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

10
03-06-2021
F.09/18/270
NL:TZ:0000061305:F001
07-08-2018

R-C
Curator

mr. R.G.C. Veneman
mr G. Barendregt

Algemene gegevens
Naam onderneming
W eShoring Nieuw erkerk aan den IJssel B.V.

06-09-2018
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschap W eShoring Nieuw erkerk aan den IJssel B.V.,
statutair gevestigd te gemeente Zuidplas en kantoorhoudende aan de
Hoogeveenenw eg 110 te (2913 LV) Nieuw erkerk aan den IJssel.

06-09-2018
1

Activiteiten onderneming
In het Handelsregister is de volgende omschrijving opgenomen:
"SBI-code 85592 - Bedrijfsopleiding en -training
SBI-code 78202 - Uitleenbureaus".
De bestuurder heeft verklaard dat gefailleerde zich bezig hield met de reintegratie en participatie van personeelsleden met afstand tot de
arbeidsmarkt.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

06-09-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de administratie/boekhouding van
gefailleerde. Naar zeggen van de bestuurder bevindt deze zich (grotendeels)
bij de voormalige boekhouder. De curator heeft de boekhouder verzocht deze
stukken te overhandigen.

06-09-2018
1

De curator heeft een deel van de administratie/boekhouding ontvangen.

07-12-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

06-09-2018
1

Toelichting
Gefailleerde had in 2018 tw ee personeelsleden in dienst. Beide
personeelsleden hadden een contract voor bepaalde tijd. De laatste
arbeidsovereenkomst is door tijdsverloop geëindigd per 1 mei 2018.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-09-2018
1

€ 5,11

07-12-2018
2

€ 523,11

03-12-2020
9

Toelichting
Het actief is deze verslagperiode verhoogd met een restitutie van de
Belastingdienst.

Verslagperiode
van
7-8-2018

06-09-2018
1

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

07-12-2018
2

t/m
28-11-2018
van
29-11-2018

07-03-2019
3

t/m
6-3-2019
van
7-3-2019
t/m
31-5-2019

06-06-2019
4

van
1-6-2019

06-09-2019
5

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

06-12-2019
6

t/m
5-12-2019
van
6-12-2019

05-03-2020
7

t/m
4-3-2020
van
5-3-2020

05-06-2020
8

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

03-12-2020
9

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

03-06-2021
10

t/m
2-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 10 min

2

8 uur 38 min

3

40 uur 29 min

4

2 uur 3 min

5

6 uur 9 min

6

1 uur 57 min

7

5 uur 30 min

8

1 uur 48 min

9

3 uur 33 min

10

2 uur 21 min

totaal

100 uur 38 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren verslagperiode (7 augustus 2018 t/m 31 augustus 2018):
mr. G. Barendregt: 4,17 uur
mr. R. Mons: 8,58 uur
mr. D.S. Volleberg: 7,00 uur
Insolventieafdeling: 8,42 uur

06-09-2018
1

Totaal bestede tijd (per 31 augustus 2018): 28,17 uur.
In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor
faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van
informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementsw et. Hoew el de
inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator
niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren,
zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen w orden ontleend.
Totaal bestede uren (t/m 28 november 2018):
mr. G. Barendregt: 4,75 uur
mr. R. Mons: 10,33 uur
mr. D.S. Volleberg: 8,67 uur
Insolventieafdeling: 13,30 uur

07-12-2018
2

Totaal bestede tijd (per 31 augustus 2018): 28,17 uur.
In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor
faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van
informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementsw et. Hoew el de
inhoud van dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator
niet in voor de volledigheid en juistheid ervan. Het is immers mogelijk dat
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden, of achteraf bijgesteld dient te w orden. Dit kan (ingrijpende) gevolgen
hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren,
zodat aan dit verslag derhalve geen rechten kunnen w orden ontleend.
Totaal bestede uren (t/m 6 maart 2019):
mr. G. Barendregt: 4,83 uur
mr. R. Mons: 12,67 uur
mr. D.S. Volleberg: 8,67 uur
Insolventieafdeling: 14,31 uur

07-03-2019
3

In de vorige verslagperiode is per abuis aan bestede uren verslagperiode
40,48 uur opgenomen (dit w as in w erkelijkheid 17,34 uur), w aardoor de
hierboven genoemde totaal bestede uren foutief is vermeld. De totaal bestede
uren is thans 43,20 uur.

