdeel 1.7 van dit verslag.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek is de verpanding van de inventaris aan de bank - het tw eede
pandrecht.

26-04-2018
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
(Overige) onrechtmatige gedragingen:
Hiervan is vooralsnog niet gebleken.

26-04-2018
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
5,4 uur

27-07-2018
6

0,9 uur

04-12-2018
7

1,4 uur

11-04-2019
8

1,2 uur

26-11-2019
9

0,6 uur

19-10-2020
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast het salaris van de curator bestaan de boedelkosten uit het salaris van
de w erknemers over de opzegperiode. De directe kosten voor het voortzetten
van de onderneming - betalingen aan leveranciers et cetera - zijn inmiddels
vrijw el volledig betaald. Hetzelfde geldt voor de huur, die betaald is door
verrekening met de koopprijs van de onderneming.

26-04-2018
5

€ 132.227,15

04-12-2018
7

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van een bedrag ter hoogte van €
132.227,15.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De failliet, de BV (gefailleerd op 7 februari 2017) en de Vereniging - niet failliet vormden voor de omzetbelasting een fiscale eenheid.
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van
€ 320.881,56.

26-04-2018
5

De aangifte voor loonheffing over november 2016 en omzetbelasting over
december 2016 tot en met 9 januari 2017 is tot op heden nog niet ingediend.
Verder verw acht de curator nog een aanslag voor in vooraftrek genomen
omzetbelasting. Hiertegenover staat mogelijk een teruggaaf in verband met de
afgedragen BTW voor niet betaalde debiteuren.
Tw eede verslag:
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van
€ 422.401,56.
Derde verslag:
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van
€ 516.344,56.

Toelichting
Elfde verslag:
Tot op heden heeft de Belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van
€ 518.983,56.

08-03-2021
11

8.3 Pref. vord. UWV
€ 105.416,18
Toelichting
Het UW V heeft de loonbetalingsverplichting overgenomen. Tot op heden is er
nog geen
vordering ingediend.
Vierde verslag:
Het UW V heeft een vordering ingediend van in totaal € 105.416,18.

8.4 Andere pref. crediteuren

26-04-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 45.194,80

26-04-2018
5

Toelichting
Een w erknemer pretendeert een preferente faillissementsvordering te hebben.
Die vordering
w ordt betw ist, zie onderdeel 1.4 van dit verslag.
Vierde verslag:
Door w erknemers is een vordering ingediend van in totaal € 45.194,80.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
66

26-04-2018
5

Toelichting
Volgens de administratie van EMW zijn er ongeveer 115 schuldeisers met een
concurrente
vordering. Tot op heden hebben 46 schuldeisers een concurrente vordering
ingediend.
Tw eede verslag:
Tot op heden hebben 50 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.
Derde verslag:
Tot op heden hebben 63 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.
Vierde verslag:
Tot op heden hebben 65 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.
66
Toelichting
Tiende verslag:
Tot op heden hebben 66 schuldeisers een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

19-10-2020
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 479.242,44

26-04-2018
5

Toelichting
Hierover bericht de curator nader.
Tw eede verslag:
Totaal van tot op heden ingediende concurrente vorderingen: € 358.322,07.
Derde verslag:
Het totaal van de tot op heden ingediende concurrente vorderingen bedraagt:
€ 466.944,45.
Vierde verslag:
Het totaal van de tot op heden ingediende concurrente vordering bedraagt:
€ 468.363,78.

Toelichting
Tiende verslag:
Het totaal van de tot op heden ingediende concurrente vordering bedraagt:
€479.242,44.

19-10-2020
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vereenvoudigde afw ikkeling.

26-04-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
0,9 uur

26-04-2018
5

0,2 uur

26-11-2019
9

2,6 uur

19-10-2020
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
Zie 1.4. De curator beraadt zich nog over overname van de procedure, voor
zover vantoepassing: denkbaar is ook dat de procedure van rechtsw ege
geschorst is.

26-04-2018
5

Vierde verslag:
De curator heeft het Hof bericht de procedure niet over te nemen, aangezien
het belang
voor de boedel ontbreekt. De mogelijk eerdere einddatum van de
arbeidsovereenkomst
en daarmee iets lagere schuldenlast w eegt niet op tegen de proceskosten van
overname.

9.4 Werkzaamheden procedures
0,6 uur

26-04-2018
5

1,1 uur

27-07-2018
6

2,5 uur

19-10-2020
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal met name aandacht besteed w orden aan de
incasso van de
debiteuren en het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

26-04-2018
5

In de komende verslagperiode zal dit onderzoek w orden voortgezet.

27-07-2018
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator bericht hierover nader.

26-04-2018
5

De curator verw acht op korte termijn tot afw ikkeling over te kunnen gaan. Het
faillissement zal w aarschijnlijk vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

08-03-2021
11

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken te bepalen dat het
faillissement vereenvoudigd afgew ikkeld w ordt. In dat geval geldt dit verslag,
tezamen met het financieel verslag tevens als een verslag als bedoeld in
artikel 137d lid 2 Fw .

01-06-2021
12

10.3 Indiening volgend verslag
15-7-2021

01-06-2021
12

10.4 Werkzaamheden overig
1,7 uur

26-04-2018
5

1,8 uur

27-07-2018
6

0,4 uur

04-12-2018
7

0,8 uur

11-04-2019
8

1,3 uur

26-11-2019
9

1,7 uur

19-10-2020
10

0,4 uur

08-03-2021
11

5,0 uur

01-06-2021
12

Bijlagen
Bijlagen