06-06-2019
4

Totaal bestede uren (t/m 31 mei 2019) - 43,20 uur:
mr. G. Barendregt: 5,13 uur
mr. R. Mons: 14,38 uur
mr. D.S. Volleberg: 8,67 uur
Insolventieafdeling: 15,02 uur
Totaal bestede uren (t/m 4 september 2019) - 49,35 uur:
mr. G. Barendregt: 5,43 uur
mr. R. Mons: 18,88 uur

06-09-2019
5

mr. D.S. Volleberg: 8,67 uur
Insolventieafdeling: 16,37 uur

Totaal bestede uren (t/m 5 december 2019) - 51,30 uur:
mr. G. Barendregt: 5,43 uur
mr. R. Mons: 19,68 uur
mr. D.S. Volleberg: 8,67 uur
Insolventieafdeling: 17,52 uur

06-12-2019
6

Totaal bestede uren (t/m 4 maart 2020) - 56,80 uur:
mr. G. Barendregt: 6,23 uur
mr. R. Mons: 21,98 uur
mr. D.S. Volleberg: 8,67 uur
mr. R. van Riet: 1,15 uur
Insolventieafdeling: 18,76 uur

05-03-2020
7

Totaal bestede uren (t/m 3 juni 2020) - 58,60 uur:
mr. G. Barendregt: 6,53 uur
mr. R. Mons: 22,48 uur
mr. D.S. Volleberg: 8,67 uur
mr. M. van Riet: 1,15 uur
Insolventieafdeling: 19,76 uur

05-06-2020
8

Totaal bestede uren (t/m 2 december 2020): 62:09 uur
mr. G. Barendregt: 6:56 uur
mr. R. Mons: 23:23 uur
mr. D.S. Volleberg: 8:40 uur
mr. M. van Riet: 1:09 uur
Insolventieafdeling: 22:01 uur

03-12-2020
9

Totaal bestede uren (t/m 2 juni 2021): 64:30 uur

03-06-2021
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is W eShoring Holding B.V.
Deze vennootschap is - evenals gefailleerde - bij vonnis van de Rechtbank Den
Haag d.d. 7 augustus 2018 in staat van faillissement verklaard (F.09/18/269).
Gefailleerde maakt deel uit van een concern. W eShoring D&P B.V. en
Koffiekracht B.V. zijn tw ee zustervennootschappen, w aarvan W eShoring
Holding B.V. eveneens enig aandeelhouder en bestuurder is. Deze
vennootschappen verkeren niet in staat van faillissement.
De bestuurder van gefailleerde is VO Management B.V., een vennootschap
w aarvan de heer H. van Overeem enig aandeelhouder en bestuurder is.
Daarnaast blijkt uit het Handelsregister dat tot 14 maart 2018 Bert Heeren
Consultancy B.V., een vennootschap w aarvan de heer A. Heeren enig
aandeelhouder en bestuurder is, medebestuurder van gefailleerde is.

06-09-2018
1

Gefailleerde hield zich naar zeggen van de bestuurder bezig met re-integratie
en participatie van personeelsleden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze personeelsleden w erden doorverw ezen door hun uitkeringsinstantie,
penitentiaire inrichting of reclassering.

1.2 Lopende procedures
Volgens de bestuurder is hiervan geen sprake. De curator is hiervan thans
evenmin gebleken.

06-09-2018
1

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder w as sprake van de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.
De curator heeft de verzekeraar aangeschreven.

06-09-2018
1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen opgezegd.

07-12-2018
2

1.4 Huur
Gefailleerde maakte gebruik van het bedrijfspand aan de Hoogeveenenw eg
110 te Nieuw erkerk aan den IJssel. De huurovereenkomst stond op naam van
het moederbedrijf.

06-09-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurder kampte gefailleerde met relatief hoge
(overhead)kosten, zoals management fee en huurpenningen, terw ijl de
marges op de producten laag w aren. Die marges w erden volgens de
bestuurder zelfs nog beperkter doordat onvoldoende personeelsleden w erden
geleverd aan gefailleerde om het juiste productievolume te draaien. Dit zou op
de liquiditeit en solvabiliteit van gefailleerde hebben gedrukt. Voorts heeft de
bestuurder verklaard dat binnen de directie een geschil is ontstaan over de te
varen koers en dat deze omstandigheid ook een probleem heeft gevormd in
het oplossen van de financiële problemen.

06-09-2018
1

Volgens de bestuurder zijn in april 2018 de nutsvoorzieningen in het
bedrijfspand afgesloten en heeft de verhuurder in mei 2018 'de deur op slot
gegooid'. Daarmee zouden volgens de bestuurder de bedrijfsactiviteiten van
gefailleerde de facto zijn gestaakt. De bestuurder heeft vervolgens voorlopige
surseance van betaling aangevraagd in augustus 2018 met het doel omzetting
naar faillissement te vragen.
De curator zal, in samenhang met het rechtmatigheidsonderzoek, nader
onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.
Verslag 6:
Het oorzakenonderzoek is afgerond.

06-12-2019
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

06-09-2018
1

Toelichting
Het dienstverband van het laatste personeelslid is per 1 mei 2018 geëindigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

06-09-2018
1

Toelichting
Volgens de bij de curator thans bekende gegevens.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

06-09-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Hiervan is thans niet gebleken.

06-09-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-09-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator is gebleken dat reeds voor faillissement bedrijfsmiddelen van
gefailleerde (inventaris) uit het bedrijfspand zouden zijn gehaald. De curator
heeft de kw estie in onderzoek.

06-09-2018
1

De curator heeft de kw estie nog steeds in onderzoek. Een en ander zal
w orden betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek. De registratie van een
voertuig (brommer) op naam van gefailleerde zal w orden beëindigd, nu dit
voertuig onvindbaar is en de bestuurder niet w eet w aar het voertuig zich
bevindt.

07-12-2018
2

Verslag 4:
De registratie van het voertuig op naam van gefailleerde is inmiddels
beëindigd.

06-06-2019
4

Nader onderzoek naar de bedrijfsmiddelen heeft de curator verder niets
opgeleverd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Hiervan is geen sprake, nu geen sprake is van bodemzaken.

06-09-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- onderzoek bedrijfsmiddelen

06-09-2018
1

voortzetten onderzoek bedrijfsmiddelen en beëindigen registratie voertuig

07-12-2018
2

Vervolg 4:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-06-2019
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is gebleken dat reeds voor faillissement bedrijfsmiddelen van
gefailleerde (inventaris) uit het bedrijfspand zouden zijn gehaald. De curator
heeft de kw estie in onderzoek.

06-09-2018
1

De curator heeft de kw estie nog steeds in onderzoek. Een en ander zal
w orden betrokken in het rechtmatigheidsonderzoek.

07-12-2018
2

Verslag 4:
Evenals voor de bedrijfsmiddelen heeft nader onderzoek naar de voorraden
niets opgeleverd.

06-06-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- onderzoek voorraad

06-09-2018
1

voortzetten onderzoek voorraad

07-12-2018
2

Verslag 4:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-06-2019
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Banksaldo Triodos

€ 5,11

totaal

€ 5,11

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is sprake van een creditsaldo bij Triodos Bank. Het saldo is opgevraagd.

06-09-2018
1

Het creditsaldo van € 5,11 is ontvangen op de faillissementsrekening.

07-12-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
- opvragen creditsaldo

06-09-2018
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-12-2018
2

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 4.009,61

totaal

€ 4.009,61

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder (bij het verzoekschrift tot toepassing van
voorlopige surseance van betaling) is sprake van een aantal debiteuren ten
belope van in totaal € 4.217,73. Bij gebrek aan administratie kan de juistheid
hiervan nog niet w orden geverifieerd.

06-09-2018
1

De curator heeft een deel van de administratie/boekhouding ontvangen en zal
de incasso van de debiteuren ter hand nemen.

07-12-2018
2

De openstaande debiteurenportefeuille is verlaagd naar € 4.009,61. De
debiteuren zijn hierover aangeschreven en naar aanleiding daarvan zijn drie
vordering van bij elkaar € 2.836,01 afgeschreven. De incasso ten aanzien van
de laatste debiteur w ordt ingezet.

07-03-2019
3

Verslag 4:
De curator is in afw achting van betaling van één factuur, w elke in de
administratie aanw ezig w as en w elke in kopie kon w orden toegezonden aan
de debiteur, ten bedrage van € 686,80. De debiteur heeft toegezegd tot
betaling van deze factuur over te gaan. Van de andere factuur heeft de
debiteur bericht dat deze haar niet bekend is. Van deze factuur is ook geen
kopie in de administratie aanw ezig, althans de curator kan hier niet over
beschikken.

06-06-2019
4

Verslag 5:
Ten aanzien van de laatste openstaande factuur heeft de betreffende debiteur
alsnog (rechtsgeldig) verw eer gevoerd. Mede gelet op het financiële belang is
de incasso ter zake gestaakt. Daarmee zijn de w erkzaamheden ten aanzien
van de debiteuren geëindigd.

06-09-2019
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- onderzoek debiteurenportefeuille

06-09-2018
1

starten debiteurenincasso

07-12-2018
2

voortzetten debiteurenincasso

07-03-2019
3

Verslag 5:
De w erkzaamheden zijn afgerond.

06-09-2019
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

06-09-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen vordering van een bankinstelling ingediend. Volgens de bestuurder
is gefailleerde en haar dochtervennootschappen gefinancierd met privé
middelen.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseovereenkomst ter zake een heftruck. De eigenaar
zal rechtstreeks contact opnemen met de verhuurder van het pand om een
afspraak te maken voor het ophalen van de heftruck. Een en ander is nog niet
afgerond.

06-09-2018
1

Een geleasede personenauto (Ford Transit met kenteken 60-LXV-7) is reeds
voor het uitspreken van het faillissement teruggehaald door de
leasemaatschappij. De leasemaatschappij heeft haar restantvordering
ingediend.
Een andere geleasede personenauto (Mercedes-Benz met kenteken VV-693-P)
is eveneens voor datum faillissement teruggehaald door de leasemaatschappij.
De leasemaatschappij heeft haar restantvordering ingediend.
De curator verricht onderzoek naar de geleasede koffiebrander.
De eigenaar van de heftruck heeft deze opgehaald bij de verhuurder.
Daarnaast is de koffiebrander teruggenomen door de eigenaar. De kw estie is
daarmee afgerond.

07-12-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens de bestuurder zijn er geen zekerheden verstrekt.

06-09-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- onderzoek vordering bankinstelling en zekerheden;
- afw ikkelen lease heftruck;
- onderzoek lease koffiebrander.

06-09-2018
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

07-12-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Hiervan is geen sprake. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde zijn reeds voor
faillissement gestaakt.

06-09-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

06-09-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder van gefailleerde is via zijn persoonlijke vennootschap enig
aandeelhouder en bestuurder van een nieuw e vennootschap die dezelfde
bedrijfsactiviteiten als gefailleerde uitvoert. De curator heeft deze kw estie in
onderzoek genomen.

6.5 Verantwoording

06-09-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- onderzoek doorstart

06-09-2018
1

Een doorstart is niet gerealiseerd. Er zijn geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

03-06-2021
10

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is (nog) niet in het bezit gesteld van de administratie en
boekhouding van gefailleerde.

06-09-2018
1

De curator zal de ontvangen administratie/boekhouding in onderzoek nemen.

07-12-2018
2

De administratie van de laatste maanden voor de beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten (mei 2018) is niet voorhanden.

07-03-2019
3

Verslag 6:
De curator heeft geconstateerd dat de boekhoudplicht niet is nageleefd.

06-12-2019
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
In het Handelsregister is over het eerste boekjaar 2016 geen jaarrekening
gedeponeerd.

06-09-2018
1

Verslag 4:
Uit de oprichtingsakte van gefailleerde blijkt dat het eerste boekjaar eindigde
op 31 december 2017. Derhalve bestond op faillissementsdatum nog geen
verplichting tot het deponeren van enige jaarrekening.

06-06-2019
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Daarvan is geen sprake. Blijkens de jaarrekeningen valt gefailleerde binnen de
door de w et gestelde grenzen van artikel 2:396 BW ; derhalve behoeft aan de
jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouw heid te
w orden toegevoegd.

06-09-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit zal w orden onderzocht.

06-09-2018
1

Het onderzoek is gaande.

07-12-2018
2

Verslag 4:
Mede gelet op het financieel belang van de aandelen ad € 103,00 heeft de
curator, gelet op de daarmee gepaarde kosten, onderzoek hiernaar
achterw ege gelaten.

06-06-2019
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit zal w orden onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek is gaande.
Ja

06-09-2018
1

07-12-2018
2

06-06-2019
4

Toelichting
Verslag 4:
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat niet aan de boekhoudplicht
is voldaan, nu de administratie over de maanden voor de beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten ontbreekt. Dit levert naar de visie van de curator
onbehoorlijk bestuur op. De curator heeft de bestuurder en de voormalig
bestuurder in de gelegenheid gesteld om hun visie te geven over de oorzaak
van het faillissement. Deze visies zijn inmiddels ontvangen en de curator heeft
een en ander in beraad genomen.
Ja

06-09-2019
5

Toelichting
Verslag 5:
De curator heeft de visies van de bestuurder en voormalig bestuurder
ontvangen en beraadt zich op vervolgstappen.

Toelichting
Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

06-12-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit zal w orden onderzocht.

Toelichting
Het onderzoek is gaande.

Toelichting
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.
In onderzoek

06-09-2018
1

07-12-2018
2

06-06-2019
4

06-12-2019
6

Toelichting
Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.
In onderzoek
Toelichting
Verslag 7:
Verw ezen w ordt naar 7.7.

05-03-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal onderzoek verrichten naar de naleving van de
administratieplicht, stortingsverplichting van de aandelen, paulianeus handelen
en onbehoorlijk bestuur.

06-09-2018
1

Het onderzoek is gaande.

07-12-2018
2

De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

06-06-2019
4

Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

06-12-2019
6

Verslag 7:
De curator is in overleg getreden met de bestuurder omtrent een mogelijke
minnelijke regeling in het kader van geconstateerde onregelmatigheden. De
bestuurder heeft aangegeven dat hij financieel niet in staat is een regeling te
treffen. De curator heeft dit standpunt in onderzoek genomen.

05-03-2020
7

Verslag 8:
Mogelijk w ordt er door de bestuurder een regeling aangeboden.

05-06-2020
8

Verslag 9:
De bestuurder heeft zich gew end tot een raadsvrouw e, die hem thans bijstaat
in een schuldhulpverleningstraject. Recent is vernomen dat op korte termijn
een gemotiveerd en financieel onderbouw d voorstel zal w orden voorgelegd
aan alle aanw ezige crediteuren op basis van een mogelijk te verstrekken Bbzkrediet. De curator zal dit voorstel afw achten.

03-12-2020
9

Verslag 10:
De raadsvrouw e van de bestuurder heeft laten w eten dat er inspanningen
zijn ondernomen om de verschillende vennootschappen van de bestuurder te
liquideren. Het is nog niet bekend w elke privé schulden van de bestuurder
daaruit voortvloeien, op grond w aarvan het thans nog niet mogelijk is een
Bbz-krediet voor het schuldhulptraject aan te vragen. De curator zal de gang
van zaken verder afw achten.

03-06-2021
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- rechtmatigheidsonderzoek

06-09-2018
1

voortzetten rechtmatigheidsonderzoek

07-12-2018
2

De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

06-06-2019
4

Verslag 6:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

06-12-2019
6

Verslag 7:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd.

05-03-2020
7

Verslag 9:
Zie het hiervoor gestelde sub 7.7. De curator w acht het voorstel af.

03-12-2020
9

Verslag 10:
De curator zal de gang van zaken afw achten.

03-06-2021
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nog niet bekend, maar in ieder geval:
- salaris en kosten curator: P.M.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

06-09-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.504,00

06-09-2018
1

Toelichting
Door de Belastingdienst heeft op gefailleerde vorderingen ter zake
loonheffingen en motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 8.092,00.
Op de FE heeft de Belastingdienst een vordering ter zake omzetbelasting ad in
totaal € 3.412,00.
€ 12.292,00

07-12-2018
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft op gefailleerde vorderingen ter zake loonheffingen en
motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 4.937,00 en op de fiscale eenheid met de
moedermaatschappij een vordering ter zake omzetbelasting van € 7.355,00.
€ 16.750,00

06-06-2019
4

Toelichting
Per 31 mei 2019:
De Belastingdienst heeft op gefailleerde vorderingen ter zake loonheffingen en
motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 4.937,00 en op de fiscale eenheid met de
moedermaatschappij een vordering ter zake omzetbelasting van € 11.813,00.
€ 26.217,98

03-12-2020
9

Toelichting
Per 3 december 2020:
De Belastingdienst heeft op gefailleerde vorderingen ter zake loonheffingen en
motorrijtuigenbelasting ad in totaal € 4.426,00 en op de fiscale eenheid met de
moedermaatschappij een vordering ter zake omzetbelasting van € 11.813,00.
De vordering ex artikel 29 lid 7 OB op de fiscale eenheid bedraagt € 9.978,98.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Tot op heden niet bekend.
€ 12.632,14

06-09-2018
1

06-09-2019
5

Toelichting
De vordering van het UW V ex artikel 66 lid 3 W W bedraagt € 2.265,25.
De vordering van het UW V ex artikel 3: 288e BW bedraagt € 10.366,89.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Tot op heden niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

06-09-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

06-09-2018
1

11

07-12-2018
2

12

06-06-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 25.991,68

06-09-2018
1

€ 27.009,56

07-12-2018
2

€ 27.213,76

06-06-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

06-09-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventarisatie crediteuren

06-09-2018
1

- controleren vorderingen

06-06-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Hiervan is niet gebleken, zie ook onderdeel 1.2.

06-09-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-09-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

06-09-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden zullen w orden opgepakt:
- onderzoek verzekeringen;
- onderzoek bedrijfsmiddelen en voorraad;
- opvragen creditsaldo;
- onderzoek vordering bankinstelling en zekerheden;
- afw ikkelen lease heftruck;
- onderzoek lease koffiebrander;
- onderzoek doorstart;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

06-09-2018
1

De volgende w erkzaamheden zullen w orden voortgezet c.q. opgepakt:
- onderzoek bedrijfsmiddelen en voorraad;
- beëindigen registratie voertuig;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

07-12-2018
2

De volgende w erkzaamheden zullen w orden voortgezet c.q. opgepakt:
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventarisatie crediteuren.

07-03-2019
3

De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd, met dien verstande dat de
debiteurenincasso loopt.

06-06-2019
4

Verslag 5:
De w erkzaamheden zijn ongew ijzigd; de debiteurenincasso is inmiddels
gestaakt.

06-09-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak w orden
gedaan.

06-09-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
7-12-2021

03-06-2021
10

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.2.

06-09-2018
1

Bijlagen
Bijlagen

